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SANGEN

)r sang er en verden — et solskin, der kroner 
t levende liv og den skabende lov, 
sælsomt fortrylles et sind, når det toner 
brusende hav og af skælvende skov, 
angenes bryst ligger somre og vintre — 
r kvidrende fugle og duftende hegn.
ir fødes de gry, som af handling skal tindre; 
r dvæler din drøm under stjernernes tegn.

I mindet om lektor Marius Ottosens 
rige gerning for sangen i skole og folk.

Vor sang er en vilje — en længsel, der bærer 
dit daglige virke, din villende hånd, 
og fanges din hverdag i lænker, der snærer, 
så løser en sang alle tvingende bånd.
Vor sang er et minde om henfarne slægter, 
om kval og om kraft fra de tusinde år.
Vor sang er for fremtid den livslyse vægter, 
hvis lur fanger glans fra den flammende vår.



Den sang, på hvis vinger du sejrrig blev båret, 
den lo ved din vugge, den varmer din grav, 
og den bar dig hjemad, når vraget og såret 
du ensom stod glemt ved det yderste hav. 
Frimodig i sangen du mennesket møder — 
får kraft til at leve og mod til at dø, 
for smilet og smerten — se tvefarvet gløder 
i sangen, der toner om længslernes ø.

Vor sang er en verden — en fest, som vi gæste 
en smilende glæde af enfold og magt;
en genklang af latter fra livslykkens mester, 
en genklang af gråd under hjerterne lagt. 
Og sangen i hjertet af livstroen farvet, 
den gav os den lykke, vi levende har.
Fra hjem og fra kirke, fra slægterne arvet 
blev sangen i Danmark et levende svar.

Vor sang er vor verden, ja landet lå øde, 
og forår var fattigt, og himlen var tom, 
hvis sangen ej toner os livsskabt i møde 
og gav os de vinger, vi tiggede om. 
Syng derfor, mit hjerte, lad livslede tåber 
kun frygte og hade, kun trodse og slås. 
I sangen skal mødes de slægter, der håber, 
at livet skal lykkes og løftes ved os.

CARL TH. JØRGENSEN



^he^ersJéo/eJi i^oregade.

MINDER FRA 1830’ERNE
VED OLAV CHRISTENSEN

INDLEDNING

I Dannevirke lod en U. J. i juni 1897 trykke 
nogle „Erindringer fra min fødeby“, og i maj— 
juni 1898 blev der offentliggjort en fortsættelse 
heraf under titlen: Barndomserindringer. Erin
dringerne udsendtes senere i bogform, og den 
lille bog, der bærer titlen: Barndomserindringer 
af U. J., anføres at være trykt i „Dannevirke“s 
officin (J. H. Bjørnshauge) 1897.

Dansk Historisk Bibliografi ved Erichsen og 
Krarup anfører, at erindringerne er skrevet af 
Ulrik Ipsen, og oplyser, at bogen er på 138 sider, 
medens et Richard Meyer-Heiselberg (st. 1943) 
tilhørende eksemplar kun tæller 77 sider; men 
fra Det Kongelige Bibliotek har jeg lånt et 
eksemplar, som rummer yderligere 61 sider, der 
ikke har været trykt i Dannevirke. Det kan der
for antages, at forfatteren, efter at de første af
snit har foreligget i særtryk, har ladet tillægget 
trykke, men at der da allerede har været ud
sendt eksemplarer af de første afsnit, og at de 
derfor ikke har fået tillægget med.

Hvem er nu denne U. J., der har skrevet disse 
få og fordringsløse barndomserindringer? Af bo
gen fremgår det utvetydigt, at forfatteren er født 
i Gammel Haderslev sogn, men ved en gennem
gang af kirkebogen, vil man forgæves lede efter 
en Ulrik Ipsen. Den 21. februar 1823 finder man 
derimod en Ulrich Anton Jepsen, der var født 
i Slagtergade i et hus, der dengang hørte til 
Slotsgrunden.

At denne Ulrich Jepsen er identisk med bo
gens forfatter, kan der ikke herske den mindste 
tvivl om, idet alle de data m. v., som på anden 
måde kan fremskaffes om Ulrich Anton Jepsen, 
passer nøjagtig med de få oplysninger, som han 
selv fremkommer med i bogen om familiefor
hold, såsom oplysninger om faderens fødsels- og 
dødsår, bopæl, antal søstre o. s. v.; kun omtaler 
han to brødre, hvad ikke synes at kunne be
kræftes af kirkebogen, idet denne ved faderens 
død kun anfører, at han overleves af to sønner. 
Der kan imidlertid tidligere være død en søn, 
uden at jeg dog har fået dette bekræftet af en 
noget overfladisk gennemgang af kirkebogen, og 
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endelig kan der ved kirkebogsindførelsen være 
glemt et barn.

Angående Ulrich Anton Jepsens familiefor
hold kan følgende oplyses: Forældrene, skræd
dermester Ulrich Jepsen og Anne Marie Han
sen, boede i Slagtergade og havde mindst fire 
børn: Peter Martin Jepsen, født 28. oktober 1816, 
Anna Christina Jepsen, født 29. februar 1820, 
Ulrich Anton Jepsen, født 21. februar 1823, og 
Maria Catharina Jepsen, født 4. juli 1826. Ejen
dommen hørte til Slotsgrunden, hvorfor fade
ren først blev borger i Haderslev ved indlemmel
sen den i. januar 1834. Faderen Ulrich Jepsen 
var ligeledes født i Gammel Haderslev den 6. 
november 1782 som søn af skrædder og lavsme
ster Peter Jepsen og hustru Anne Marie Clau
sen, han døde den 22. december 1841.

Ulrich Jepsen kom som 14 årig i lære på fa
derens værksted, hvor broderen Peter Martin 
også havde stået i lære. Kort før faderens død 
var Ulrich Jepsen udlært, og han tog derpå til 
København, hvor broderen var beskæftiget hos 
en onkel, formentlig en morbroder, da der i 
1840 ikke fandtes en skrædder af navn Jepsen 
der i staden. Moderen, der ikke er født i Ha
derslev eller GI. Haderslev, hvor forældrene 
heller ikke er viet, er efter mandens død fra
flyttet byen og har måske taget bopæl hos søn
nerne.

Ulrich Jepsen besøgte sammen med sin yng
ste søster sin fødeby i 1897—98. Han har iøvrigt 
været berejst og synes at have erhvervet sig gode 
kundskaber, at have været ret sprogkyndig og i 
det hele taget en begavet mand.

Erindringerne, der omfatter tiden fra omkring 
1830 til omkring 1840, rummer en lang række 
småtræk fra livet i datidens Haderslev, men gi
ver også andre interessante oplysninger om for
holdene den gang. F. eks. vil det, Jepsen fortæl
ler om sin faders, den jævne håndværkers, bog
lige interesser og efter forholdene righoldige 
bogsamling sikkert virke forbavsende på man
gen læser.

Ulrich Jepsen fortæller ret bredt, hvorfor 
nogle enkelte afsnit, der ikke indeholder virke
lige oplysninger, men kun rummer Jepsens ræ
sonnementer, er udeladt, men på den anden 

side har jeg også været bange for at skære alt for 
meget bort, idet selv småtræk fra en drengs dag
lige liv i 1830’erne ikke er uden interesse.

Erindringerne har jeg forsynet med en række 
noter, som ikke alene skulle lette forståelsen, 
men også supplere de oplysninger, som Jepsen 
fremkommer med, så det billede erindringerne 
giver af forholdene i Haderslev dengang derved 
skulle træde noget tydeligere frem.

BARNDOMSERINDRINGER
Det er måske ikke almindeligt, når man i en 

høj alder har trukket sig tilbage fra den alvorlige 
livsgjerning, der har opfyldt ens tilværelse, at 
så erindringerne fra et langt liv strømme ind og 
på den behageligste måde forkorte de timer, da 
sjælen ikke er optagen af alvorlige tanker.

Ofte er det hændet mig, at jeg til mine børn 
eller andre har fortalt en og anden af mine op
levelser, dels fra min barndom, dels fra min 
ungdom. Jeg er da tit bleven opfordret til at 
skrive lidt om disse perioder af mit liv, og jeg 
har endelig — måske for sent — besluttet mig 
til at gjøre et forsøg, der, hvis det måtte blive 
fundet passabelt, vil blive fortsat, ellers ikke.

Vel tror jeg ikke, at mit liv indeholder mo
menter, der for deres eget vedkommende kunne 
gjøre krav på interesse, men når hensyn tages 
til den fjerne tid, fra hvilken de stamme, til de 
stedlige forhold, samt til sammenligning — når 
den gives — med den nyere tid, ville disse er
indringer dog muligvis kunne afgive lidt tids
fordriv. Hvad erindringernes pålidelighed an
går, da veed jeg, at jeg i midten af trediverne var 
moden nok til at modtage og bevare indtryk til 
senere betragtninger.

De små erindringer fra min barndom have 
måske egentlig for ringe indhold, og det idylli
ske i dem er måske for modent behandlet til, at 
de burde have været medtagne; men jeg må til
stå, at ingen af mine minder ere trængte stær
kere på for at komme med end netop de. Min 
store kjærlighed til min fødeby Haderslev og til 
mit lykkelige barndomshjem der har også så 
langt fra tabt sig i tidernes løb, at det vistnok er 
den, jeg fortrinsvis drages af, når jeg i fantasien 
hengiver mig til drømmerier fra fortiden og — 
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mærkeligt nok — det er netop dem, der stå ty
deligst for mig. Derfor har jeg ikke kunnet mod
stå deres påtrængenhed.

At der hengik så lang tid, inden jeg gjenså 
min fødeby, nemlig 45 år, havde sin grund i, at 
jeg efter Pragerfreden1 og sålænge til dens § 5 
blev slettet, stadig opsatte mit besøg i det håb, 
at jeg skulde gjense byen som atter hørende til 
mit elskede fædreland.

1 Pragfreden afsluttedes den 23. august 1866 mellem 
Prøjsen og Østrig, der i § 5 afstod sin medejendoms
ret til hertugdømmerne Slesvig og Holsten, dog så
ledes, at befolkningen i de nordligste distrikter af 
Slesvig skulle afstås til Danmark, når de ved en fri 
afstemning tilkendegav ønske herom. Denne be
stemmelse ophævedes ensidig af Prøjsen og Østrig 
den il. oktober 1878 uden hensyn til den ret, der 
var tilsagt de danske sønderjyder.

2 Moltrupvej har på grund af toldgrænsen mellem 
kongeriget og hertugdømmerne næppe haft nogen 
egentlig fortsættelse som alfarvej over Stepping og op 
gennem Jylland; men det hindrer ikke, at der kan 
være kommet anseelige studedrifter ad denne vej til 
byen, idet der i 1830’erne udførtes omkring 35.000 
okser årlig fra Jylland til hertugdømmerne, en væ
sentlig del er kommen over toldgrænsen ved Kol
ding og kan derefter være ført ind over Moltrupvej 
til byen.

3 Ulrich Jepsens forældre ejede ejendommen Slagter
gade 568, nuværende nr. 54, der bortset fra GI. Ha
derslev skole, nuv. nr. 68, dengang var det yderste 
hus i Slagtergade.

Gjensynet med min fødeby har derfor stået 
for mig som mine stærke længslers mål, og hin
dringen i at nå dette har naturligvis bevaret 
minderne — og kjærligheden til dem — leven
de og stærke.

Det er dog ikke let for mig at finde den tråd, 
der kan lede til en passende begyndelse; i den 
grad strømme erindringerne ind på mig og gjøre 
krav på at være med. Jeg vil prøve på at gjøre 
et udvalg og klassificere dem, og så vidt muligt 
undgå at lade min egen person træde frem, me
dens jeg dog tror at burde føje den i at begynde 
med

Moltrupvejen.

Denne er en større landevej, der har stor be
tydning for byen, fordi den fører ind i hjertet 
af det velhavende, stærkt befolkede nordvest
lige opland, helt op til den jydske grænse, og 
vist nok — hvad jeg dog ikke veed med vished 
— fortsættes op gjemmen halvøen;2 thi til visse 
tider af året kom ad denne vej talrige store drif
ter stude gjennem byen på deres vej fra Jylland 
til de slesvigske marskegne for at fedes, førend 
de førtes til markederne i Altona og Hamborg. 

Det er dog muligt, at det forholder sig ander
ledes med oprindelsen og bestemmelsen af disse 
studetransporter, men det får man tilgive mig; 
jeg refererer kun barnets opfattelse i den fjerne 
tid. Det er jo muligt, at der på de store gårde i 
oplandet har fundet opdrætning sted efter en 
større målestok; men jeg tror det ikke, og hvad 
jeg ovenfor har antydet, støtter sig naturligvis 
til, hvad jeg har hørt gjennem de ældre.

Det er imidlertid ikke Moltrupvej i den for
stand, vi have med at gjøre; det er „barnets Mol
trupvej“ og dens omgivelser, vi ville holde os til 
i det følgende.

Fra min tidligste barndom har jeg elsket Guds 
frie natur, elsket at bevæge mig i den, udvidende 
området, efterhånden som min fremskridende 
alder tillod det, men forøvrigt også med den be
grænsning, som den betingede. Jeg tror, at den
ne kjærlighed er bleven født og næret ved, at 
mine forældres have3 lå ud mod den åbne 
mark, over hvilken jeg havde en vid, fristende 
udsigt, ja helt ud over fjorden, der tidlig optog 
min opmærksomhed, og lod mig kontrollere de 
ud- og indgående skibe i afstand.

Det var vist på et meget tidligt tidspunkt, at 
min friluftslængsel lod mig overskride havens 
grænser, og et af de første indtryk jeg har be
varet, er vist nok det, der i fantasien endnu så 
tit fører mig til en lille frodig eng, lige op til det 
sidste af byens huse, en art lystgård, hvor jeg, 
tillige med nogle andre børn — drenge og piger 
— i idyllisk velvære lå i græs, der gik os over 
hovedet, plukkende blomster og bindende kran
se. Imellem engen og vejen var der et levende 
hegn, hvori jeg opdagede min første fuglerede. 
Dens besidder og bygmester havde dog kun rin
ge glæde af den; den var for nær ved byen og 
den stærkt befærdede vej, og den blev snart 
ødelagt ved den overdrevne interesse, der vistes 
den.

Snart førte imidlertid min vågnende vandre- 
natur mig videre udad, først til den nære brink, 
hvor et vandløb, der i stærke vandskyl kunde 
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være ret betydeligt, i høj grad fængslede vor op
mærksomhed. Efterhånden udvidedes området 
for mine efterforskninger således, at det kun va
rede et par år, inden jeg på en prik vidste, hvor 
blomster, jordbær, brombær, slåen, nødder, fug
lereder — ja i det hele taget, hvad som helst der 
kunde være målet for mine efterstræbelser, var 
at finde, ofte i betydelig afstand fra min store 
kjendingsåre Moltrup landevej.

Hvor jeg elskede denne vej med dens brinker, 
bakker og dale, dens høje, levende hegn, de rige 
bølgende marker og — fremfor alt — de mange 
mindre og større markveje, der udstrålede fra 
den! Disse var ofte henrivende; ganske vist 
smalle, men den enkeltsporede kjørebane lod 
dog mellem denne og det levende hegn en del 
af vejens bredde være ubenyttet, og denne del 
benyttede naturen i rigt mål til udfoldelsen af 
en frodig plantevækst, — et forførende tilholds
sted for os børn, og indbydende for fuglene til 
at bygge i. Nu er de fleste af disse veje sløjfede, 
men den smukkeste af dem alle — den idylliske 
Teglgårdsfort4 — existerer dog endnu, men den 
har også, så vidt jeg veed, nogen mere betyd
ning end at være blot og bar markvej, da den 
nok fører videre ud i landet; men meget er den 
i alt fald ikke blevet befærdet, thi jeg mindes 
aldrig at have set en vogn eller mødt et menne
ske på den. På smukke sommerdage hvilede der 
en stille, velgjørende fred over denne vej; på 
begge sider strakte sig rige marker, hvor bakker 
og dalstrøg, skrænter og hegn i rig afveksling 
frembød alt, hvad der fryder børn.

Et sted på vejen var især tiltalende: til ven
stre, hen over vidtstrakte enge, udsigt til den 
lille, ejendommeligt og smukt beliggende lands
by Ejsbøl, og til højre til et ret dybt, snevert dal
strøg, gjennemstrømmet af et lille vandløb langs 
et hegn, i hvis tjørne, hassel og pile de forskjel
lige fugle som solsorter, drosler, bogfinker, iri
sker og flere med forkjærlighed syntes at vælge 
deres byggepladser. Den lille bæk løb videre 
over vejen, efter først at være bleven så meget

* Vejen Teglgårdsforte eller Teglgårdsvej fører endnu 
lige uden for bygrænsen fra Moltrupvej forbi Tegl
gården og norden om Ejsbøl grusgrav over til Ejsbøl- 
vej. 

opdæmmet, at den gav et voksested for siv og 
vandlilier, for hvilke planter vi havde udmærket 
brug.

Videre går vejen, men jeg veed ikke, hvor 
langt. Hvor en sidegren til venstre bøjer af ned 
til Teglgården, hører den idylliske karakter op, 
men kort forinden går — eller gik i min barn
dom — en vej af til højre, der førte hen til nogle 
småskovpartier i nærheden af Moltrup sti, og 
disse skovpartier afgav uimodståelige hvileplad
ser foruden andet fristende.

I regelen havde jeg på mine ture følgeskab af 
en kammerat, altid den samme, og undertiden 
fik min yngste søster5 til sin store glæde lov til 
at være med, hvilket jeg noterer, fordi jeg senere 
i livet har erfaret, at erindringen om disse uskyl
dige glæder er bleven bevaret med en påfalden
de kjærlighed af os begge.

Næsten altid forbandt jeg et eller andet for
mål med mine vandringer, og det kjæreste af 
dem alle var at søge efter fuglereder. Jeg vidste 
en utrolig mængde, så jævnlig til dem, men jeg 
var altid varsom med ikke at forstyrre beboer
ne, især når fuglen lå på reden. En, en drossel, 
tror jeg ganske bestemt, kjendte mig. Jeg besøgte 
den hyppig, nærmede mig altid alene, kom 
efterhånden nærmere, talte kjærlig til den og li
stede mig stille forbi, uden at den fløj fra reden.

Flere af markerne havde deres eget navn. En 
af dem, der lå byen nærmest, hed Klak, og den
ne blev om eftersommeren stærkt benyttet af os 
børn til derfra at lade vore drager gå til vejrs. 
Den skikkelige gamle ejer kan ikke være uviden
de om de friheder, vi børn toge os, men har luk
ket et øje, da vi jo ikke kunde gjøre stubmarken 
nogen skade ved at tumle os på den, kun hed 
det sig, at vi skulde gå igjennem ledet, hvilket 
billige vilkår forresten ikke blev respekteret, som 
det fortjente; det hullede hegn frembrød for 
mange fristelser til at forkorte vejen. Da man jo, 
selv som barn, tilsidst bliver kjed af at stirre 
på drager, så var det en meget behagelig om
stændighed, at der i den nære grøft fandtes mas
ser af brombær, der netop i „dragetiden“ vare 
modne.

’ Maria Catharina Jepsen, født GI. Haderslev 4. juli 
1826.
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På en anden af de lidt fjernere marker opda
gede vi i et vandhul nogle store, smukke karud- 
ser, som vi ofte i varmt vejr så ligge med mun
den i vandskorpen, slubrende luft ned gennem 
åndedrætsorganerne. Vi drenge troede, at de 
toge sig en lur, og jeg spekulerede på en plan til 
at fange dem. Jeg vadede ganske varsomt ud 
imod fiskene, og idet jeg — hvad der var ret 
snildt af en 10—n års dreng — beregnede, at 
dyrene, når de anede uråd, vilde flygte i retning 
af det midterste og dybeste parti af vandstedet, 
afskar jeg ved en rask anbringelse af en lille 
håndkurv, deres retrætelinie, og en dejlig fisk 
sprællende i kurven. Jeg gik hjem med tre smuk
ke fisk skjulte under hyldeblomsterne i min 
kurv, og min kammerat med to. Men dermed 
syntes stedet rigtignok også at være udfisket, i alt 
fald for de større exemplarets vedkommende, 
thi jeg så senere ikke spor af dem i den lille dam.

Omtrent midtvejs mellem Haderslev og Mol
trup ligger en større bondegård, som den gang 
ejedes af en ældre enke, Mette Corydon6. Det 
er med glæde og taknemmelighed, jeg mindes 
og nævner den smukke gård og dens gamle, vel
signede ejerinde. Hun var vor trøst, når vi ble
ve tørstige og befandt os nogenlunde i nærhe
den, og hun rakte os altid med venlighed den 
drik mælk, vi bad om. Hun var vist ved sin 
venlighed skyld i, at vi ofte lod os beværte, uden 
just at være meget tørstige.

Da jeg for ti år siden for første gang gjenså 
min fødeby efter 45 års forløb, kunde jeg, da jeg 
naturligvis besøgte de kjære, minderige steder, 
ikke modstå fristelsen til atter at gå ind og bede 
om et glas mælk. Jeg erfarede med glæde, at 
gjæstfriheden var uforandret, ja — om mulig 
endnu større, thi jeg blev bedt ind i stadsstuen 
og modtaget og behandlet med den største ven
lighed af min gamle venindes søn, den daværen
de ejer, hr. Corydon,7 der betydeligt har forstør
ret jordtilliggendet og bygget gården smukt op. 
Den tager sig særdeles godt ud, ligger oven over 
en skrænt, der absolut må kaldes malerisk, på

8 Mette Cathrine Hansen (1762—1836), enke efter 
Laurits Jessen (1760—1806), ejer af Nørregård, GI. 
Haderslev sogn.

’ Jacob Lauritzen siden kaldet Corydon (1798—1866). 

en art højslette, og falder med sine høje poppel- 
allee, stærkt i øjnene, især på større afstand.

Nu er Moltrupvej reguleret og makadamise
rer, som færdselsvej selvfølgelig langt bekvem
mere, end den var i min barndom, — den 
nævnte skrænt og meget andet er heller ikke 
mere, som det var den gang8; jeg tvivler ikke 
om, at det nu er langt bedre, og dog, da jeg 
sidst var der, og erindringerne fra barndomsti
den strømmede ind på mig, da jeg tænkte på, 
med hvilke følelser jeg som dreng havde færde
des på disse steder, ja, da kunde det ikke være 
anderledes, end at Blichers ord måtte komme 
mig på tungen: Ak, hvor forandret!

8 Siden 1890’eme, da dette er skrevet, er Moltrupvej 
yderligere blevet udbygget og har mistet resten af sin 
idyl.

Det kunde måske forundre, at forældre til
lod deres børn at flakke om i mark og skov med 
så stor frihed, men min kloge og fornuftige fader 
har nok været opmærksom og mærket, at han 
kunde være rolig, og han lod mig kun mærke 
kontrollen ved strengt at våge over, at jeg kom 
hjem til opgiven tid.

Jeg skylder dog sandheden at erkjende, at jeg 
med mine erindringer for øje vilde have be
tænkeligheder ved at tilstå min søn den frihed, 
som jeg nød; thi vel var jeg et godt barn og be
stræbte mig for ikke at misbruge den tillid, der 
vistes mig, men desuagtet forefaldt der dog af 
og til noget, der let kunde have farlige følger, 
som for exempel:

Det hændte undertiden, at vi drenge fik lov 
til at kjøre med en høstvogn, eller, især på torve
dagene, mandag og fredag, med en bondevogn 
et stykke ud ad vejen. En dag vare vi således 
komne op på en tom bondevogn uden bagsmæk. 
Vi fandt da på at gjøre os vigtige og vise, at vi 
kunde stå op uden at holde os fast, medens vi 
kjørte. Men vor kusk pønsede på at spille os et 
lumsk puds. Efter at have kjørt et kort stykke i 
skridtgang op ad en bakke, gav han hestene et 
smæk, og lod dem pludselig sætte i løb. Følgen 
var, at jeg fløj på hovedet ud på vejen og slog 
en kolbøtte, men samlede mig dog, lidt sluk
øret og forslået, op igjen. Uagtet de voldsomme 
smerter i hals og ryg, holdt jeg i flere dage ørene 
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stive så ingen mærkede noget før om søndagen, 
da min moder, inden jeg skiftede linned, pleje
de at give mig en extravask med højstegne hæn
der. Pludselig siger hun: „Men hvad er det dog 
for en blå ring, drengen har om halsen?“ Hun 
tilkalder fader; jeg vidste naturligvis ingen ting, 
og resultatet blev, at jeg vel måtte have „ligget 
forkert“ om natten.

En anden gang havde jeg fået lov at være 
med til at ride heste til vands fra en mark. Vi 
red naturligvis med tøjr, og rask gik det, i galop 
— mindre kunde ikke gjøre det. Jeg må da have 
gjort en uheldig bevægelse med tøjret, som har 
forekommet dyret noget truende, thi pludselig 
drejede det af i en vinkel, og i samme øjeblik lå 
jeg på marken. Jeg faldt på skulderen, stødte mig 
slemt og havde i lang tid voldsomme smerter 
overalt i kroppen, uden at dog mine forældre 
mærkede noget, så dermed slap jeg for denne 
gang.

Mine ældre brødre havde et par små pistoler, 
hvormed de morede sig med skiveskydning i vor 
have. Ved en lejlighed fik jeg fat på en smule 
krudt, og tog uden tilladelse den ene af pistoler
ne med ud på marken. Jeg fik da det indfald at 
ville vise en kammerat, hvor uskadeligt det var 
at skyde med løst krudt, og fyrede på temmelig 
nært hold lige løs på hans ansigt. Drengen fo’r 
med hånden over ansigtet, og gav sig til at skri
ge. Jeg har aldrig glemt den skræk, der betog 
mig! Jeg rev hånden fra hans ansigt og havde 
ondt ved ikke at falde på knæ og takke Gud, da 
jeg så ind i hans to klare, uskadte øjne. I flere år 
derefter rørte jeg ikke pistolerne.

Havde min fader kjendt disse tilfælde, er det 
sikkert, at det havde været ude med min frihed, 
ligesom tilfældet var i en enkelt retning.

På en smuk vintersøndag var jeg stukket af 
ned på Haderslev Dam (jeg var den gang højst 
en halv snes år), hvor isen var sikker nok, og 
der var fuldt af mennesker, store og små. Jeg 
var imidlertid så uheldig, netop fordi jeg holdt 
mig tæt ved land at dumpe i et hul, der af en 
eller anden grund var hugget i isen. Der var 
ingen fare, og jeg blev straks halet op, hvorefter 
jeg sporenstregs løb hjem, tudbrølende naturlig
vis, fik mig en ordentlig dragt prygl, og kom i 

seng med det samme. Dagen efter tog min fader 
mig for sig på sin egen højtidelige måde og for
bød mig på det strengeste nogen sinde at gå på 
isen uden tilladelse..

Jeg overholdt også dette forbud på det mest 
samvittighedsfulde, indtil det omtrent ved 15 
års alderen faldt bort af sig selv.

Jeg fandt dog udvej til skøjteløbning, men 
måtte nøjes med at løbe muttersene på nogle 
oversvømmede lavninger i nærheden af Mol- 
trupvej, hvor vandet højest nåede til knæene.

Disse småhistorier havde måske ingen inter
esse, men jeg havde dog villet føje dem til det 
øvrige af hensyn til mindet om min elskede fa
der, hvem vi børn så op til med kærlighed og ær
bødighed, og hvem jeg på ingen måde har villet 
skildre som havende været forsømmelig med vor 
opdragelse.

Landsbyen Ejsbøl.

Da jeg i det foregående er kommen til at be
røre denne lille, mærkelige landsby, kan jeg ikke 
modstå fristelsen til at berette lidt om den.

Den består, — eller bestod i alt fald i min 
barndom, — som bekendt, af kun tre store, 
smukke gårde, der ligge malerisk langs vejen 
ved en meget høj skrænt, der efterhånden sæn
ker sig lavere og lavere. Vejen fra byen, der gjør 
en betydelig omvej og går over til at blive en dyb 
hulvej, kan vel være en fjerdingvej lang. Fra de 
sidste huse i den landsbyagtige gade9 i GI. Ha
derslev fører en fodsti10 over et par mindre, 
højtliggende marker, og slutter sig til vejen på 
et sted, hvor denne er tæt indesluttet af de høje 
skrænter og til overflod tillige af høje, levende 
hegn til begge sider, omtrent et par hundrede 
skridt, førend man kommer til Ejsbøl. Denne 
sti er kun kort, og kan passeres på et kvarterstid, 
hvorved man sparer et betydeligt stykke vej; men 
den havde i min barndomstid et dårligt ord på 
sig, og ingen holdt rigtig af at passere den, efter 
at mørket var faldet på. Ikke at det var bøller, 

9 Bøndergårdene.
10 Kirkesti fra Ejsbøl til GI. Haderslev kirke. Stien, der 

mundede ud i Simmerstedvej, hvor der førte en 
trappe ned til denne efter nr. 24, blev nedlagt, da 
vejene i kolonihaven Fælleslykke blev anlagt.
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der gjorde den usikker, nej, det var noget værre: 
det spøgede! At dette ikke var løs snak, havde 
vi et utvivlsomt bevis for i min familie, og da hi
storien på en måde hører med til mine barn
domsminder, vil jeg medtage den her.

Min bedstefader,11 der stod både i forretnings- 
og venskabsforhold til i det mindste to af gård
ejerne i Ejsbøl, fandt ofte anledning til at aflæg
ge dem besøg. Ved et af disse blev der anledning 
til et slag kort, og i behageligt selskab, ved en 
pibe tobak og lidt til at væde ganen med, gik 
tiden hurtig, og det var da også blevet over mid
nat, inden min bedstefader befandt sig på hjem
vejen.

11 Farfaren, skrædder og lavsmester Peter Jepsen, død 
GI. Haderslev 5. marts 1830, 72 år gammel.

Denne lå imidlertid i den kolde, tågede ef
terårsnat begraven i det dybeste mørke, så han 
bogstavelig talt ikke kunde se en hånd for sig; 
men han var en modig og behjertet mand, 
kjendte vejen og stien som sin egen stue, og 
satte ufortrødent det bedste ben foran. Han 
kom også lykkelig ad hulvejen hen til stenten 
og over den ind på marken. Men stien, — hvor 
var dog stien? Den var som ved et trylleri ikke 
til at finde, og mørket blev om mulig tættere. 
Nå, ulykken var ikke så stor! Når man kjender 
retningen, så er det en let sag at komme over det 
par skridt — også uden fodsti.

Opstigningen ad den lave bakkekam varede 
dog længere, end han havde beregnet, og den 
efterfulgtes endelig af en nedstigning, der fore
kom ham alt for brat; så kom han i vand til 
knæerne, så over en eng og i det hele taget til 
steder, der vare ham aldeles fremmede. Men 
mørket var som sagt så overnaturligt, at han 
lige så godt kunde have gået med tilbundne øj
ne. Situationen begyndte at blive betænkelig. 
Han var naturligvis snart blevet træt i det 
skrækkelige føre og bakkede terræn, men i den 
klamme, kolde nat, og våd til knæene måtte 
han holde ud.

Endelig efter fire timers omflakken skimtede 
han omridset af en skikkelse, der ligesom var 
skudt op af jorden, stå lige foran sig, men som 
ikke besvarede det venlige „god morgen“, der 

bødes den, og lige så lidt spørgsmålet om, hvor 
han befandt sig. „Oho“, tænkte min bedstefa
der, „er det dig, go’e karl, der har trukket om 
med mig“, og ikke bange for at binde an med 
sådan et smule spøgelse, tog han sin forsvarlige 
stok i begge hænder, og med tilråbet: „er du en 
mand, så svar, og er du en trold, så vig“, drev 
han spøgelset et vældigt slag lige i planeten. Jo, 
pyt! det var for hård en pandeskal; stokken 
sprang i stumper og stykker, og spøgelset stod 
lige rank og truende.

Slaget må dog have gjort sin virkning, thi 
trolddommen var hævet med det samme, idet 
mørket netop lettede så meget, at „spøgelset“ 
lod sig nærmere undersøge, og det viste sig nu, 
at det var — en pæl, der hørte med til appara
terne på et teglværk. Ved den tiltagende dæm
ring opdagede min bedstefader snart, at han be
fandt sig ved den ham velbekjendte teglgård, 
over I/2 mil fra byen og over en fjerdingvej nord 
for Ejsbøl, hvilken han — eftersom han ikke 
kom ud over Teglgårds vejen — må være pas
seret i meget ringe afstand, i modsat retning af 
den, der ville føre ham til byen.

Hvorledes det hele var gået til, var jo ikke så 
let at forstå for mig som barn; men historien 
gjorde et dybt indtryk på mig, og da jeg naturlig
vis ikke kunde lade være med at tænke mig i 
min bedstefaders sted, har den ofte været skyld 
i, at jeg i timevis ikke har kunnet falde i søvn 
om aftenen.

Jeg tror dog nok, at min bedstefader var på det 
rene med sammenhængen; men han havde for 
megen respekt for det overnaturlige til at ville 
røbe det, — desuden var han en meget jovial 
mand, der holdt af at fortælle historien på sin 
måde, og sådan har den fæstet sig i min erin
dring.

På et enkelt sted var skrænten ned mod den 
ofte omtalte hulvej fri for krat eller beplantning, 
og for øvrigt om vinteren, når der lå tilstrække
lig sne, skikket til at afgive en rutschebane af 
første klasse for os og vore slæder. Det så måske 
nok halsbrækkende ud, når vi i den mest riven
de fart siddende på slæderne eller liggende på 
maven på dem røg ned over den stejle skrænt, 
men uagtet slæderne ofte væltede midt på de 
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stejleste steder, skete der dog aldrig nogen ulyk
ke i den dybe sne. Ved foden af banken passe
rede så slæden et stykke horisontalt terræn og 
røg derpå langt ind i det høje, levende hegn, — 
passageren ofte tillige på hovedet ud over slæ
den og videre ind i hegnet, hvor en uvenlig tjørn 
jo nok kunde efterlade sine spor i vedkommen
des ansigt eller i klæderne.

Da denne sport dreves på et sted og i en års
tid, da der ingen skade kunde afstedkommes, 
blev der af vedkommende ejer enten set igjen- 
nem fingre med denne børnenes sunde leg, eller, 
hvad jeg nærmest tror, der vidstes intet derom. 
Nok er det: vi bleve aldrig forstyrrede.

Jeg vil her gjøre den tilståelse, at fristelsen, 
som denne skrænt frembød på en smuk vinter
dag, var så stærk, at den en dag fik mig til ved 
hjælp af et par kammerater, der undertiden 
havde en mindre heldig indvirkning på mig, at 
skulke af skole. Heldigvis var det en eftermid
dag, hvilket aldrig blev taget så strengt, og for
resten slap jeg ved hjælp af en lille nødløgn, der 
blev tagen for god, for følgerne, der ellers let 
kunde være bievne alvorlige.

Der er endnu en erindring, der knytter sig til 
denne landsby, en erindring om noget, der vel 
betød så uendelig lidt for mig i min barndom, 
men som jeg vil medtage, fordi den mere og 
mere beskæftigede mig med betragtninger i min 
modnere alder.

En af skrænterne — den står forresten for mig 
som en isoleret bakke i det lille alpelandskab — 
frembragte en egen slags ret smukke blomster, 
en art vilde påske- eller pinselillier12, som ikke 
fandtes andet steds i egnen.

12 Jeg har ikke kunnet få nærmere oplyst, hvor disse 
blomster har vokset, men måske har det været på 
områder, som efter 1900 blev anvendt ved udbyg
ningen af Haderslev—Skodborg banen.

13 Et stednavn Påskebjerg eller Pinsebjerg er ikke op
tegnet i Sønderjydske stednavne.

14 Kalvariebjerg kaldes en på en høj opført fremstilling
af korsfæstelsen, og i forbindelse hermed står ofte 
en valfartsvej med stationer, forestillende Jesu van
dring fra Pilatus til Golgatha.

I den del af Haderslev, som lå nærmest Ejs- 
bøl, var det skik, at de større drenge på en be
stemt aften, — jeg husker ikke, om det var af
tenen før Store Bededag eller Pinselørdag, — 
gik ud for at hente så mange som mulig af disse 
blomster for med dem at pynte op i de tarvelige 
hjem i helligdagene. Blomsterne vare nemlig 

ved den tid fuldt udsprugne, og bakken stod i 
en forførende skærsommerpragt.

Det var imidlertid ikke så let gjort som sagt at 
få fat på blomsterne, thi disse og bakken forsva
redes af landsbyens tjenestekarle og drenge; 
men endskjøndt de vare de største og stærkeste, 
kunde de dog ikke forhindre, at de angribende, 
som vare langt talrigere og måske også rappere, 
fik, hvad de ønskede. Det endte dog altid med, 
at disse blev drevne på flugt og skarpt forfulgte 
ind til Haderslev, og jeg tror nok, at der i rege
len vankede nogle godmodige dunk. Såvidt jeg 
veed, kaldtes stedet Påske- eller Pinsebjerget13; 
jeg erindrer det ikke så nøje. Jeg selv var kun 
med en enkelt gang, og det var som tilskuer, da 
jeg var for lille til at være aktiv deltager, og se
nere tror jeg nok, at jeg følte det lidt under min 
værdighed at være med.

Den skik at hente disse blomster er måske nu 
uddød (muligvis trives blomsterne ikke mere 
på stedet på grund af dettes mulige beplant
ning), men skulde en eller anden af de ældre 
kunne erindre noget om denne skiks oprindelse, 
vilde det være interessant at erfare, hvad de 
kunde have at fortælle derom.

Skulde man ikke kunne antage, at her fore
ligger en hendød eller (som den allerede for 60 
år siden forekom mig) hendøende, nedarvet rest 
af en religiøs skik, en antydning af, at stedet har 
været en art valfartssted, et calvaria eller sta
tionsbjerg14 *, som ansås for helligt tillige med det, 
der fandtes derpå, således som de findes endnu 
i næsten hver anden by i katholske lande.

Jeg tror ganske vist, at dette har været tilfæl
det og spørger: Er det ikke muligt at få mere at 
vide derom?

Lidt fra Haderslev i trediverne.

Når man med mund og mæle eller med pen 
og blæk vil beskæftige sig med noget, der har 
sin tid i den periode, jeg har angivet i overskrif- 
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ten over disse erindringer og senere betragtnin
ger, så er det næsten umuligt at undgå omtalen 
af det, der var denne periodes største ejendom
melighed, nemlig dens store tarvelighed og sam
fundets deraf med nødvendighed følgende nøj
somhed, sparsommelighed og heldigvis også — 
tilfredshed.

De mange, store ulykker, der kun få årtier i 
forvejen vare brudte ind over landet, havde na
turligvis nedtrykt sindet hos alle fædrelandssin- 
dede mennesker og ødelagt rigdom og velstand, 
idet nationen efter fredsslutningen i 1814 bog
stavelig var plyndret til skjorten15. Men den 
havde efterhånden rejst sig, og på den tid, jeg 
omtaler her, var der en kjendelig fremgang på 
alle områder, og flid og nøjsomhed havde alle
rede bragt en nogenlunde tilfredsstillende lige
vægt i den enkeltes som i samfundets fælles 
økonomiske forhold. Der var ganske vist ikke 
rigelig med penge at rutte med, men dertil var 
man for længst blevet vant, medens der ellers 
i luften lå noget opmuntrende, som atter affødte 
en tilfredshed i sindene, der står i en påfalden
de modsætning til vore tider, da utilfredshed 
med synligt velbehag udsås og fredes, desværre 
ofte med ufortjent held.

” I Anlæget, der nu almindeligvis kaldes Kløften, 
holdtes der sommeren igennem jævnlig koncerter.

17 Lysegildet afholdtes af mesteren, når man gik over 
til at arbejde ved lys på værkstedet. Den almindelige 
ret var gåsesteg, men her var det altså lammesteg, 
og festen var i regelen henlagt til Mikkelsaften.

Det er imidlertid ikke min mening med disse 
linier at komme ind på alvorlige, filosofiske be
tragtninger, og jeg skynder mig derfor tilbage til 
mit standpunkt som 8—12 års pog, hvilket dog 
ikke udelukker, at jeg kan fremkomme med 
min senere udviklede mening.

Et almindeligt, gjennemgående mærke på ti
den var den uhyre respekt for „rede penge“. Det 
kan jeg så godt mindes i alt. En seksling eller en 
skilling (resp. tre og seks øre) i vi børns hænder, 
var velstand, og havde vi mere, betragtede vi det 
som kapitaler, der samledes videre på. For de 
gamle gjaldt dette vel ikke bogstaveligt, men i 
alle aldre og i alle forhold forstod man dog, op
lært af nødvendigheden, at holde på pengene 
ganske anderledes end i vore dage.

15 Den 5. januar 1813 erklæredes den danske stat ban
kerot. Forholdene var så slette, at der skulle hengå 
25 år, inden de nyindførte rigsbankdalersedler nåede 
parikurs, og sedlerne blev først fuldt indløselige i 
1845.

Der var imidlertid ingenlunde hverken man
gel på livslyst eller på lejlighed til at yde lidt 
livsglæde af forskjellig art både for store og små, 
og af disse lejligheder tror jeg nok, at marke
derne vare for de sidstes vedkommende de, der 
blev imødesete med de største forventninger og 
i størst spænding; men da jeg ønsker at skjænke 
datidens markeder i Haderslev, som disse stå i 
min erindring, en behandling for sig, vil jeg fore
løbig lade dem være ude af betragtning her.

Men så bleve også de øvrige fester i året ud
nyttede efter alle regler. Var der i jul og faste
lavn ikke altid råd til at kjøbe julekage og boller 
hos bageren, så forstod enhver husmoder med 
færdighed at bage selv, og det smagte altid for
træffeligt. Påske, pinse og alle de mange andre 
festdage i foråret vare jo altid velkomne; for de 
smås vedkommende for den skoleferie, der gjer
ne fulgte med, og for de ældres frembrød den 
blotte hviledag en nydelse, der havde betydning 
i et liv, hvori der arbejdedes hver dag fra kl. 
6—7 om morgenen til kl. 8—9 om aftenen. Var 
vejret smukt, særligt i pinsen, ja, så vandrede vi 
ud, alle i hob og fortabte os i den smukke om
egn hyppigst ud ad Anlæget16 — der altid var 
ret vel vedligeholdt — til skoven ved Ulvshus 
eller til andre lystskove, eller man havde sine 
særlige bekjendte på landet at besøge.

Endvidere var om efteråret og i begyndelsen 
af vinteren de mange gode helligaftener: Mor
tensaften, jule- og nytårsaften, hvortil i næsten 
alle håndværkerfamilier, som vores, endnu kom 
lysegildet17. Disse festaftener bleve i vort hus 
som overalt under lignende forhold fejrede på 
ægte patriarkalsk vis ved et festmåltid, der ind
toges i selskab med hele husets besætning: fader 
for bordenden, så efter rang og alder i huset 
svendene, læredrengene og endelig børnene, 
kort alle — undtagen husmoderen og pigen; de 
to havde alt for travlt.

Anretningen var traditionel det ene år som 
det andet, nemlig resp. gåsesteg, risengrød og 
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ribbensteg, grønlangkål og svinehoved, og til ly
segilderne blev der slagtet et lam; endvidere og 
endelig til alle disse måltider, æbleskiver og 
punsch.

Fra gammel tid var byen delt i to dele; slot
tets grund18, der var noget priviligeret, og byens 
grund med resp. 14 og % af de samlede indbyg
gerantal19. Slottets borgere dannede et korps20 
— jeg er ikke sikker på, om det var frivilligt eller 
ej — hvis hele fremtræden i et og alt var højst 
tarvelig, men som dog med sin smule musik af
gav lidt adspredelse både for voksne og børn; 
navnlig var mønstringen på Starup hede og ski
veskydningsdagen rene fri- og festdage; den før
ste var dog i regelen en søndag.

18 Slotsgrunden blev oprettet som selvstændig kommu
ne af hertug Hans den Ældre og indlemmet i køb
staden i. januar 1834.

19 I 1803 havde købstaden 2685 indbyggere og Slots
grunden ca. 950, medens det samlede tal i 1835 efter 
Slotsgrundens indlemmelse var 5745.

29 Hvorvidt der har været et borgerkorps på Slotsgrun
den er usikkert, men i købstaden har der eksisteret 
et sådan korps fra før 1700. Det var et rent parade
korps, hvis fornemste opgave var at paradere ved 
kongemodtagelser og lignende (se H.-S. 1952, s. 18). 
Både det nye korps, hvis reglement er udstedt den 
20. november 1833, og det ældre, der fik nyt regle
ment 20. juni 1843, blev opløst i 1848 af general
major Frederik von Bülow.

21 Redaktionssekretær Hans Petersen fortæller i „Dan
nevirke“ den 23. juni 1897, at det var så som så med 
borgervæbningens eksercits, og at løjtnant Lassen der
for en gang ved et kongebesøg resolut kommande
rede: „For Pokker — alle mand bagdelen mod råd
huset“. Denne historie fortælles i dag i en lidt an
den form om Haderslev frivillige Brandværn, men 
er altså en reminiscens fra borgervæbningen.

22 Skomager Johann Heinrich Droste, borger i Haders
lev il. juli 1816, født Bremen 1792, død Haderslev 
il. marts 1852.

23 Det holstenske Landsenerregiment havde garnison i 
Haderslev og Kolding fra 1753 til 1. juli 1842, da re
gimentet blev nedlagt, og mandskabet overgik til 1. 
og 2. dragonregiment.

24 I 1797 overtog landsenerregimentet ejendommen 
Storegade 6, hvor der indrettedes eksercerskole. Over 
døren anbragtes året efter en tavle, der i dag findes 
på museet, med byens første danske indskrift: Milli- 
tair Skoele for Det Holstenske Rytter Regimente 
1798.

25 Klubben, d. v. s. Det harmoniske Selskab, var op
rettet i 1799. Blandt selskabets medlemmer træffer
vi en lang række af officerer, der også indvalgtes i 
selskabets direktion (se H.-S. 1951, s 27L). Om offi
cerernes betydning som dansk element i klubben se 
„Harmonien 1799—1849—1949“, s. 77ff.

Efter at imidlertid — vel henimod midten af 
trediverne — de to bydeles særstilling var ble
ven ophævet, og det gamle korps som en følge 
deraf opløst, blev der dannet et nyt, større og 
frivilligt korps, der exercerede langt mere alvor
ligt, og hvis hele fremtræden var langt mere 
„comme il faut“ end det gamles, og på grund af, 
at det var den samlede by, der rekruterede det, 
var det snart den hele bys kjælebarn21. Office
rerne bar smagfulde uniformer, og korpset hav
de sit eget, veløvede musikkorps på 12 mand 
(o: halvvoksne drenge). Der blev sagt af be
rejste folk, at det spillede lige så godt som mu
sikken ved vagtparaden i Kjøbenhavn, men om 
disse folk vare kompetente dommere, tør jeg 

ikke indestå for. Også dette korps havde natur
ligvis sine festdage ligesom det gamle, og des
uden musicerede musikkorpset ofte på sommer
aftener i den hyggelige Ulvshus skov. Korpsets 
sande stolthed var dog dets tamburmajor, en 
høj, ualmindelig smuk mand, beskjægget og af 
et så martialsk ydre, at han vilde have været en 
pryd for et napoleonsk grenaderregiment. Han 
var fuldstændig korrekt uniformeret og udsty
ret, imponerende og klædelig. Manden var ellers 
skomagermester og herbergsfader for svendene i 
hans profession, og hans navn var Droste22.

Et overordentlig oplivende moment i byen var 
det smukke holstenske landsenerregiment23, 
hvoraf staben, skolen24 og de to første eskadro
ner havde garnison i Haderslev, og naturligvis 
havde en betydelig indvirkning på byen, så vel 
i rent ydre henseende, da det militære element i 
forhold til byens størrelse faldt stærkt i øjnene, 
som navnlig i selskabslivet, hvilket det bidrog til 
i en væsentlig grad at oplive. Officererne vare jo 
til enhver tid selvskrevne gjæster ved alle større 
festlige lejligheder i klubben25 * og i de fornemme 
huse, og det må jo indrømmes, at de pyntede i 
høj grad i deres glimrende, rigt med sølv udsty
rede uniformer. Forresten være det sagt i forbi
gående, at det dannede selskab i Haderslev vist 
var særdeles respektabelt så vel i kvalitativ som 
i kvantitativ henseende.

For vi børns vedkommende var forholdet til 
militæret yderst venligt, og så ofte lejligheden 
tillod det, vare vi opmærksomme tilskuere ved 
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deres øvelser og manøvrer, og vi havde gjerne 
iblandt dem hver særlige venner, som af og til 
forærede os patroner, og da regimentet blev re
krutteret af ditmarskere, fik vi efterhånden lidt 
kjendskab til og øvelse i det plattyske.

Rekrutternes uddannelse i de tider foregik på 
en yderst brutal, næsten barbarisk måde, og in
den de fik lært at bruge landsen, som det sig bør, 
havde ryg og hænder først måttet pyntes med 
mangen blodig stribe af spanskrør og ridepisk.

Som regel herskede der et godt forhold mel
lem militæret og befolkningen, men en gang fo
refaldt dog en begivenhed, der for et langt tids
rum affødte en bitter stemning på begge sider. 
En del af soldaterne foranstaltede nemlig en af
ten et overfald på de i byen arbejdende skræd
dersvende, da disse vare forsamlede til den sæd
vanlige fjerdingsårs lagsfest, og i det deraf op
ståede blodige slagsmål bleve en seks-syv styk
ker slået halvfordærvet og måtte tilbringe flere 
uger på sygehuset. For at berolige den forbitrede 
stemning i byen, blev der så nedsat en krigsret, 
hvorved det oplystes, at underofficererne havde 
ophidset de menige til overfaldet, og der blev 
idømt strenge straffe. Anledningen til overfal
det var, at nogle af svendene havde fundet på 
at gå med overskæg, og af en skildvagt, der antog 
dem for officerer, vare bievne honorerede på mi
litær vis. Misstemningen var derefter snart forbi; 
den ene part havde fået sine prygl, den anden 
sin straf, og det irriterende overskæg var forsvun
det under opholdet på sygehuset.

For ikke at være ubeskeden i mine forhåbnin
ger om den interesse, mine optegnelser kunne 
fremkalde, burde jeg vel foreløbig hermed slut
te, i alt fald indtil det har vist sig, hvorledes de 
tage sig ud på prent. Men jeg kan ikke modstå 
fristelsen til at mindes datidens natvægtere i Ha
derslev med samt deres vers, hvis poetiske værd 
egentlig gjorde dem fortjente til at blive bevarede 
fra forglemmelse på et mere sikkert sted end 
mellem disse linier. De lød, som følger — idet 
jeg gjengiver Orthografien, som de tyske vers lød 
i den danske mund:26

28 Indtil Treårskrigen sang natvægterne på tysk, sproget 
ændredes derefter til dansk for atter at blive tysk i 
1864.

27 Sammenlign om markederne H.-S. 1942, s. 27—41 og 
1955, s. 18 og 28.

„Meine Herren, lass’t Euch sagen, 
Die doch hat sehn geslagen!
Sehn ist die Gloch!“

Krammarkederne i Haderslev i trediverne.

Det er meget muligt, at der ikke er så stor for
skel på markederne28 27 i hin tid og dem nu til 
dags; men uagtet meget måske endnu er som den 
gang, må der dog også være meget, der er helt 
anderledes med de forandrede handels-, sam
færdsels- og politiske forhold.

Hvis det var muligt at opleve et marked så
ledes, som det var i hin tid, særlig i Haderslev, 
så ville jeg anbefale den, der kunde ønske at 
være grundig iagttager, at tage stade ved Søn
derbro eller spadsere ud ad vejen til Åbenrå 
om lørdagen før markedet, der altid begyndte 
om søndagen kl. 4 om eftermiddagen og varede 
til om onsdagen kl. 4.

Jeg blev en gang af min fader sendt i et ærin
de til en af hans kunder i egnen, præsten i Hop
trup, hvilken landsby ligger ved hovedlande
vejen en lille mil syd for Haderslev, og det var 
netop en lørdag før et marked. Jeg var næppe 
kommen ud over Sønderbro, før jeg mærkede, 
at jeg ikke vilde komme til at kjede mig på vejen, 
idet jeg næsten uafbrudt mødte markedssøgende, 
et højst interessant folkefærd, påfaldende ved 
deres zigeuneragtige udseende, og jeg har ofte 
senere tænkt på hin spadseretur og ønsket at ha
ve kunnet gjentage den i modnere alder. Men 
selv om jeg havde kunnet, så rejses der jo ikke 
mere nu som den gang, måske ikke engang af 
jøder, til marked. Af dem mødte jeg nemlig en 
stor mængde med og uden familier og med mer 
eller mindre tiltalende kjøretøjer. Disse vare ofte 
overlæssede vel som følge af, at flere havde slut
tet sig sammen, og der var forresten på sindrig 
måde skaffet plads til varer, teltrekvisitter, voks
ne og børn. — Endvidere var der et stort 
antal lirekassemænd af forskellig rang, hvoraf 
„aristokraten“ blandt dem, — „der schwarze 
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Peter“ — havde sit eget ret anstændige kjøretøj. 
Og så var der naturligvis andre handlende, 
markskrigere og forevisere af dit og dat; — det 
var jo ikke godt at vide, hvad de alle havde i 
deres „Kisten und Kasten“, som en italiensk 
gibser, med hvem jeg kom lidt i snak på vejen, 
sagde, da jeg i samtalens løb kom til at spørge 
ham, om han ikke havde flere gibsfigurer end 
dem, han bar på hovedet. „Ah, piccolo Signor, 
Kisten und Kasten volle“, og med en håndbe
vægelse forbi min næse op imod de med voks
dug tildækkede figurer på hovedet, tilføjede han: 
„Die sind man par a bisck Affaire unterwegs“, 
hvorefter han satte punktum for samtalen med 
et knips og en ny livlig håndbevægelse som før.

Kort, det var en virkelig fornøjelig spadsere
tur, og jeg tænker ofte på den og på alle disse 
malerisk udstyrede mennesker med deres livlige 
zigeuneragtige ansigter i færd med, hvad der 
åbenbart var deres liv og lyst, at drage fra mar
ked til marked. Men for øvrigt skal jeg standse 
med at opramse dem her, da de måske senere 
ville blive berørte i mere passende sammenhæng 
med selve markedet.

Jeg har i mit liv set adskillige markeder i pro- 
vinsstæder af forskjellig størrelse, men jeg har 
aldrig set nogen, der endog tilnærmelsesvis 
vendte op og ned på vedkommende by, som til
fældet var med markederne i Haderslev.

Og så gik forvandlingen utrolig hurtig. Om 
lørdagen havde Torvet endnu så temmelig havt 
sit vante udseende, og søndag eftermiddag kl. 4 
var teltbyen rejst og parat til at modtage sine 
gjæster, som på ingen måde lod vente på sig. 
Torvet var da svulmende fuldt af telte i fire 
teltgader, der gik parallelt med hinanden i ret
ning fra Apothekergade til Lavgade, altså også 
fra Nørregade og til Højgade. Desuden var der 
udløbere ned ad de tre førstnævnte gader, særlig 
ned ad Nørregade, hvor det største telt af alle 
havde sin plads. Det tilhørte en konditor fra 
Flensborg og havde vist en forholdsvis meget 
stor omsætning.

I den første teltgade lige for Apothekergade 
havde fornemmelig skomagere, sadelmagere, hat
temagere, rebslagere og andre håndværkere fra 
byen og de nærmeste kjøbstæder, opslået deres 

pavlun; i rækken langs husene fra Apotheker
gade til Nørregade var det større mode- og ma
nufakturhandlerjøder, ligeledes fra Nørregade til 
Højgade, medens de mellemliggende to teltga
der vare tagne i besiddelse af galanteri- og me
talvarehandlere, guldsmede, blikkenslagere, 
kobbersmede, mark- og haveredskaber osv. Det 
telt, der af alle i hob vist havde den mest glim
rende omsætning, var konditoren fra Kristians- 
felt. Jeg veed aldrig, at jeg har set teltet, der var 
det største, man stødte på, når man fra Apothe
kergade kom ind på Torvet, uden at det var be
lejret af kjøbere, så man næppe kunde trænge 
sig ind til boden.

Allerede om søndagen, ligesom klokkeringnin
gen havde forkyndt, at markedsfurien kunde 
slippes løs, var der stuvende fuldt af mennesker 
overalt, og jeg tror også nok, at både de skrålen
de jøder og de andre skikkelige handlende havde 
ganske god og livlig omsætning, men det var dog 
intet imod om mandagen, der var markedets sto
re dag. I det hele taget var fordelingen således, 
at søndagen fortrinsvis var for svende, piger, 
overhovedet alle tjenende og arbejdende, børn 
og hvem der ellers egentlig kun havde sønda
gen fri. Mandagen var for landboerne, tirsdagen 
for byens befolkning, og om onsdagen solgtes der 
rester og pakkedes ind; den var temmelig livlig, 
og var man stiv i at handle med markedsjøder, 
kunde man kjøbe billigt. Men man måtte se sig 
for, thi ellers kom man selv til at betale gildet.

Nu, det var altså mandagen. På den kunde 
man ret danne sig en forestilling om Haderslevs 
velhavende og overordentlig stærkt befolkede 
opland. Fra den tidlige morgen kom vogn efter 
vogn, de såkaldte holstenskvogne28, fulde af vel
klædte, glade markedsgjæster, gårdmændene. 
Alle byens gjæstgivergårde, (og deres tal var „le
gio“) bleve efterhånden bogstavelig talt stuvede 
så fulde af vogne, at det altid er forblevet mig 
en gåde, hvorledes hver har fået sin.

28 Især åben vogn med kurvefadding og som regel fire 
agestole, der hang i læderstropper.

. Hele byen, men dog fornemmelig Storegade, 
Nørregade og Lavgade vare propfulde af menne
sker og naturligvis fremfor alt markedspladsen, 28
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Kaptajn. Menig. Tamburmajor Droste.

HADERSLEV BORGERGARDE

Således så Haderslev frivillige Borgermilits ud omkring midten af forrige århundrede. De menige havde kun epaulet på den ene skulder. Disse frygtindgydende forsvarere af fædre
landet holdt øvelser i Haderslevs skønne omgivelser, og efter denne dygtiggørelse til krigshåndværket samledes de med deres madammer, der ventede dem i skyggen af skovens bøgekro
ner med bugnende madkurve og kølige læskedrikke.

Trods det provinsielle tilsnit mestrede de dog den hurtige, afgørende handling. To dage efter, at oprøret i 1848 var udbrudt i Kiel, blev borgerkorpsene søndag den 26. marts samlet på 
byens torv. Et selvbestaltet oprørsbystyre trådte frem og forkyndte den provisoriske regerings oprettelse, men de var knap kommet til orde, så kommanderede kongens tro undersåt, den 
brave skomagermester Simonsen, „Fæld gevær!“. De „provisoriske“ tog benene på nakken — der blev ikke tid til diskussion af nogen art.



hvor der blev handlet og prüftet, så man kunde 
lære noget. Der var alle tre dage meget livligt om 
aftenen, men mandag aften især var dette over 
al måde tilfældet. Den umådelige tummel og 
støj, råben, syngen, blandet med lirekassemusik 
og musikken fra danselokalerne var næsten ikke 
til at udholde og døde først hen ud på natten. 
I et af danselokalerne som byens svende af for
skjellige lag meget strengt holdt rent for alt an
det end virkelig zünftige svende29, var der regel
mæssig hver markedsmandag blodige slagsmål 
mellem svendene og bønderkarlene, der mente, 
at på en markedsdag var der fri indgang for alle. 
Der var vel altid politi til stede, og der blev vel 
også undertiden foretaget anholdelser, men imod 
de slagterkræfter, som der var i virksomhed, for
måede det intet.

29 Zünftig betegnede i lavstiden de rituelle og ufravige
lige former, med hvilke håndværkerne sikrede sig det 
indbyrdes sammenhold og var desuden betegnelsen 
for hele den opfattelse, der lå bag det ydre apparat.

30 Slagtergade 555 (nu nr. 37), som dengang ejedes af 
krovært Mads Christensen Jessen, måske Slagterga
de 560 (47), der ejedes af krovært Hans Detlefsen 
Bock.

31 P. Eliasen fortæller i sin bog „Kongeåen eller den
gamle grænse“ en række smuglerhistorier.

Der blev regelmæssig slået mennesker halvt 
til døde, og mangen en forvandt aldrig følgerne. 
Lokalet30 lå lige over for mine forældres hus, 
jeg var en god ven af værtens børn, kom daglig 
i huset og havde lov at gå og se på danselystig- 
heden, så meget jeg vilde, og jeg har mange gange 
været vidne til disse slagsmål på meget nær 
hold, i regelen fra orkestret, og jeg synes endnu, 
at jeg kan høre braget, når en af disse virkelige 
kæmpers knyttede næver faldt ind i et menne
skeansigt. Det er noget af det afskyeligste, jeg har 
været vidne til i mit liv, og det står uudsletteligt 
i min erindring.

Foruden danselokalerne vare de forskjellige 
gjæstgivergårde stuvende fulde, til dels af land
befolkning og til dels både af folk fra landet og 
byen. I enkelte af disse var der sang og harpe
spil, og kunstnerne af begge kjøn vare da af den 
laveste rang, dog med en hæderlig undtagelse, 
nemlig en familie Wulf, mand og kone.

Der var naturligvis også forevisere af forskel
ligt, dog forholdsvis ikke nær så mange som af 
virkelige handlende, og i denne henseende vare 

disse markeder meget forskjellige fra de pro
vinsmarkeder, jeg andet steds her i landet og i 
en senere tid har lært at kjende. De vare mere 
virkelige handelsmarkeder, hvis betydning na
turligvis forøgedes ved, at der var toldgrænse 
mellem kongeriget og hertugdømmerne, over 
hvilken der — i forbigående sagt —■ blev smug
let på kraft31 *, næsten åbenlyst, i ethvert fald 
lagdes der ikke skjul på, når der var gjort et 
godt kup. Jeg husker således, at en af byens 
større handlende en dag fortalte min fader, at 
toldvæsenet havde attraperet en hel vogn fuld 
af varer og konfiskeret disse som smuglergods. — 
Da min fader naturligvis satte et deltagende an
sigt op, fortsatte købmanden leende: „Ä, det 
gjorde ikke noget, thi vi havde selv ledet told
opsynet på vildspor, og vi fik da også en vogn
fuld fine kostbare varer over grænsen et andet 
sted, medens toldvæsenet glædede sig ved deres 
fangst, der ved dagslyset viste sig at være ganske 
værdiløs.“

Især til markeds- men også til andre tider kom 
der stadig talrige handlende fra Jylland til Ha
derslev for at gjøre deres indkjøb, og blandt sæl
gerne var der til markederne ikke få ansete og 
store firmaer, der førte betydelige varelagre med 
og dreve deres forretninger fra dertil passende 
lokaler i større, private huse, ikke fra telt.

Iblandt de utallige andre gjenstande, der fal- 
bødes på markedet og vare anbragte på passende 
steder i gaderne eller i havnen, vil jeg blot næv
ne stentøj, der ankom i småfartøjer, jeg antager 
fra Egernsund, Arnæs eller Kappel og solgtes 
fra skibene, „Friedrichstädter Senf“, således ud
råbt omkring i alle gader af manden fra Frede- 
rikstad, der var kjendt af ethvert barn, og som 
forresten også forhandlede ejderstedske og sorte 
jydepotter, et produkt, der alt var ved at bukke 
under i kampen mod støbegodset. I vort hus, 
hvor der førtes en stor husholdning, benyttede 
min moder med forkjærlighed jydepotter lige til 
husets opløsning ved min faders død i 1841, men 
omkring ved den tid sang de dog vist stærkt på 
det sidste vers i det hele taget.
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Om lirekasseme kan jeg sige til deres ros, at de 
sørgede omhyggelig for, at der var musik i hver 
krog af gaderne, selv i de mest afsides, og det 
var vist en ikke ringe trøst for dem, der af en 
eller anden grund måtte holde sig hjemme. Dog 
kan jeg ikke nægte mig den fornøjelse at ofre et 
par linier extra på en af denne kunstretnings 
dyrkere. Vi kaldte ham, som før nævnt, „sorte 
Peter“. Han var en høj, smuk mand, der tillige 
med sin kone foredrog en vise om en eller anden 
nylig passeret gruelig „mordgeschichte“, der i 
alle dens faser var afbildet på ro felter af et stort 
billede. Peter, der iøvrigt var i besiddelse af et 
ikke ringe dramatisk talent, faldt i regelen kun 
ind med omkvædet, men med en sådan pathos, 
at han fremkaldte tårer i mangt et øje, medens 
den under foredraget omdelte danske vise gik 
som varmt brød. Peter og hans kone sang på tysk. 
En lang stok dansede lystigt på billedet under 
foredraget og lettede tilhørerne på en meget 
praktisk måde forståelsen ved at pege på det til
svarende felt. Billedet var i regelen et sandt 
„kunstværk“, hvis indhold var godt og forståe
ligt fortalt. Forældrenes fortvivlelse over den 
vanartede søn, selve mordet, forbryderen i læn
ker, afstraffelsen med tilbehør af gloende tæn
ger, stejle og hjul, skaffot eller, til behagelig af
veksling, sønderrivning ved fire heste — var ikke 
til at misforstå. Blodet var altid meget rødt.

Mikkelsmarkedet, den 22. september, var det 
største af de tre markeder, der årlig holdtes, og 
havde for så vidt en forskjellig karakter fremfor 
de to andre, som det tillige var kvægmarked, og 
handel og omsætning var sikkert overhovedet af 
langt større betydning i alle, både mere og min
dre vigtige retninger, f. ex. på den ene side i 
kvæg, kom og andre landbrugsprodukter, og på 
den anden side i betydeligere indkjøb hos både 
byens handlende og på markedet. Engang imel
lem kunde der også til dette marked indfinde 
sig en cirkus af lavere rang, et panorama32, eller 
lignende, men dette var dog i sammenligning

33 Nørregades nordlige del fra lidt nord for Gravene 
kaldtes endnu i 1869—70 for Gammelting, og på et 
gammelt kort fra 1781 er „Gammel Ting“ placeret, 
hvor Gåskærgade, hvis østlige ende kaldes „om ved 
Gamle Tinget“, munder ud i Nørregade.

82 Malerisk fremstilling, hvorved et landskab og lign, 
er fremstillet således på et langt bredt bånd, at til
skueren ser billedet for sig som en virkelig udsigt, 
også om forevisningen, hvorved det malede bånd 
langsomt føres forbi tilskueren; undertiden om tea
ter, hvor sådanne billeder forevises. 

med hele det øvrige markedsliv af ringe betyd
ning og spillede ikke nær den rolle, som jeg har 
set det spille på andre provinsmarkeder i nyere 
tid.

En ganske overordentlig tiltrækning udøvede 
karussellen fra Flensborg, der kun indfandt sig 
til dette marked og var anbragt i den den gang 
ubebyggede mark tilhørende Harmonien med 
adgang fra den nuværende Nørregade33, den 
gang Gammelting. Denne karussel, som virkelig 
var det bedste og solideste exemplar, jeg nogen 
sinde har set, (og jeg har dog set en del, både in
den- og udenlands) var for den del af markeds- 
gjæsterne, der var ung og ungdommelig nok, ube
tinget det, der i markedstiden optog interessen 
fremfor alt andet.

Dens ejere, Slott (måske Schlott) og Jessen 
ledede virksomheden, der foregik under uaf
brudt, uhyre tilstrømning, med en sjelden ge
mytlig virtuositet. De stod altid på den bedste 
fod med deres ungdommelige publikum; det lyk
kedes dem altid uden politi eller anden med
hjælp at holde god orden, og jeg veed aldrig at 
have hørt om noget uheld, end sige større ulyk
ke. Karusselien havde de sædvanlige befor
dringsmidler, ekvipager, land- og havuhyrer og 
heste, med apparater til at stikke efter ringen, 
men forresten gjorde den indtryk af at være en 
rigtig solid tømmerbygning og havde ikke spor 
af det dinglende i gangen, som man ellers plejer 
at se. Dens ejere Slott og Jessen (jeg kalder dem 
således, fordi det aldrig faldt vi børn ind at sige: 
Hr. S. eller hr. J.; dertil var der et alt for kam
meratligt forhold imellem os) åbnede og sluttede 
kjørselen på slaget fire søndag og onsdag, og me
dens jeg aldrig har set den standset i mellemti
den, har jeg heller aldrig set de to mere trætte 
om aftenen end om morgenen, uagtet de både 
var politi, orkester, inkassatorer og dirigenter, 
og hvornår de fik tid til at nyde deres måltider, 
er mig endnu en gåde. De var til enhver tid år
vågne, bestemte i deres optræden og dog smilende 
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og venlige. Det forekommer mig mærkeligt, at 
de to mænd stå så tydeligt for mig, skjøndt det 
er over 60 år siden, jeg har set dem.

Rigtig beset var det dog måske ikke så under
ligt, at de vare venlige imod os; thi alt, hvad vi 
havde fået i klingende mønt som markedsgave, 
vandrede til sidste skilling over i deres lomme.

Ulrich Jepsen oplyser indledende til næste afsnit, at 
han i mellemtiden påny havde aflagt besøg i sin kære 
fødeby, og at han havde været ledsaget af sin yngste 
søster, Maria Catharina. De havde, så vidt Jepsens sund
hedstilstand tillod det, besøgt alle de minderige steder, 
og han havde, selv om han havde set en del af det 
smukkeste i Europa, følt sig henrykt over gensynet med 
sin smukke fødeegn. Turen var naturligvis gået ad Mol
trupvej til Mol trup kirke og ad Teglgårdsforte til Ejsbøl, 
ligesom der var arrangeret en køretur omkring Haderslev 
Dam gennem Pamhule skov, over Tørning og Skallebæk. 
Han fortsætter derefter sine erindringer med at berette:

Lidt mere fra Haderslev i trediverne.

Jeg nævnte ovenfor Skallebæk. Det var den 
gang en kro ved landevejen til Ribe og et forly
stelsessted for danselystne fra byen og omegnen. 
Hver sommersøndag var her dans, og når vej
ret var godt, var tilstrømningen altid meget stor. 
Jeg holdt meget af at komme derud for at se på 
lystigheden og på keglespillet, og dertil havde 
jeg en god anledning, da mine to venner, som jeg 
før har omtalt, spillede med i det lille orkester 
i dansesalen, og da de skiftedes til at arbejde, så 
havde de god tid til anvendelse i det interessante 
terræn omkring ejendommen. Der var nemlig 
adskilligt andet tiltrækkende ved stedet end net
op dansen og keglebanen, fremstået fornemme
lig ved, at den store bæk, hvoraf stedet har sit 
navn, her var opdæmmet for at benyttes i ad
skillige nyttige øjemed. Den drev f. ex. en mølle, 
jeg tror en barkmølle, men, hvad der for os var 
det vigtigste, den afgav rigelig vand til at fylde 
en del kunstige damme, der vare ypperlig an
bragte i et smukt skovkantet, vandmættet eng
strøg. Såvidt jeg mindes, var der fem-seks sådan
ne cirkelrunde damme af omtrent 15 a 16 alens 
diameter hver med sin aldersklasse af fisk, jeg 
tror det var karper. De, der vare størst, vare ikke 
så lidt tamme og kom altid tæt hen til bassinets 

rand, når nogen nærmede sig, som om de vente
de, at der skulde tilkastes dem noget.

Slægten, der ejede og, så vidt jeg veed, endnu 
ejer og bor på Skallebæk, var forøvrigt meget be- 
kjendt og populær i byen og omegnen, og jeg tror 
nok den dyrkede flere interesser end netop fiske
avl og gjæstgiveri f. ex. jagt. I ethvert fald fandtes 
på gården et fortrinligt udvalg af skydevåben og 
ved de hyppige kapskydninger, der fandt sted i 
byen og omegnen, var M.34 fra Skallebæk altid 
en sikker mand, der også ufejlbarlig hjembragte 
den bedste eller en af de bedste gevinster.

34 Skallebæk ejedes i 1869 af Ole Mathiesen Thielst.

En af byens ansete klubværter arrangerede 
hvert år en større kapskydning med musik og 
festmåltid, hvori alle byens og omegnens sports- 
mænd på dette område toge lidenskabelig del.

Da skydepladsen var en mark, der lå tæt op 
til vor byende, var det en selvfølge, at vi drenge 
fulgte skydningen og dens resultater med den 
største interesse, og M. fra Skallebæk var altid 
vor mand. Jeg synes at se ham endnu for mine 
øjne, smuk og kraftig, som han var, hamrende 
kuglen i sin riffel med uforstyrlig ro, til trods for 
de stikpiller, der uagtet et ellers godt kammerat
lig forhold ikke holdtes tilbage på grund af den 
alt for store kaliber af hans våben. Jeg husker 
f. ex. en af hans venners råd, at han skulde tage 
ned til Rendsborg og se at få en kanon til sine 
skiveskydninger. M. svarede ikke et ord, men 
klappede velbehagelig på sin riffel efter at have 
drysset krudt på fænghullet.

Så vidt jeg har kunnet erfare, er slægten frem
deles i besiddelse af både ejendommen, af sine 
tilbøjeligheder og sin popularitet.

Hvorledes selve stedet forresten er bevaret, 
har jeg ikke havt lejlighed til at gjøre mig be- 
kjendt med. Da jeg i sommer kjørte der forbi, 
tittede det lige så venligt smilende ud fra de 
smukke træer foran huset, som i gamle dage.

Det gjør mig næsten ondt, at jeg ikke har no
get at sige om det nærliggende Bøghoved. Det 
ser så tiltalende ud fra vejen, og et besøg der
oppe havde vist været lønnende, men andre hen
syn afholdt mig, og af minder var der ingen, der 
knyttede mig til stedet. Jeg kom der kun sjæl- 
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dent, jeg mindes kun een gang, på skolens sæd
vanlige årlige udflugt. Jeg kan huske, at alle træ
erne i den smukke skov — det kan vel have væ
ret i midten af trediverne — til almindelig be
klagelse bleve omhuggede35, men nu står der, så 
vidt jeg kunde se fra vejen, atter en smuk skov 
på det lille bjerg, der tager sig ypperlig ud i land
skabet.

35 Bøghoveds beplantning var oprindelig bekostet af 
amtmand Sigismund Møsting, men den må efter det 
her oplyste være fornyet i 1830—40’erne. Det be
kræftes af bygartner S. Steffensen, der oplyser, at en 
lang række asketræer, der normalt bliver godt 100 
år gamle, måtte fældes på grund af alder allerede i 
1940’erne.

36 Jepsen har sikkert ret i, at udbyttet af en times un
dervisning i tysk for de dansktalende børn har været 
ringe, men han, der selv erklærer ikke at kende til 
skoleforholdene i Vor Frue sogn, tager sikkert fejl, 
når han mener, at en times dansk undervisning var 
af lige så ringe betydning. Børnene har som dansk
talende sikkert haft noget udbytte af denne under
visning.

37 Frederiksskolen og Vilhelmineskolen, der er opført 
og taget i brug i 1831 og fungerede som skolebygnin
ger i over 100 år, er opkaldt efter daværende prins 
Frederik (VII) og dennes første gemalinde Vilhel- 
mine, Frederik Vis datter.

38 Elementar- eller distriktsskolen havde til huse i Slag
tergade ir, som var overtaget af byen i 1807 og påny 
blev solgt i 1838.

33 Hovedskolen eller degneskolen havde til huse i Slag
tergade 68; den udvidedes i 1834.

40 David Seidelin Birch: Veiledning til Undervisning i 
Modersmaalet. Kbh. 1810, 2. udg. 1812.

41 Moltrupvej 1, der er bygget i 1836.

Efter at have opfyldt sin mission ved gården 
Skallebæk, mættet engen, fyldt fiskedammene 
og drevet den lille barkmølle, løber bækken, der 
er et smukt vandløb af anselig længde videre un
der landevejen, gjennem en stor engstrækning 
mod sit udløb i Haderslev Dam. Den var på den
ne strækning temmelig fiskerig og frembød i sit 
bugtede løb ret gunstige medesteder. Fordringer
ne vare jo ikke store, og nogle aborrer, en enkelt 
ørred og nogle skaller fandtes i regelen at være 
et tilfredsstillende udbytte.

Min skolegang.
Haderslev var — og er vel endnu — delt i to 

sogne med hver sit særegne skolevæsen, nemlig 
Frue og Gammel Haderslev sogn, til hvilket sid
ste hørte forskjellige nærliggende landsbyer, hvil
ket vistnok var i høj grad generende for skole- 
gjerningen. I det førstnævnte Frue sogn var den 
gang udelukkende tysk, i Gammel Haderslev li
geså udelukkende dansk undervisning; men for 
begges vedkommende var børnenes sprog, når de 
vare i frihed, på skolepladsen, på gaden eller, 
når ikke særegne forhold vare til stede i hjem
met, kun dansk. Først i trediverne blev der ind
ført en times tysk og dansk undervisning i de re
spektive skoler, hvoraf udbyttet i begge tilfælde 
var lig nul.36-
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Som hørende til GI. Haderslev sogn skal jeg 
for kun at tale om, hvad jeg kjender, i det følgen
de kun holde mig til dette.

Med skoleforholdene i Frue sogn var jeg ikke 
videre kjendt, kun veed jeg, at der var to a tre 
aldersklasser, installerede i to efter tidens for
dringer ret anselige skolebygninger37, en for hvert 
kjøn. St. Severin sogn var derimod kun dårlig for
synet med skolebygninger. Der var vel to, hver 
med kun en, for drenge og piger fælles skolestue 
og med kun en lærer i hver skole. I den ene, 
elementarskolen38, gik børnene, til de vare fyld
te ti år, hvorefter de flyttedes op i skolen for den 
højere alder39. Denne blev i midten af trediver
ne forstørret ved tilbygning af en ny skolesal af 
samme størrelse som den gamle, og eleverne 
deltes derefter atter i en yngre og en ældre klasse 
med hver sin lærer. Men drenge og piger ved- 
bleve at dele lokale sammen.

At de mål af kundskaber, hvormed børnene 
i 14—15 års alderen ved deres konfirmation for
lod skolen, har været meget beskedent, siger sig 
selv, men da lærerne sikkert vare både dygtige 
og samvittighedsfulde, så var med Birchs læse
bog40 som fornemste kundskabskilde, resultater
ne vist i almindelighed så gode, som de efter om
stændighederne kunde være. Thi da hver af læ
rerne altid samtidig måtte arbejde med to a tre 
aldersklasser, kunde undervisningen umuligt få 
en fri, fremadskridende udvikling.

Elementarskolen fik ved omtrent samme tid 
en ny skolebygning,41 der efter den tids forhold 
intet lod tilbage at ønske. Men der vedblev kun 
at være en lærer og et fælles skolerum for drenge 
og piger.

Fra de år, jeg gik i elementarskolen, har jeg 
kun ubetydelige erindringer, men jeg vil dog be



røre et par af dem. Den ene var, at vor skole
lærer42 efter et længere sygeleje døde, hvorefter 
skolen bestyredes af en yngre43, og jeg tror nok 
efter senere erfaringer meget dygtig mand.

42 H. Hansen, elementarlærer 1822—31, død GI. Ha- 
derslev 8. marts 1831.

43 August Hye, elementarlærer 1831—65, død GI. Ha
derslev 23. juni 1865.

44 H. P. Gjessing: Kong Frederik Vis regjeringsperiode. 
I—II. København 1849—50.

45 Bertel Petersen Becker, hovedlærer og degn 1830— 
68, død GI. Haderslev 20. februar 1870.

46 Som kan læse og skrive eller som ikke kan osv.

Indtil den gamle lærers død husker jeg så ty
delig anvendelsen af den såkaldte „indbyrdes 
undervisning“. Efter embedets definitive besæt
telse ophørte imidlertid denne undervisnings- 
methode, som jeg iøvrigt tror, ikke var så ilde, 
men jeg kan godt forstå, at læreren, efter at de 
forskjellige hold vare ordnede foran tabellerne, 
forlod skolelokalet, så længe timen varede; thi 
et så infernalsk spektakel, som brød frem, når 
læsningen begyndte af de otte a ti hold på fem 
a seks stemmer hver, kan man næppe forestille 
sig. Børn i syv til ti års alderen have gode lunger, 
gjennemtrængende stemmer og god villie til at 
bruge dem, da de i regelen tage tingene meget 
alvorligt. Såvidt jeg mindes, deltoge alle elever i 
denne læsning, idet de ældre jo skulde lede de 
yngre, men desuden havde hvert hold sin for
mand, der med en stok pegede på tabellen un
der læsningen og løste sin opgave med værdig 
alvor og tydelig havde en bevidsthed om det an
svar, der var pålagt hans ni a ti års evner.

En begivenhed af høj rang indtraf i løbet af 
disse mine første skoleår, ved at Frederik den 
Sjette med et stort følge besøgte skolen. Jeg min
des imidlertid ikke andet, end at kathederet og 
pladsen deromkring var tæt besat af herrer i 
skinnende røde guldbroderede uniformer, blandt 
hvilke jeg godt erindrer kongen, der viste tyde
lige tegn på en ikke ringe grad af utålmodighed. 
Besøget var også kun meget kort, hvad man ikke 
kan undres over, thi for det første er en konges 
tid vel altid kostbar, og for det andet må hans 
fornemmelser efter H. C. Andersen vel være 
meget fine, så at han har fundet luften i skole
lokalet for trykkende. I virkeligheden var loka
let uheldigt, lavt til loftet og ikke stort nok, og 
den dag var det til med stuvende fuldt.

Få år efter havde skolen en ny rummelig og 
efter tidens fordringer fuldtud tilfredsstillende 

bygning, men om dette var resultat af kongens 
besøg, skal jeg ikke kunne sige.

Dette besøg må have fundet sted i tiden om 
ved 1830—31; bestemt kan jeg ikke sige det. 
Mærkeligt nok står det ikke omtalt i denne kon
ges historie af Gjessing44, men at det har fundet 
sted, er sikkert nok alligevel.

Fra den tid, da jeg gik i skolen for de ældre 
klasser, har jeg ikke meget at fortælle. Jeg tør 
vel nok her i al beskedenhed bemærke, at jeg 
hurtig var blandt de øverste i den aldersafdeling 
jeg hørte til; der var vel en fire stykker, som må
ske nok overgik mig i flere fag, men de vare alle 
ældre end jeg. Mine bedste fag var dansk, ret
skrivning, grammatik og fremfor alt geografi, 
hvilket for det sidste fags vedkommende havde 
sin særegne grund, som jeg måske senere får lej
lighed til at omtale.

Forøvrigt må jeg fremhæve, at forholdet mel
lem lærerne og børnene altid var det bedste, og 
uagtet jeg ikke tør sige, at børnene skiltes med 
sorg fra skolen, så var afskeden for dem ved kon
firmationen dog altid af en kjendelig vemodig 
natur, hvilket især var begrundet i forholdet til 
overlæreren45, der tillige var sognets degn.

Jeg tror dog nok, det er ret heldigt, at det ikke 
er skik og brug hertil lands, som det er i det for
henværende spanske Sydamerika, at enhver, der 
har den ære at være nævnt i kirkelige eller juri
diske dokumenter, f. ex. vielsesattester, testa
menter, gjældsbeviser, som vidner eller lignende, 
altid får følgende føjet til sit navn: que sabe leer 
y escriber eller que non sabe osv.46

Jeg er bange for, at de fleste af dem, der hav
de fået deres kundskaber tilmålte med datidens 
kommuneskolers alen, havde måttet nøjes med 
den sidstnævnte af de tvende vedtegninger.

Heldige forhold i hjemmene havde naturlig
vis i mange tilfælde en gunstig indvirkning, hvad 
jo forresten altid er tilfældet.
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I Haderslev læstes overalt omkring i familier
ne både danske og tyske blade. Af danske blade 
mindes jeg at have set „Berlingske Tidende“, 
„Kjøbenhavnerposten“ og „Fædrelandet“, men 
der fandtes i byen vist kun få exemplarer, og de 
holdtes kun af interesse for kjøbenhavnske pres
seforhold i huse, hvor disse vare kjendte. I de 
jævne, borgerlige huse holdtes som nyhedskilder 
i regelen Aarhus og Fyens Stiftstidender, og af 
tyske „Altonaer Merkur“, „Itzehoer Wochen
blatt“ og måske flere, men de to nævnte vare 
henlagte næsten overalt i byens gjæstgivergårde 
og i regelen også de to danske provinsblade, og 
når nyheden var gået lidt af dem, gik de på om
gang mellem gode venner, måske som et slags 
underabonnement.

Min fader fik således regelmæssigt sin „Al
tonaer Merkur“, en eller to dage gammel, og da 
jeg gjennem værkstedet, hvor svendene for det 
meste vare tyskere, tidlig var bleven fortrolig 
med det tyske sprog, læste jeg snart min „Alto
naer Merkur“ med en ivrighed og interesse, der 
måtte forundre. Det var især Carlistkrigen i 
Spanien, der fængslede mig, og i hvilken jeg selv
følgelig tog mit parti og blev en lidenskabelig 
tilhænger af dronningen.

Ulrich Jepsen skildrer derefter nærmere på grundlag 
af sin barndomslæsning denne spanske borgerkrig og fort
sætter derpå:

Foruden at denne læsning, der jo efterhånden 
udstrakte sig også over andre emner, i høj grad 
bidrog til at gjøre mig mere og mere fortrolig 
med det tyske sprog, så at jeg i 16—17 års alde
ren var i stand til med største lethed at skrive 
lange breve på nogenlunde godt tysk, selv bort
set fra, at jeg aldrig havde fået nogen undervis
ning, bidrog også avislæsningen til at vække min 
interesse for geografi og statistik, hvilke to kund
skabsretninger har holdt mig fangen i hele mit 
liv.

Vel sagtens havde min fader en lignende me
ning om min lyst til avislæsningen, thi han op
muntrede den ved mange lejligheder. Han lod 
f. ex. aldrig bladet komme ud af huset (det var 
jo lånt), uden at jeg havde læst det.

I et lille aflukke på loftet havde min fader sin 

beskedne bogsamling, der nok egentlig, som til
strækkelig gjennemstuderet, var at betragte som 
hengjemt; thi til sin daglige åndelige føde havde 
han et par hylder fulde af bøger i sit arbejdsvæ
relse. På loftet var der imidlertid to-tre kasser 
fulde af bøger, tidsskrifter og blade, og der var 
ting imellem, som jeg nu vilde give meget for 
at være i besiddelse af, ja flere af dem vilde nu 
være en sand skat, f. ex. flere fuldstændige år
gange af den danske statstidende (Berlingske) 
fra de første år i dette århundrede, velbevarede 
i bundter med stor orden og omhu; en del lej
lighedsskrifter fra samme periode, aktuelle for 
deres tid, mest politiske, en tyk, meget morsom, 
sammenhæftet samling af gade- og folkeviser af 
alle slags både i det danske og tyske sprog, og 
endelig var der en ikke ringe del danske og tyske 
bøger, f. ex. „Mallings Store og Gode Handlin
ger“, „Suhms Geschichte Dänemarks“, en større 
tysk geografi, særlig interessant derved, at den 
var udarbejdet på grundlag af det første franske 
kejserdømmes resultater, inden de endnu var 
truede af nogen som helst fare. Den var fuld
stændig, skjønt kortfattet, da den var et slags 
supplement til en tidligere udkommen større og 
havde derfor sin raison d’etre i de franske er
obringer, som altså kunne antages, selv i Tysk
land, at have været ansete som varige. Den må 
have været fra 1809—11, thi der stod ved om
talen af Danmarks sømagt, at de danske søfolk 
nu, efter at flåden var „røvet“ af englænderne, 
tjente „als Bundesgenossen“ på den franske flå
de. Det russiske felttog og dets følger vare al
deles uomtalte; bogen kan derfor betragtes som 
et af de mange beviser på, at samtiden ikke troe
de på muligheden af den senere så forfærdelige 
virkelighed.

Endvidere fandtes et vistnok kostbart militært 
værk over den schlesiske syvårskrig, med man
ge illustrationer og planer over en mængde fæst
ninger, og endelig vil jeg nævne som noget, der 
særlig fængslede mig, en kortfattet brochure om 
den overordentlig grusomme frihedskamp på 
Haiti.

Jeg antager, at min fader, der hele sit liv 
igjennem læste alt, hvad han kunde overkom
me, har samlet og ordnet disse sager. Født i 1780 
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var han opvokset samtidig med den franske re
volution fra dens første begyndelse, og derfor 
interesserede han sig for alt, hvad der vedkom 
den og kejserdømmet med liv og sjæl, og han 
kjendte denne storslåede tid, og dens begivenhe
der i stort og småt og dens personer på sine fin
gre. De senere efterhånden fremkomne større 
værker om dette rige stof forsømte han heller 
ikke.

Når det var dårligt vejr, og jeg ikke kunde 
komme ud, var jeg altså ikke forlegen med mig 
selv; når jeg ikke fandt underholdning nok i 
værkstedet, i svendenes fortællinger og samtaler, 
så fandt jeg den i kasserne med bøgerne, over 
hvilke jeg kunde sidde hele timer ad gangen, og 
hvor jeg da befandt mig helt hyggelig og vel til 
mode. Det var ingen rig visdomskilde, men lidt 
hængte der jo altid ved, og lidt frugter udover, 
hvad der var plukket ud af Birchs læsebog i sko
len, faldt der jo dog af. Udbyttet var ganske vist 
spredt og formløst og formåede ikke at give mig 
og heller ikke min fader den åndsudvikling, som 
kun erhverves gjennem planmæssig ledede stu
dier.

Vi vare således begge ukjendte med mathe- 
matik og de herhenhørende fag, så vel som med 
fremmede sprog, bortset fra tysk. At jeg senere 
her i livet har havt lejlighed til at tilegne mig 
lidt kjendskab til flere fremmede sprog, kommer 
her ikke i betragtning, men det kan jo nok være, 
at omgangen med det fremmede tyske sprog i 
min barndom har hjulpet mig i de tilfælde, hvor 
jeg er kommen i berøring med andre fremmede 
sprog, som jeg da altid har følt en uimodståelig 
lyst til efter evne og lejlighed at trænge ind i, 
hvilket med de tarvelige forkundskaber til 
grundlag kun kunde lykkes med besvær og i 
stærk begrænset grad.

I selve Haderslev udkom, så længe jeg kan hu
ske tilbage, et ugeblad „Lyna“47. Dets redaktør 
var diakonus ved Frue kirke, pastor Lautrup48, 
der havde ord for at være en særdeles begavet 
mand, ligesom jeg også nok tror, at bladet havde 
ord for at være godt; men det var udpræget tysk, 

47 Lyna udkom fra 1797 til 1848.
48 Erasmus Lautrup (1782—1857), diakon 1808—48,

tillige hospitalspræst 1809.

både i sind og skind49, men dog forholdsvis mo
derat, og pastor Lautrup stod også, så vidt mig 
bekjendt, på en god fod med den danske befolk
ning. Det udkom i oktav på 8 sider, den forreste 
gjerne med en poetisk udgydelse, i korpus en 
smule ledende artikler, måske nyheder (det er 
jeg dog ikke sikker på), og så nogle, efter om
stændighederne mer eller mindre interessante 
komunale sager og avertissementer50. Bladet exi- 
sterede endnu i 1841, men dets senere skjæbne 
er mig ubekjendt.

I 1838 udkom da endelig i Haderslev et dansk 
organ for Nordslesvig, nemlig „Dannevirke“, 
som straks vandt stor tilslutning, især blandt 
landbefolkningen. Jeg skal imidlertid af flere 
grunde undlade at omtale det, da det jo er til
strækkelig kjendt, og jeg desuden har for megen 
hengivenhed for bladet til, at jeg tør gjøre reg
ning på at være upartisk. Det existerer desuden 
endnu, og gid det må leve længe.

Efter „Dannevirke“s opkomst blev „Lyna“ et 
meget politisk blad, redigeredes med stor dygtig
hed i slesvigholstensk retning af konrektor Vol
quardsen51.

Ved at nedskrive disse erindringer er der, 
som bemærket i begyndelsen, så uhyre meget, 
der dukker op i hukommelsen og frister mig til 
ikke at lade forblive urørt, men da der vist alle
rede er kommet en del med, som kun kan have 
ringe interesse for læsere, der stå fremmed over
for de skildrede, gjennemgående betydningsløse 
begivenheder, så er jeg lidt betænkelig ved at ud
brede mig videre, men kan dog ikke modstå fri
stelsen til at sige nogle ord om et par af byens 
originaler. Det kunde aldrig falde mig ind at 
prøve på at regne dem op, endnu mindre at 
skildre dem alle, som jeg kunde huske, da jeg

40 Lyna var oprindelig et patriotisk ugeblad, men ud- 
viklede sig efterhånden til at blive rent slesvig-hol- 
stensk og afsluttede sin tilværelse som et tyskskrevet 
dansk blad.

00 Bladet indeholdt også en del nyheder og er i dag en 
værdifuld kilde til belysning af forholdene i datidens 
Haderslev.

61 Peter Volquardsen (1797—1852), subrektor 1821, 
konrektor 1837, rektor 1848—50. 
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ikke vil pådrage mig bebrejdelser for en indiskre
tion, som fortjente at dadies.

Jeg skal derfor indskrænke mig til at omtale 
et par enkelte mænd, om hvilke der ikke kan og 
derfor heller ikke her vil blive anført noget, som 
mulig nulevnde ætlinge kunde føle sig ilde be
rørte ved.

En sådan mand var den før nævnte anden
præst ved Frue kirke, pastor L. Han var anset 
for en højt begavet, dygtig præst, der vistnok 
udførte sin embedsgerning med al den nidkjær- 
hed og alvor, som den krævede. Men dette for
hindrede ham ikke i at være i høj grad jovial 
og aldrig at lade lejligheden til en god spøg gå 
fra sig. På sine hyppige spadsereture talte han 
med enhver, som han kjendte lidt til, og det var 
næsten alverden. Han kom tit i mine forældres 
hus uden andet ærinde end at få en passiar med 
min fader og et glas vand fra posten foran vort 
hus, som havde ord for at være fortrinligt. Han 
stod på en god fod med alle mennesker blandt 
andre også med en anden skjønånd og fragt
mand, indehaver af en større bedrift, en mand, 
der ikke tog noget som helst alvorligt, undtagen 
sin forretning, der i de tider havde en langt stør
re betydning end man tænker nu til dags, og i 
hvilken han nød ubetinget tillid, og da han for
øvrigt stod i samme forhold til byens befolkning 
som pastor L., så kunde det ikke undgås, at de 
to havde et godt øje til hinanden.

En dag mødte Søren Aastrup52, således hed 
fragtmanden, en bonde på gaden, der spurgte 
ham, om han ikke kunde sige ham, hvor han 
kunde få nogle mur- og tagsten at kjøbe. 
Aastrup, som vidste, at pastor L. fik sit hus repa
reret og havde udhængt det sædvanlige advar
selstegn, et stykke tagsten bundet til en stump 
lægte, der var stillet op imod muren, tog bon
den med sig og viste ham, at han der kunde få, 
hvad han søgte. Men tilføjede han, manden hol
der ikke af at sælge i små partier, du skal derfor 
hænge godt i og ikke lade dig vise bort, så får du 
nok hvad du behøver. Du ser jo skiltet.

Forhandlingerne mellem præsten og bonden 
må sikkert have været langvarige og morsomme

“ Ikke fundet født eller død i hverken Vor Frue eller 
Gammel Haderslev sogn. 

og endte med, at præsten fik ud af bondens for
klaring, hvem der havde været mester for den 
spøg, og han har da forklaret bonden, at det var 
en af byens spøgefugle, der havde spillet dem 
dette puds. Bonden havde nemlig let ved at for
klare, hvorledes hans vejviser så ud, da denne 
altid gik klædt i korte skindbukser og i det hele 
som en rigtig fragtkusk.

En kort tid efter traf det sig så, at præsten 
fik lejlighed til at sige „tak for sidst“. Pastor L. 
kom næsten daglig til sin nabo, apotheker L.,53 
for at passiare lidt, og en dag ser han med glad 
overraskelse sin velynder, Søren Aastrup, træde 
hen til disken i apotheket. Han gav sig naturlig
vis straks i kast med ham, rakte ham hånden 
og takkede ham varmt, fordi han så venlig hav
de sendt en kunde ind i hans teglstensforretning.

53 Carl Heinrich Paul Langheim (1776—1848), apote
ker i Haderslev 1802—42.

„Ä, lad os ikke tale om det, hr. pastor, man 
skal jo tjene sine medborgere, hvor man kan, og 
hr. pastoren kan jo gjøre mig en tjeneste en an
den gang“.

„Ja, ja“, svarede præsten, „men det var da en 
snaps værd, og den skal De få, jeg veed da, at 
en fragtmand kan stikke sådan en under trøjen“, 
og med en lille latinsk betegnelse (purgativ), 
bad han apothekeren skjænke en snaps, men 
ikke et fingerbøl, til hans gode ven, Søren 
Aastrup: „Skjænk ham en „purgants“.“

Efter at denne havde sunket sin snaps med 
det latinske navn, hvilket han ikke havde ladet 
sig forskrække af, vedblev den taknemlige præst 
at vedligeholde underholdningen, som han var 
en mester i at gjøre fængslende, når han vilde; 
men efterhånden blev Aastrup påfaldende uro
lig, og der var ikke mere den venlige effekt i, 
hvad han sagde. Hvert øjeblik vilde han gå, 
men hver gang holdt præsten ham i armen, 
spurgte til kone, børn, den sidste rejse til Ham
borg og havde bestandig noget mere at sige og at 
spørge om. Til sidst rev Aastrup sig dog løs og 
gik så hastig, at han næppe gav sig tid til at sige 
farvel. Næppe var han ude af døren, før alle i 
apotheket, der naturligvis godt kjendte grunden 
til Aastrups utålmodighed, brast ud i en kun 
med møje længe tilbageholdt latter.
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Hvorfor han gik så hastig? Ja, det må jeg bede 
læseren selv gjætte.

Om Aastrup senere fik lejlighed til at sige tak 
for sidst, veed jeg ikke, men han har sikkert tør
stet derefter.

Forinden jeg gjør springet fra barndom til 
ungdom, vil jeg forsøge at skildre en begivenhed, 
der satte et punktum for min barndom, et stort 
sort punktum, der fuldstændig bedøvede mig, og 
hvis følger jeg først forvandt efter et halvt års 
åndelig lidelse.

Ulrich Jepsen, der selv oplyser, at han var en underlig, 
grublende natur, for hvem enhver hændelse, der blot 
havde gjort en smule indtryk på ham, gav anledning til, 
at han, når han var kommet i seng om aftenen, grublede 
over den, fortæller derefter om en drukneulykke:

En morgen ligesom jeg var kommen ud af vort 
hus for at gå i skole, blev jeg opmærksom på et 
opløb nede i gaden omkring noget på en bære
bør. Det viste sig at være liget af en ung pige, 
der samme morgen var funden druknet i Dam
men og nu blev bragt hjem til den stakkels mo
der, en ældre hæderlig fattig enke, godt kjendt i 
hele byen under navn af Kurve-Anna. Alle om
stående vare dybt rystede ved den gamles sorg 
og ved synet af den unge, ret smukke pige, hvem 
vi alle i nabolaget havde kjendt så godt, og hvis 
hvide, blodløse ansigt og hænder jeg endnu ty
deligt ser for mine øjne.

Forfatteren giver nu en vidtløftig skildring af den 
sindstilstand, dette selvmord havde sat ham i, og som 
han led under hele den følgende sommer, indtil han, 
der som fjorten-årig var kommet i lære på faderens værk
sted, ved mikkelsmarkedet ligesom vågnede af en dyb 
søvn og til sin egen forbavselse opdagede, at han i hele 
fire timer ikke havde været plaget af synet af den unge 
pige. Han mener selv, at hans ældste søsters hjemkomst 
fra København, hvor hun havde opholdt sig i tre år, 
havde haft sin andel i den hurtige helbredelse, idet de 
holdt meget af hinanden.

Hermed slutter Ulrich Jepsen sine i Dannevirke offent
liggjorte fordringsløse barndomserindringer; men gennem 
Det Kongelige Biblioteks eksemplar af den lille bog med
deler han os følgende:

TILLÆG TIL MINE BARNDOMS
ERINDRINGER

Ved konfirmationstiden må det vel egentlig 
siges, at det er forbi med barndomstiden, og når 
jeg alligevel ikke afslutter disse optegnelser som 
minder fra den, så er det, fordi jeg synes, at det 
tidspunkt, da jeg forlod mit fædrenehjem, vil 
være mest passende for en afslutning. Desuden 
gled jeg så umærkelig fra den frivillige lære før 
min konfirmation over i den alvorligere efter 
denne, at jeg selv næppe mærkede det. Hertil 
kommer, at der fra selve min læretid ikke vil 
være meget at fortælle, medens der er adskilligt, 
som jeg har lyst til at omtale, fordi det tilhører 
en svunden tid, der er så forskjellig fra nutiden 
og aldrig vil gjentage sig i fremtiden.

Da jeg altså i 14 års alderen var konfirmeret, 
kom jeg, således som jeg ovenfor alt har berørt, 
efter i et halvt års tid, dreven af lyst til faget, 
at have gjort frivillig tjeneste, i alvorlig, syste
matisk lære på min faders værksted. Der var på 
dette altid mindst 4 svende, men i de travle 
perioder kunde tallet let stige indtil 7, og 3 a 4 
lærlinge. Svendene var alle mere eller mindre 
berejste, og underholdningen på værkstedet hav
de altid forekommet mig meget tiltrækkende, 
også da opholdet der var en frivillig sag. Jeg 
havde derfor også under min opvækst, næsten 
uden at vide det, lært så meget, at jeg magelig 
kunde stå ved siden af en dreng, der havde væ
ret et år i lære. I det hele taget var jeg således 
forberedt, at min fader efter 3V4 års læretid, 
fandt det forsvarligt at lade mig blive svend.

Fra selve min læretid har jeg vel minder nok, 
i grunden kun behagelige, men de ere dog af en 
så almindelig og personlig natur, at jeg ikke tror, 
de kunne have interesse for andre end mig selv; 
men lidt må jeg dog notere.

Det var en tradition, der vist var vel begrun
det i erfaringer, at mesters søn eller nære slægt 
i et værksted tit gav anledning til dårligt forhold 
mellem dette og principalen. En sådan anstøds
sten blev jeg heldigvis ikke, lige så lidt som min 
ældre broder54 før mig havde været det, og at 

54 Peter Martin Jepsen, født 1816.
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dette var tilfældet, kunde vi takke vor kloge 
og fornuftige fader for, idet han ved enhver lej
lighed foreholdt os det særegne ved vor stilling 
i værkstedet og navnlig advarede os imod at rø
be, hvad der muligvis i retning af utilfredshed 
med et eller andet kunde blive ytret i værkste
det. Det gik også meget godt, og både min ældre 
broder og jeg vare ligefrem afholdte af sven
dene. De toge os ofte med på deres spadsere
ture og udflugter, f. eks. bad de engang, da de 
alle foretoge en sådan til Kristiansfelt, min fa
der om tilladelse for os til at tage med, hvortil 
vi havde ytret lyst. Et andet bevis på det gode 
forhold, hvori vi befandt os, var følgende:

Det var en nedarvet lagsskik, at en lærling, 
der i sin læretid havde pådraget sig mishag ved 
i en fremtrædende grad at have ladet det mangle 
på den skyldige ærbødighed overfor „zünftige“ 
svende, f. ex. ved at have ladet sig se på gade 
eller spadserevej med stok, pibe eller cigar, eller 
ved på trods at have undladt at hilse, blev 
straffet med hård tiltale, trækken i ørene, puf 
og stød og vel endog med en ørefigen, når de 
stod for „åben lade“ under ceremonierne ved 
at „gjøres til svend“. Da jeg, der var bleven lidt 
af en dandy, nu var mig bevidst, oftere at være 
bleven set under de nævnte strafbare omstæn
digheder, så begyndte min samvittighed at røre 
sig henimod den tid, da jeg skulde være svend, 
og jeg betroede en dag min frygt til en af vore 
svende. Hans svar beroligede mig dog ganske. 
„Vær du kun rolig“, sagde han, „de skulde blot 
vove at gjøre dig noget, så kan du stole på, at 
ingen af os her på værkstedet vilde tåle det.“

Det er med en vis glæde, at jeg noterer dette 
gode forhold, jeg stod i til værkstedet, thi det 
havde sin store andel i, at jeg med sandhed kan 
sige, at med min læretid begyndte den lykkelig
ste tid i mit liv.

Det vil måske nok med rette findes forunder
ligt, når en dreng, der er kommet i skrædder
lære, siger, at dermed begyndte hans lykkeligste 
tid. En skrædderlærlings stilling plejer ikke at 
være så solbeskinnet, at den skulde synes at kun
ne fremkalde en sådan udtalelse, men min var 
da også for så vidt exeptionnel, som jeg var så 
at sige opvokset på værkstedet, kjendte allerede 

godt håndværket, forstod at håndtere værktøjet, 
var fortrolig med at sidde på bordet i den rette 
stilling og havde i det hele taget en udpræget 
lyst til at blive en flink og dygtig skrædder. Her
til kom, som det måske allervigtigste moment, at 
jeg anså denne vej som den, der sikrest førte til 
det, hvorpå al min higen, al min længsel gik ud, 
nemlig at komme ud i verden, ud at se alt det 
store og herlige, som jeg havde lært og hørt så 
meget om, og som opfyldte mit sind og optog al 
min tanke.

Jeg var rigtignok ofte vidne til, at min fader 
blev opfordret til at lade mig studere, men uag
tet jeg nok følte en vis lyst, så var jeg dog aldrig 
bedrøvet over at vide, at min fader ikke havde 
råd dertil55, og der blev heller aldrig alvorlig 
tale derom.

Forøvrigt må det ikke lades uberørt, at den 
allervigtigste bevæggrund, fremfor de alt nævn
te, til at jeg blev skrædder, var den, at jeg der- 
igjennem havde en rimelig udsigt til, når jeg da 
til den tid havde de nødvendige kvalifikationer, 
ved hjælp af familieforhold at komme ind i en 
forholdsvis stor og betydningsfuld virksomhed. 
Denne udsigt blev senere hen, og langt før end 
ventet, til virkelighed i fuldeste mål, og dermed 
tror jeg i enhver retning at have gjort rede for, 
hvad der vakte og vedligeholdt min lyst til et 
håndværk, der ellers ikke efter almindelig fore
stilling plejer at have noget tiltrækkende ved sig, 
fornemmelig på grund af den ikke ringe fordom, 
det havde imod sig i den almindelige samfunds
opfattelse. Jeg kan måske her passende tilføje, at 
når jeg endelig har havt den lykke i 45 år at be
sidde og drive en af de største og smukkeste 
forretningerr i mit fag i hovedstaden56 og der- 
igjennem har opnået en forholdsvis tilfredsstil-

“ Af skattelisten for 1841 fremgår det, at faderen be
talte en grundskat på 10 sk. og 8 p., standkvarter
penge med 5 sk. og 4 p., næringsskat med 12 sk., 
fattigskat med 12 sk. og skoleskat med 6 sk.; til sam
menligning tjener, at byens største skatteydere, råd- 
mændene Mathias Mussmann og C. A. Petersen be
talte 5 rdlr. i fattigskat og 2 rdlr. og 24 sk. i skoleskat, 
medens de laveste skatteydere betalte henholdsvis 
2 sk. og i sk. Helt dårlige har skræddermester Ulrich 
Jepsens forhold ikke været, selv om der var hånd
værkere, der sad bedre i det.

50 Ulrich Jepsen drev fra 1848 forretning på Store Kjøb- 
magergade, jfr. efterskriften. 
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lende borgerlig stilling, så har jeg i det hele taget 
ingen grund til at fortryde, at jeg kom i skræd
derlære.

Det efterfølgende forsøg på at give en skil
dring af nogle håndværkerforhold i en provins- 
kjøbstad i lagsvæsenets endnu blomstrende tid, 
således som de vare inden de strenge former, 
hvori de vare indordnede, og som opløstes un
der den i fyrrerne og halvtredserne gjærende 
trang til større frihed, — bedes betragtede som 
hovedsagelig gjældende det fag, jeg kjendte, 
nemlig skrædderfaget. Der er dog ingen tvivl 
om, at der ikke var nogen stor forskjel på skik
kene i dette og de andre håndværksfag, men 
mindre afvigelser vare naturligvis, på grund af 
fagenes forskjellige natur, en selvfølge. De 
bånd f. ex., der bandt mester, svend og lærling 
til hinanden, vare vist ens i alle fag, og de herhen 
hørende love nød agtelse og lydighed hos alle 
vedkommende. Et rent uegennyttigt, indbyrdes 
kollegialt forhold, holdtes højt i ære, og brud 
herpå kunde let have slemme følger.

Både mestre og svende havde deres bestemte 
møder hvert kvartal, hvor regnskaberne og an
dre faget vedkommende sager forhandledes. Me
strene, tror jeg nok, optoge nye medlemmer til 
enhver tid, men svendene optoge kun lærlinge, 
der havde udlært, i deres broderskab på disse 
bestemte kvartalsmøder. De dage, på hvilke 
disse møder — der kunde betragtes som „ordent
lige generalforsamlinger“ — holdtes vare over
hovedet alle svendes største festdage, hvad fag 
de så tilhørte.

Det var da også især svendene, der bevarede 
og overholdt de nedarvede skikke, hvis betyd
ning ikke altid var let at indse, når det ikke 
skulle være trangen til en ekstra basseralle. Så
ledes f. ex. blev anskaffelsen af et nyt flag eller 
skilt fejret, ikke alene med festligheder inden 
døre, men også ved at den nye gjenstand i høj
tideligt optog blev båret rundt i byen og præ
senteret foran de andre broderskabers herber
ger, hvor der da blev holdt taler, råbt hurra og 
trakteret. Noget lignende fandt sted ved flytning 
af herberget, i hvilket tilfælde både skilt og fane 
ligeledes præsenteredes for kammeraterne i de 
andre fag, på samme måde som oven for anført.

Sådant foregik da ved helt festlige optog gjen- 
nem hele byen fra det ene lags forsamlingshus 
(herberge), til det andet. Hver deltager bar da 
gjerne et eller andet emblem, der henviste til 
vedkommende fag, f. ex. en høvl, en murske 
eller lignende. Jeg mindes således engang, da 
snedkersvendene havde fået et nyt herbergsskilt, 
at hele byens befolkning var på benene for at 
tage del i og fejre denne vigtige begivenhed.

De udlærte lærlinges optagelse i svendenes 
broderskab, (at blive gjort til svend), var lige
ledes en handling, der foregik under iagttagelsen 
af visse bestemte ceremonier, med opstilling 
rundt om den åbne „lade“, hvor aspiranterne da 
fik forelæst det nedarvede, et par hundrede år 
gamle formular angående det, der anstår en 
ærekjær, „zünftig“ svend, samt hvilke pligter og 
rettigheder han i fremtiden havde at være sig 
bevidst57. Lagets ceremonielle sprog var tysk, 
hvilket ikke var til at undre sig over, da næsten 
alle rejsende håndværkssvende i ældre tider va
re tyske. Og dette var ikke alene tilfældet her i 
landet, men i den største del af Evropa, navn
lig i de store byer var forholdet til det tyske sprog 
det samme.

57 Allerede i middelalderen kendes i Danmark svende
lav, hvis betydning voksede i renæssancetiden ved 
ziinftens indtrængen. Regeringen søgte at indskrænke 
dem til kun at have understøttende opgaver, men de 
fik dog efterhånden også organisatoriske og faglige 
formål.

“ Lavene var mesterforeninger, der søgte at hindre kon
kurrence mestrene imellem, jfr. Olav Christensen: 
Haderslev bys håndværk, Haderslev 1957.

Lagenes såkaldte „lade“ var en sirlig mahog
nikasse, hvori broderskabets fælles værdisager, 
protokoller, velkomsten (en sølvpokal), og hvad 
der ellers ejedes, vare opbevarede. „Laden“ nød 
en hemmelighedsfuld anseelse, og når den var 
„åben“, måtte alle i adfærd og tale nøjagtig rette 
sig efter, hvad loven og ceremoniellet fordrede, 
og enhver begået fejl blev straffet med bøder. 
Lovene, tror jeg nok, havde udadtil fornemme
lig til formål at beskytte, hvad der var i laget, og 
forfølge, hvad der var udenfor58. Ingen mester, 
der ikke var optagen i laget, måtte holde sven
de eller oplære drenge, og ingen svend, der ikke 
var gjort regelmæssig til svend af et „zünftigt“ 
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broderskab, måtte arbejde hos nogen mester i 
laget.

En omstændighed af en højst ubehagelig natur 
har altid tynget på skrædderfaget i provinserne, 
nemlig mangel på ordentlig arbejdskraft i årets 
tvende travle perioder, forår og efterår, til trods 
for den strøm af håndværkssvende, der i de ti
der opfyldte landevejene. Men ulykken var, at 
strømmen i de to perioder gik til de store stæder, 
Kjøbenhavn og Hamborg, og kun de, der ikke 
troede sig dygtige nok til at kunne trives der, og 
de, hvis rejsepenge vare slupne op, stoppede hist 
og her for at afhjælpe trangen i provinserne. De 
større, blandt svendene vel ansete værksteder, 
kunde endda til nød blive hjulpne, endskjønt 
lagsloven forhindrede svendene i at forlade et 
værksted for at gå over på et andet, undtagen på 
kvartalsmøderne og under åben lade. Thi da var 
der vandrefrihed fra det ene værksted til det 
andet. Det var dog selvfølgelig en meget uheldig 
skik for dem, det gik ud over.

Forresten var der hos oldermanden ophængt 
en tavle, hvorpå enhver mester, der ønskede 
svende, stod optegnet i den orden, hvori de 
havde meldt sig; de tilrejsende svende, der søgte 
arbejde og i den hensigt meldte sig hos older
manden, bleve da af denne anvist arbejde hos 
den mester, der stod øverst på listen. Svendene 
havde selv ikke frit valg, og vilde mesteren ikke 
tage imod den tilsendte, blev hans navn flyttet 
nederst på listen og derved den næste på listen 
hjulpen.

Indtil i begyndelsen af fyrrerne blomstrede 
lagsvæsenet endnu og opretholdtes i alle sine 
afskygninger. Kun i de sidste ti år var der i en 
enkelt retning (som egentlig ikke havde noget 
med lagsvæsenet at gjøre) sket en påfaldende 
forandring, nemlig deri, at de i ældre forstand 
vandrende svende aftoge kjendelig i antal, uag
tet det vedvarende var en ufravigelig regel, at 
enhver ung svend måtte ud i det „fremmede“. 
Ud måtte de, det ansås som uundgåeligt, det 
kunde blive langt eller kort, nogle kom til Tyr
kiet, andre kun til Assens, — dette er netop 
eksempler, som jeg mindes — alt efter vedkom
mendes lyst og mod. I de fleste tilfælde gjaldt 
det første dristigere skridt Kjøbenhavn eller 

Hamborg, hvilket efterhånden blev det sædvan
ligste.

Der var imidlertid mange, der udvidede de
res rejsers område i en grad, der må forbavse, 
når henses til, at de fornemmelig foretoges til 
fods, og at der tit måtte pavseres, for at der kun
de tjenes friske rejsepenge. Jeg mener hermed 
fornemmelig dem, der rejste for at rejse, og ikke 
dem, der gjennem en eller anden forbindelse 
bleve engagerede fornemmelig fra Wien (til 
Orienten), Paris (til Vestindien, Sydamerika o. 
a. st.), London (til Nordamerika, Avstralien 
o. s. v.). Jeg vil her indskyde, at min ældre bro
der59, der arbejdede i et af de ansete huse i Lon
don og var en smuk, præsentabel ung mand, fik 
tilbud om en meget fordelagtig plads i en filial, 
som hans principal havde etableret i Sidney. Et 
tilbud som han af andre hensyn lod gå fra sig.

s° Peter Martin Jepsen, født 1816.
60 D. V. s. vagabonder, landstrygere, lediggængere eller 

lign.

Ulrich Jepsen fremdrager derefter eksempler på, hvor
ledes en håndværkssvend gennem forbindelser kom vidt 
omkring i verden, men han understreger, at disse rejser i 
spring blev foretaget af hensyn til en tillokkende stilling 
og ikke af vandrelyst. Han nævner derpå også eksempler 
på virkelig rejselyst og slutter med at oplyse, at de skil
drede eksempler nøje svarede til forholdene i 1830erne, 
skønt de stammede fra hans egne vandreår i 1843—45, og 
fortsætter derefter:

Stromere.
I hertugdømmerne florerede vandrevæsenet 

(die Wanderschaft) i en ganske særlig udviklet 
grad og var, blandt en vis klasse håndværker
svende, udartet til et halvt tater- og et helt va- 
gabondliv. Det havde sin rod i tvende omstæn
digheder, nemlig den skik, at svendebroderska
berne overalt i stæderne gave de rejsende af de
res fag „Geschenk“, frit oversat på dansk: „ge- 
skænk“, som de dog kun fik, når de ikke vilde 
tage arbejde, hvis sådant fandtes i byen. Den 
anden omstændighed var det velhavende, tæt 
befolkede land med en godmodig befolkning, 
især i marskegnene, der derfor også med forkjær- 
lighed hjemsøgtes. De svende, der hørte ind un
der denne klasse, havde deres egen benævnelse 
og kaldtes „stromere“60, og fandtes i stort fler
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tal. De vare i den grad hengivne til det frie liv 
på landevejene, drevne i at „fægte“ sig igjen- 
nem, at de kun toge arbejde af hensyn til politi
anordningerne, og selv det var kun for et syns 
skyld og altså ikke af nødvendighed for at kun
ne leve, thi i virkeligheden havde de deres til
hold hos gamle, hist og her bosatte kammerater, 
der vare i stand til for en kort tid at kaste lovlig
hedens kåbe over opholdet.

De velhavende, til dels rige hertugdømmer, 
især Holsten, var således et rent eldorado for 
disse folk. Hamborg og Altona var et værdifuldt 
støttepunkt, hvor de altid vare sikre på at finde 
det nødvendige tilhold, og de kunne ikke godt 
undvære det i deres kredsløb, og efter slaraffen
livet på rejsen kunde en anden livsnydelse på 
Hamburgerberg (St. Pauli) jo også nok have sin 
tillokkelse.

I regelen holdt stromerne sig til hertugdøm
merne, men de kunde dog også undtagelsesvis 
bestemme sig til at glæde de nærmest for hånden 
liggende dele af kongeriget med deres besøg. Så
ledes kan jeg mindes, at min faders svende for
talte, at en af den rigtige slags, som de en aften 
havde underholdt sig med på herberget, ytrede 
lyst til at gjæste Fyen og i den anledning søgte 
at få rede på de lokale forhold.

Dette var dog en ren extra fornøjelse for den 
dristige opdager af det danske Kanaan, thi som 
regel gik de, med undtagelse af Hamborg, ikke 
ud over grænsen af hertugdømmerne, og vejen 
gik da fra Hamborg gjennem småstæderne nord 
for nedre Elben til og gjennem Ditmarsken, 
Ejdersted, vestkysten af Slesvig til Tønder, så 
over Haderslev og derfra langs østkysten med
tagende alle byer der og i det østlige Holsten, og 
jeg tror også nok, at Lybæk og de nærmeste byer 
i Meklenborg hørte med til deres opland. Natur
ligvis gik det kun for en ringe del ad den slagne 
landevej; nej, egnene bleve gjennemstøvede, al
deles således som en hønsehund gjennemstøver 
sit revier. Efter en sådan rundrejse, på hvilken 
det selvfølgelig har været nødvendigt i anord- 
ningsmæsig tid at have været i „arbejde“, kunde 
det da billigvis ikke undre, at længslen efter 
Hamburgerberg blev tilfredsstillet.

En rigtig anskuelig fremstilling af strømernes 

liv og færden kan jeg naturligvis ikke give, da 
jeg kun kjender dette fra værkstedsfortællinger, 
tilmed fra tiden før min konfirmation! thi efter 
den tid var hyggeligheden ved dette liv ikke 
mere så tiltalende, da landevejene ved indførel
sen af gendarmerivæsenet begyndte at blive 
usikre for stromerne. Men forud for syv- otte 
og tredive, fandtes de i ikke ringe antal af næ
sten alle fag, naturligvis i mere eller mindre grad 
henhørende til den rette slags, men alle vare de 
lidenskabelig hengivne til vandrelivet! Om vin
teren dreves de jo tit i ly, men om foråret kom 
de frem igjen! da kriblede og krablede det i blo
det og efter omkvædet:

Es ist ein lust’ges Leben 
auf die Wanderschaft,

vare de ikke længere til at styre, om de end 
havde nok så god en plads, thi der var jo altid 
nogle, der endnu kunde gjøre fyldest på en så
dan.

Nu antager jeg, at strømernes existens er gjort 
fuldstændig umulig, og de ere rimeligvis helt 
uddøde.

Jeg tror ikke, at håndværkersvendenes rejse
liv nogen sinde har været så udviklet i konge
riget, som det var i hertugdømmerne og, såvidt 
jeg synes at have bevaret indtrykket af, også 
overalt i Tyskland.

Den overvejende del vare tyskere allevegne 
fra i det store land (en af min faders svende var 
endog fra Svejts, en fra Baden), men flertallet 
var fra Holsten, Hannover og Meklenborg, og 
rejselysten lå den gang, som den dag i dag, ty
skerne i blodet.

Mit fædrenehjem.
Det er dog ikke for at give et billede af dette, 

fordi det var mit hjem, men fordi det er vel 
egnet til at afgive billedet af et datidens hånd
værkerhjem i en provinsby, at jeg skriver dette 
afsnit, og når jeg hertil tager stoffet fra mit 
fædrenehjem, er det, fordi det så omtrent er det 
eneste, jeg kjender nøje nok til dette brug, og 
fremfor alt, fordi jeg kan svare for, at det var et 
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mønster på en velordnet virksomhed, ret i den 
gamle, strenge, patriarkalske stil. Der var natur
ligvis forskjel, men i hovedtrækkene vil det svare 
til forholdene, som de vare i de fleste andre vel
ordnede huse, naturligvis med de afvigelser i 
enkelthederne, som de enkelte fags forskjelligge 
natur betingede. Men i alle fag, hvis virksom
hed var indendørs, vare de gamle, nedarvede 
regler så temmelig ens, og jeg tror derfor nok, 
at mine forældres hus afgav et temmelig tilfor
ladeligt exempel.

Arbejdstid, hviletid, spisetid etc. var således 
sikkert overalt ens, og den respekt og lydighed, 
der vistes disse og det lille samfunds øvrige 
regler, var virkelig beundringsværdig, og de ble
ve derfor efterlevede samvittighedsfuldt, med 
god villie og gjennemgående i god forståelse af 
alle, og ingen syntes at have nogen tanke om, at 
det kunde være anderledes. Arbejdstiden var 
dog lang, — urimelig lang, men det blev der al
drig tænkt på eller talt om. Det havde jo aldrig 
været anderledes, syntes man vel. Først efter 
midten af trediverne begyndte hist og her over
gangen fra ugearbejde på fast løn til akkord
arbejde. Denne overgang foregik fredeligt og i al 
venskabelighed, da begge parter følte sig vel 
tjente dermed, idet svendene fik deres frihed og 
fortjeneste efter flid og dygtighed, medens me
strene fik det arbejde, de skulle have for deres 
penge, hvilket ingenlunde altid var tilfældet 
gjennem ugearbejdet.

Det var imidlertid tiden, der gik forud for de 
gamle sæder og skikkes ophævelse, som jeg vil 
fortælle om, og da var — man tænke sig i sam
menligning ved vore dages fordringer på en 
ottetimers arbejdsdag — arbejdstiden 15 timer, 
siger og skriver femten timer, minus een time til 
middag. Da senere akkordarbejdet var blevet 
indført, arbejdede svendene af gammel vane 
uforandret deres 14 timer, at sige, sålænge der 
var arbejde nok.

Forinden jeg går over til at beskrive den dag
lige virksomhed i huset, må jeg give den oplys
ning, at der den gang endnu ikke kjendtes ke
miske tændstikker. Det var dog omkring ved 
den tid, de begyndte at komme frem. Det var 
vist i 1835—36, at jeg først så en sådan, 

idet en af min faders kunder tog en lille 
voksprås ud af en æske og strøg den af på støvle
sålen. Jeg har så ofte senere tænkt og fortalt 
denne begivenhed, og den står frisk i min hu
kommelse, blandt andet også, hvad æsken hav
de kostet, nemlig 4 mark kurant, d. v. s. over 
4 kroner.

Vi vare altså i hine tider henviste til ved 
hjælp af fyrstål, flintesten, hjemmelavede svovl
stikker og fyrkassen med tønder af brændte lin
nede klude at skaffe ild på arnen, og den, der 
skulde udføre dette arbejde, var altid den yng
ste læredreng. Det gik ikke altid lige let fra 
hånden, thi i fugtigt vejr havde tønderet den 
uheldige egenskab ikke at ville fænge, og pinen 
kunde da blive lang og følelig for alle husets be
boere, der jo imidlertid derved på en praktisk 
måde blev grundig vækkede. De, der om mor
genen først måtte ud af fjerene, vare pigen og 
drengene, nemlig kl. 5I/2, og jeg veed ikke et 
eneste exempel på, at man forsov sig, og når der 
endelig var kommet ild og lys i huset, gik ar
bejdet rask fra hånden, så at, når den ældste 
dreng præcis kl. 6 vækkede svendene, var værk
stedet gjort rent, alting bragt på sin rette plads, 
fyr (om vinteren) i kakkelovnen og på skorste
nen til pressejernene, af hvilke der altid lå to, 
og når det behøvedes, tre stykker i ilden. Dren
gen, der kaldte på svendene henvendte sig sam
vittighedsfuldt til hver enkelt og gik ikke fra sen
gen, før vedkommende var vågen. Svendenes 
toilette, der i regelen var hurtig besørget, blev 
foretaget under åben himmel i gårdsrummet og 
i dårligt vejr i et udhus, hvor der i forvejen var 
henstillet to små træballier med rent vand; in
den kl. 614 vare alle mand på værkstedsbordet, 
og på samme tid var pigen med den varme mor- 
genthe og smørrebrød ligeledes på pletten.

I det hele taget blev tidsinddelingen fra beg
ge sider overholdt med stor samvittighedsfuld
hed, hvilket var en naturlig følge af, at svende
ne betaltes pr. uge a 6 dage a 14 timer, fra 6 til 9 
med en time til middag. Den ældste svend var 
„provisor“, og han havde det fra både meste
rens og svendenes side anerkjendte hverv at på
se, at værkstedsordningen ikke blev krænket, og 
jeg har aldrig senere i livet truffet på noget af 
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lignende art, som gik mere støt og uforstyrreligt 
end den mekanisme, der virkede i denne lille 
verden. En gang eller måske to, kan jeg mindes, 
at der opstod uenighed, der truede med at gå 
over til håndgribeligheder, men i begge tilfælde 
gjorde provisoren sin myndighed gjældende på 
en eftertrykkelig måde, og den blev da også 
straks respekteret, ligesom den blev det på alle 
andre områder, hvor den efter vedtagne regler 
skulde bringes i anvendelse. Således f. ex. når 
det måtte antages, at en svend var falden i søvn 
igjen efter at være bleven vækket; provisoren be
ordrede da drengen op for at kalde påny. Over
hovedet var det en æressag for provisoren med 
upartiskhed at våge over mesterens så vel som 
over svendenes interesser og rettigheder.

Kl. 9 blev frokosten, der indtoges under ar
bejdet, bragt ind i værkstedet, og kl. 12 præcis 
blev der kaldt til middag, efter hvilken der fulg
te en times hvile for hele mandskabet, både 
svende og drenge. I godt vejr blev denne fritid 
tilbragt i haven med, hvad der tilbød sig, skyd
ning med vore to små pistoler, klatren i træerne, 
evolutioner på græsplænen, sneboldtskamp eller 
lignende. I dårligt vejr læstes, luredes eller smø
gedes en pibe tobak. Under arbejdet blev der 
aldrig røget. Jeg vil her på dette sted notere som 
noget, der nu næsten forundrer mig, at der næ
sten altid herskede en uforstyrrelig glad og hu
moristisk stemning i det lille samfund i værk
stedet, hvilket jeg antager havde sin grund i det 
regelmæssige, rolige arbejde. I haven legedes der 
på glad, barnlig vis, og i værkstedet forkortede 
sang, fortællinger og samtaler arbejdstiden, så 
den ikke faldt så lang, som man skulde tro. Ar
bejdet blev da heller aldrig forceret synderlig, 
da der intet akkordarbejde fandt sted, og det var 
derfor ikke anstrengende, medens det dog gik 
ærligt, jævnt og støt.

Kaffen kl. 2 og aftensmaden kl. 6 nødes un
der arbejdet, og forøvrigt fik hver svend en 
snaps til frokost og aftensmaden og en flaske øl 
daglig, hvilken sidste kunde forlanges udleveret 
når som helst, og når den ikke var bleven for
langt før, fulgte den med aftensmaden.

Endelig på slaget 9 var den lange arbejdsdag 
til ende, lang var den tilvisse, men såvidt jeg 

mindes, blev dette aldrig beklaget. Overan- 
strengt sig havde man som sagt ikke, og arbej
dets stille beskaffenhed tillod indbyrdes under
holdning. I den travleste tid blev der ofte arbej
det om søndagen til middag og om hverdagen til 
kl. 10 aften, hvilket altid var velset af svendene 
på grund af den deraf flydende extrafortjeneste.

Hvorledes det forholdt sig i de andre hånd
værksfag med hensyn til arbejdstiden etc., veed 
jeg ikke, men i beslægtede fag, f. ex. skomagere, 
sadelmagere, handske- og bundtmagere var ind
delingen vistnok ligesom her beskrevet.

Ugelønnen for en svend var indtil 1838 for
uden kost og logi hos mesteren, 32 sk. kurant, 
altså 2 kr. 12 øre, og for overarbejde 1 sk. = 
6 øre pr. time.

Dette må efter nutidens forhold forekomme 
en som en ussel løn, og dog kan jeg forsikre, at 
den for de fleste slog godt til, vel fornemmelig på 
grund af den ringe lejlighed der var til at give 
penge ud. Jeg mindes således mange af min 
faders svende, der, efter at have været uheldige 
og være komne i arbejde i temmelig reduceret 
tilstand, i løbet af et års tid eller så vare påny 
opfiksede og havde rejsepenge på lommen.

Men derfor kom der også af og til, især om 
foråret, uro i lejren, og rejselysten, der lå da
tidens håndværkssvende i blodet, blev i mang
foldige tilfælde uimodståelig.

Når forårssolen begyndte at skinne varmt, da
gene bleve længere, himlen højere, naturen lok
kede med alle sine unge, friske yndigheder, når 
man så ud over den solbeskinnede, skovindfat
tede fjord, oplivet af hvide sejl, der bare ud i 
den vide verden — så var der ingen modstand 
tænkelig for dem, der vare grebne af rejsefebe
ren, og den var i høj grad smitsom, en ren epi
demi.

En regelmæssig følge heraf var derfor også 
ved kvartalsmødet på 3. påskedag, idet det da, 
som ved alle kvartalsmøder, stod enhver frit for 
at forlade sit gamle og tage plads i et nyt værk
sted, uden at rækkefølgen på tavlen hos older
manden behøvede at tages i betragtning.

Underholdningen i værkstedet drejede sig vel 
om alt muligt, i forhold til den svendebesætning, 
der i øjeblikket fandtes på pladserne. Engang var
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der en, der hørte til de hellige, men ingenlunde 
til de indadvendte, stille og tilbageholdne. 
Tværtimod, han var stridbar, ivrig i forsøg på 
at gjøre proselyter, hvilket dog aldrig lykkedes 
ham, uagtet han var kammeraterne langt over
legen i slagfærdighed i disputerne, hvilke sidste 
da i regelen trak sig ud af slaget med en eller an
den grovkornet hentydning, der vel bragte lat
teren på deres side, men også var et tegn på et 
uværdigt nederlag. Når han engang imellem 
kom i kast med min fader, havde han derimod 
ondt ved at stå sig.

Manden havde imidlertid anvendt mere flid 
på bibellæsningen end på sit håndværk, og min 
fader fandt da heller ikke anledning til at holde 
længe på ham, hvorefter han tog kursen længe
re sydpå. Han var nemlig kommen fra sit hjem 
et sted i Jylland.

Efter et halvt års tid, i hvilket han havde 
arbejdet i Hamborg, kom han tilbage og besøgte 
da sit gamle værksted. Men, hvor forbavsede 
bleve vi ikke alle ved at erfare, at han, den stær
ke troeshelt havde, som han udtrykte sig, ladet 
sin hellighed, sin urokkelige, grundfæstede tro 
på alle guddommelige og menneskelige religions
dogmer blive tilbage på Hamburgerberg, og han 
udtalte sig overhovedet om sin omvendelse der, 
på en styg, kynisk måde, hvilket navnlig påførte 
ham min faders dybeste foragt.

De svende, der arbejdede i provinsbyerne, selv 
i de større, vare ikke af dem, hvis ærgjerrighed 
drev til lange rejser til udlandets store byer. De 
fleste listede sig forsigtig frem fra deres hjem
stavn, arbejdende under vejs og havnede ende
lig i Kjøbenhavn eller Hamborg.

Men der var dog stof nok til underholdning. 
Hist og her var der særlinge blandt mestrene, og 
utallige ere de historier, jeg endnu mindes fra 
den tid.

Jepsen fremdrager enkelte historier, men da de ikke har 
tilknytning til Haderslev og i øvrigt ikke har særlig inter
esse, udelades de her.

Samfundsforholdene.
Indtil 1840 gik alt så temmelig uden stærke 

stormløb mod de gamle, tilvante samfundsfor
hold. Man hørte jo nok allerede meget om de 

mange nye opfindelser, der stillede store om
væltninger i udsigt, men når undtages jernbanen 
Kiel—Altona61 og en 2 gange ugentlig damp
skibsfart mellem Kjøbenhavn og Kiel, så henlå 
hertugdømmerne så temmelig uberørte af deres 
overførelse i praxis. Derimod havde de slesvig- 
holstenske, tendentiøse bestræbelser allerede 
længe begyndt at vække opmærksomhed, der 
dog ikke havde virket foruroligende i bredere lag 
af befolkningen.

01 Jernbanestrækningen Kiel—Altona åbnedes som den 
første i det danske monarki i 1844.

62 Christian Flor (1792—1875), professor i Kiel, høj
skoleforstander i Rødding.

03 Christian Paulsen (1798—1854), professor i Kiel.
64 Peter Hiort Lorenzen (1791—1845), stænderdepute

ret, købmand i Haderslev.
05 Nis Lorenzen (1794—1860), stænderdeputeret, gård

ejer Lilholt.
GC Laurids Pedersen Skau (1817—1864), sønderjydsk po

litiker, amtsforvalter i Haderslev.
67 Hans Nissen (1788—1857), sønderjydsk politiker, 

gårdejer Hammelev.

At de mere følsomme politikere som profes
sorerne Flor62 og Paulsen63, P. H. Lorenzen64, 
Lorenzen-Lilholt65, Lavrids Skau66, Hans Nis
sen67, Hammelev, og flere, havde havt færden 
af, hvad der kunde ventes, er en anden sag, og 
de to førstnævnte, fremragende patrioters virk
somhed som forsvarere for den truede danske 
sag kan allerede regnes fra begyndelsen af tre
diverne.

Stænderforsamlingerne bidrog mægtig til at 
klare situationen, men der hengik dog nogle år, 
forinden befolkningen i dens forskjellige lag blev 
klar over, hvad der fra slesvig-holstensk side ar
bejdedes henimod. Den dansksindede, største 
del af borgerne havde også sine særlige vanske
ligheder at tage i betragtning i forholdet til em
bedsstanden, der var tysksindet og indvirkede 
stærkt på både kjøbmænd og håndværkere, hvis 
kunder de vare. Men fra 1840 og til krigens ud
brud var så temmelig, såvel i byerne som på lan
det, enhver på sin post og kampen i fuld gang.

Da imidlertid politik ligger uden for min kom
petence og tillige uden for mine optegnelsers til
sigtede område, skal jeg også af andre grunde 
lade det bero ved, således blot at berøre den 
senere så mægtige bevægelse tydelig fremtræ
dende første begyndelse. Der er desuden andet 
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stof på mere nevtral mark, der frister mig til en 
noget mere indgående behandling, som f. ex. 
møntvæsenet i hertugdømmerne samt samfærd
selsforholdene, således som de vare før den, fra 
Kristian VIII regeringstiltrædelse sig rask udvik
lende overgang til det nye.

Møntvæsenet.
Det i hertugdømmerne existerende møntvæ

sen frembød et billede af den fuldstændigste 
babyloniske tilstand. Papirspenge benyttedes 
ikke i den almindelige omsætning, og mønterne 
vare af en så mangfoldig herkomst og henhø
rende til forskjellige, ældre og yngre, danske og 
fremmede møntsystemer, at det er en meget 
vanskelig sag for ikkenumismatikere at skaffe et 
nogenlunde klart overblik til veje.

Jeg vilde derfor næppe have kunnet give an
det, når jeg ikke havde havt andet end mine 
egne erindringer og kundskaber at støtte mig til, 
end et rent løseligt omrids. Nogle oplysninger, 
uddragne af et mønthistorisk værk „Danske 
Mønter, 1448—1888, af C. T. Jørgensen“68 og 
nogle timer, tilbragte i Den Kongelige Mønt- og 
Medaillesamling, hjalp mig vel en del; men da 
bogen kun omhandler mønter, prægede eller 
hjemmehørende i det danske monarki, og da jeg 
af sundhedshensyn måtte afbryde mine under
søgelser i musæet, så vilde jeg ikke engang ved 
denne hjælp have kunnet udvide min fremstil
ling i nogen synderlig grad. Jeg fandt imidlertid 
en uventet velvillig assistance fra sagkyndig side, 
nemlig af den ovennævnte bogs forfatter, inge
niør-general C. T. Jørgensen, hvilken hjælp jeg 
skal gjøre mig umage for at benytte således, at 
min fremstilling bliver nogenlunde fyldig og 
oplysende.

08 Carl Thorvald Jørgensen (1819—1902), ingeniør
officer.

Forinden jeg modtog denne hjælp, var imid
lertid allerede den del nedskrevet, hvortil jeg 
først havde tænkt at måtte indskrænke mig, og 
som næsten alene støttede sig til min egen hu
kommelse. Jeg vil derfor lade den passere som 
en formentlig passende indledning til de mere 
lødige oplysninger, hist og her suppleret med 
disse.

Af alle de mønter, tilhørende forskjellige 
landes systemer, der havde fundet hjemsted i 
hertugdømmerne og der vare optagne som hjem
mefødninger, må jeg først nævne den vældige 
masse af småmønt af højst forskjellig oprindelse, 
men som gik under den fælles benævnelse 
„lybskskillinger“, og som ubetinget udgjorde den 
allerstørste del af hertugdømmernes omsæt
ningsmidler. For en meget stor del møntede i 
Hamborg, Lybæk, vist også i Meklenborg og 
flere andre steder i Nordtyskland, vare de na
turligvis også deres respektive hjemstavns møn
ter og må have existeret i en utrolig mængde. 
De oversvømmede i bogstavelig forstand deres 
egentlige cirkulationsområde og flød f. ex. ud 
over den nørrejydske grænse og var der både 
af land- og bybefolkningen lige godt kjendt og 
lige så meget benyttet, som kongerigets egen 
mønt. I det mindste indtil begyndelsen af fyrre
tyverne foregik hele omsætningen i hertugdøm
merne næsten udelukkende med dem, og da de 
alene bestode af småmønt, skulde man tro, at de 
måtte være et højst ubekvemt pengeobjekt; men 
befolkningen forstod at behandle dem med stor 
behændighed og fandt sig fortræffelig til rette 
med dem. De inddeltes i (slesvig-holst.) ku
rantdalere a 3 mark a 16 sk.; daler og mark exi- 
sterede ikke som mønt69; hovedmassen var ene- 
steskillinger, medens der dog også fandtes en 
del to- og fireskillinger (lybsk) iblandt.

Det var en meget almindelig skik, at de bares 
løse i bukselommen, især af de velhavende land
mænd, når de kom til byen for at gjøre indkjøb 
eller betale regninger. De havde da, især den 
højre bukselomme smækfuld af disse lette, slette 
og overmåde snavsede småskillinger; men de 
havde en god sølvklang, og hånden kjørtes da 
også med kjendeligt velbehag for indehaveren 
omkring med dem, for at det rigtig kunde høres, 
hvor velspækket lommen var. Dog tror jeg ikke 
— for at være retfærdig — at dette var hensig
ten; det foregik sikkert rent tankeløst, blot af 
en vane, som der var noget vist behageligt kil- 
drende ved at hengive sig til.

09 Må bero på en erindringsforskydning, idet der under 
Frederik VI er udmøntet såvel speciedalere som rigs- 
bankdalere og markstykker = 16 sk.
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Tællingen foregik med stor behændighed på 
følgende måde. Vedkommende tog en hel hånd
fuld ad gangen i sin højre hånd og kastede en 
lille del deraf på bordet, hvor den venstre så 
strøg fire stykker ad gangen hen i en bunke, som 
man selvfølgelig kunde afpasse i størrelse efter 
omstændighederne, 12 kast lig en daler, men 
bunkerne kunde f. ex. også godt være på 5 da
ler. Ved den daglige øvelse gik tællingen på 
denne måde let og ret hurtig fra hånden, i alt 
fald langt hurtigere, end man skulde tro.

Forøvrigt brugtes også, at pengene pakkedes i 
ruller, en art runde beholdere af stærkt papir, 
altid til beløb af 10 daler. De kaldtes tutter (ti
dalerstutter), vare forseglede med den mands, 
det instituts eller firmas segl eller mærke, der 
havde pakket dem, og de cirkulerede da utalte 
mellem mand og mand og bleve altid modtagne 
med ubetinget tillid. Jeg kan dog mindes i min 
barndom at have hørt tale om et misbrug, be
gået af en mand (om i Haderslev eller i en af 
nabobyerne, det ved jeg ikke) i hvis tutter der 
altid manglede fire skilling, altså et kast. Det lå 
jo så nær at antage det for en tællefejl.

Herefter fortælles om nogle større mønter, men denne 
omtale er af mere almindelig karakter og bygger mindre 
på Jepsens egne erindringer.

Lybskskillingerne havde endnu en underafde
lingsbetegnelse, idet nemlig 1 sk. var lig 12 pen- 
ninge. Som mønt fandtes dog kun „sechslinge“ 
og „dreilinge“, resp. af ¥2 og ¥4 lybsk skillings 
værdi. Den første var af størrelse omtrent som 
en 5 øre og fandtes i stor mængde, hvorimod den 
sidste, som gangbar mønt, var så godt som ude
lukket af omløbet. Jeg har nok flere gange set 
den, men kun som kuriositet, og den var altså 
kun af betydning for samlere. Begge disse møn
ter var af kobber.

Alligevel benyttedes kvartskillingsværdien 
hyppigt af småfolk ved indkjøb hos høkere og 
andre, der handlede med ting af ringe værdi, f. 
ex. svovlstikker, pølsepinde og fornemmelig 
vandsennep. Ved indkjøbene benyttedes da en 
egen slags kontrabog, der sikkert var en over
levering fra tider, da folk ikke vare så stive i 
at regne, læse og skrive, som de unægtelig ere 

nu til dags. Den bestod i en fint tildannet, jeg 
tror nok, trekantet stok på omtrent en halv 
alens længde, den var i kjøberens værge, men 
medbragtes ved hver handel, for at det beløb, 
hvorfor der var kjøbt, kunde blive indført, hvil
ket skete ved et lille indsnit for hver dreiling, og 
når der så ikke var plads til flere indsnit, så var 
kontrabogen udskreven. Den kaldtes også, for
uden sit egentlige navn, der — tror jeg nok — 
var karvestok70, ret betegnende for trillingpind 
eller sennepspind.

70 Karvestok er det ældste regnskab i pengesager og før
tes på en firkantet stok ved at sætte karve (skurer) 
i den med en kniv. Stokken kløvedes derefter på 
langs, og hver af parterne beholdt sit stykke.

Den før omtalte tællemåde, i kast a 4 lybsksk., 
havde i de nørrejydske nabobyer fremkaldt en 
egen benævnelse for disse, nemlig i handelen 
med landbefolkningen. Man kaldte nemlig hvert 
kast for en mark, d. v. s. efter omstændighe
derne for en Kolding-, Vejle- eller Vardemark, 
hvormed forstodes en mark på 4 lybsk sk., i mod
sætning til en rigsbankmark, der jo var lig 5 
lybsk sk. Jeg har ikke villet undlade at notere 
denne ret mærkelige fremtoning, der afgiver et 
slående bevis på den mægtige rolle, lybskskil
lingerne spillede i omsætningen.

Jepsen giver derefter en ret udførlig oversigt over kur
serende mønter, hentet bl. a. fra det omtalte møntværk 
og andre kilder.

Samfærdselsmidler og slutning.
På mikkeldagens kvartalsmøde 1841 blev jeg 

da „gjort til svend“, hvorved det viste sig, at min 
frygt for, at jeg ved denne lejlighed ville kom
me til at undgjælde for forskjellige „zünftige“ 
forseelser, som jeg havde på min samvittighed, 
havde været overflødig; thi jeg blev af mine 
kolleger, under de ved denne lejlighed bruge
lige ceremonier behandlet på den elskværdig
ste måde, hvad jo allerede min faders svende 
havde forsikret mig vilde blive tilfældet.

Ikke ret længe efter oprandt den store dag, da 
jeg skulde forlade mit kjære hjem og mine el
skede forældre. Desværre forhindrede min græn
seløse længsel efter denne dag mig vistnok i at 
se, i hvilken grad min faders sundhedstilstand 
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havde forværret sig i den senere tid, thi i mod
sat fald var jeg sikkert bleven hjemme indtil vi
dere. Jeg kunde jo nok se, at hans tilstand var 
foruroligende, men at faren var så overhængen
de, som det viste sig at være tilfældet, det hav
de jeg ikke set, måske fordi vi i flere år vare van
te til at se ham syg og lidende. Han døde 2V2 
måneder efter min afrejse. Min ældre broder71, 
der var tilskærer og medbestyrer af vor onkels 
betydelige forretning i Kjøbenhavn, rejste hjem 
for at ordne forholdene for vor moder, hvad 
jeg naturligvis ikke vilde have kunnet magte. 
Desværre kom han nogle timer for sent til at 
træffe fader i live.

71 Den tidligere omtalte Peter Martin.

I begyndelsen af oktober 1841 forlod jeg mit 
fædrenehjem for til en begyndelse at rejse til 
Kjøbenhavn, hvor jeg forud vidste, at jeg vilde 
finde optagelse i min onkels hus og på hans 
værksted, der den gang var det største og mest 
ansete i byen, og hvor jeg selvfølgelig vilde finde 
den rigtige lejlighed til yderligere uddannelse i 
mit håndværk. Men forinden jeg går over til 
selve rejsen til Kjøbenhavn, vil jeg forsøge at give 
en skildring af datidens rejsemåder og rejsemid- 
ler.

Jeg behøver jo strengt taget ikke at anføre, 
hvad der ikke fandtes, f. ex. jernbaner, og kun 
på ganske enkelte ruter, dampskibe; men forøv
rigt var der ingen mangel på befordringsmidler, 
og man fik i regelen hurtig greb på at hjælpe 
sig, skjøndt det jo ikke gik så nemt som nu til 
dags.

Der var imidlertid ingen mangel på midler til 
at komme frem i verden, (notabene i bogstave
lig forstand), men de vare af en mere mange
artet natur, man kan godt sige, hvert slags af
passet efter hver sin klasse rejsende. Valget 
blandt disse rejsemåder var kun ikke så ude
lukkende som nu afhængigt af pengepungen, 
men meget mere af datidens store kløft mellem 
de forskjellige samfundsklasser.

Til min rejse havde jeg at vælge imellem føl
gende da existerende rejsemåder: 1) Egen be
fordring, 2) diligencen, 3) extra post, 4) dag

vogn, 5) skibslejlighed og endelig 6) til fods 
med udsigt til en gang imellem at komme op at 
kjøre et længere eller kortere stykke gratis eller 
for betaling.

Med hensyn til „egen befordring“ vil jeg kun 
bemærke, at den naturligvis fremkom sjelden, 
men dog vist langt hyppigere end nu til dags, 
og da især, når det gjaldt længere rejser, på 
den måde, at rejsevognen var den rejsendes 
egen, medens forspandet rekvireredes gjennem 
postvæsenet.

Extrapost kunde ligesom nu til dags rekvireres 
på postgårdene, enten med lukket eller åben 
vogn. Den blev så godt som altid benyttet af de 
meget fornemme rejsende, men dog også af an
dre, hvor der var god lejlighed til, at flere kunde 
slå sig sammen, f. ex. mellem Kiel og Hamborg, 
hvor der, efter dampskibets ankomst fra Kjø
benhavn, altid var lejlighed til sådanne arran
gements.

Rejser med diligence var noget forholdsvis 
nyt, temmelig dyrt og fint, og selvfølgelig ikke 
noget for en håndværkssvend. Den første deli- 
gencebefordring mellem Kjøbenhavn og Ham
borg blev sat i gang den 1. september 1837, to 
gange ugentlig, efter at nogle forsøg, der siden 
1833 vare gjorte i Holsten og Lauenborg med be
fordring af rejsende i diligence, havde vist sig 
tilfredsstillende. Udviklingen af diligencevæse
net foregik i de nærmest følgende år slag i slag, 
så at alle hovedruter og vigtige sideruter i hele 
landet omkring ved 1841 havde deres regelmæs
sige forbindelser. Om linien Kjøbenhavn — 
Hamborg nogen sinde er gået over Middelfart 
—Snoghøj tør jeg ikke sige bestemt, men i de før
ste år gik den over Assens-Årøsund, over Lille- 
belt med dampskibet „Mågen“, der var bleven 
sat i gang omtrent samtidig med diligencen.

Det blev dog ikke, hvorvel benyttelsen var 
ret tifredsstillende, benyttet nær så stærkt, som 
navnlig i Frankrig, Belgien og Svejts, hvilket jeg, 
som før antydet, tilskriver den den gang her
hjemme stedfindende store kløft mellem sam
fundsklasserne. Det vilde herhjemme sikkert al
drig være faldet selv en dannet og med penge 
tilstrækkeligt forsynet håndværkssvend ind at 
tage med diligence i de tider, hvorimod vi sven
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de i Svejts og Frankrig aldrig tænkte på at be
nytte anden befordring.

Dagvognsbefordring fandt sted næsten over
alt, selv hvor der var diligence. De vare meget 
billigere og bleve derfor stærkt benyttede, men 
fremførtes for det meste kun med åbne vogne. 
De opretholdtes vist fornemmelig ved privat ini
tiativ, men stode dog for så vidt i forbindelse 
med postvæsenet, at de medtoge brev- og pak
kepost og passagerer, der havde rekvireret plads 
gjennem postkontorerne. Der var således regel
mæssig forbindelse ved åben postvogn, der gik 
efter omstændighederne en eller flere gange om 
ugen, med Ribe, Kolding, Åbenrå og Flensborg. 
Med denne by og selv med Kiel og Hamborg var 
der desuden en livlig og interessant forbindelse 
for varebefordring ved, hvad jeg vil kalde en re
gelmæssig fragtvognslinie, der udgik fra Randers 
og administreredes med stor dygtighed af den 
bekjendte Josephsen’ske slægt. Dens fragtvogne 
beherskede hele ruten fra Randers til Hamborg; 
store som huse med rigeligt forspand, oplivede 
de landevejene og de byer, de kom igjennem. I 
Haderslev var der i regelen et længere ophold, 
foranlediget ved at der var sket eller skulde ske 
toldeftersyn i Kolding, hvorved en delvis om
pakning blev nødvendig. Befordring af rejsende 
fandt ikke sted med vognene, men i de tider, da 
der rejstes langt mere til fods end i vore dage, 
hændte det vist ofte, at en træt vandringsmand 
søgte og fandt optagelse på disse.

Foruden denne store linie og de andre foran 
omtalte befordringsmidler, var der i Haderslev 
en livlig virksomhed med befordring af rejsende 
og gods, både gjennem regelmæssige linier og 
lejlighedskjørsel. Blandt de regelmæssige vil jeg 
nævne et par, som jeg kan mindes.

Mortensen (der også kjørte diligencen) førte, 
foruden passagerdagvogn 2 gange ugentlig mel
lem Haderslev og Flensborg, også en betydelig 
uregiet godstransportbefordring. Sønnen for
ulykkede på en højst mærkelig måde, idet et 
stort læs slagtede svin gled foran ned ad vog
nen og dræbte ham, der kom til at ligge under 
det hele læs, på stedet. Henningsen72, der kjørte 

72 Måske den vognmand Henning Rasmus Henningsen 73 Ikke fundet i kirkebøgerne.

med de store fragtvogne mellem Haderslev og 
Flensborg og vist flere byer, f. ex. Kolding, og 
endvidere Søren Aastrup, hvis specialitet jeg dog 
ikke har kjendt nøje nok til at kunne betegne.

Endelig besørgede Niels Post (fra Ribe), for
bindelsen med Ribe med åben dagvogn 1 gang 
ugentlig. Forøvrigt var det meget brug ved min
dre rejser at leje kjøretøj hos byens gjæstgivere, 
hvoraf mange havde slige til udlejning.

Endelig havde vi skibslejligheder, som ubetin
get var den rejsemåde, der blev mest benyttet, 
når det ikke gjaldt de nærmere nabobyer. Per
sontrafiken mellem Haderslev og Kjøbenhavn 
f. ex., foregik for den langt overvejende del til 
søs, skjøndt Gud skal vidne, at disse sørejser 
ikke altid vare fristende. Forbindelsen var ret 
livlig, men ingenlunde regelmæssig, idet skip
perne foruden at lossen og laden næppe foregik 
så hurtigt som ønskelig, lode sig kujonere mere 
af vind og vejr, end det anstår danske søfolk. 
De gik således, selv om vinden frembød slette 
betingelser, altid sønden om Fyen og Sjælland og 
norden om de beskyttende sydlige øer. Det faldt 
dem aldrig ind at gå nordom, gjennem Kattegat, 
om så forholdene vare nok så lovende. De lå 
hellere stille i 8 dage, ja længere, end de vilde 
vove sig ud i Kattegattet, der må have stået for 
dem som noget ubegribelig frygteligt.

Min fader havde således på rejse fra Kjøben
havn til Haderslev den fornøjelse at ligge i sam
fulde ni dage til ankers ud for Kastrup på grund 
af en forbistret sydøst, der ikke vilde lade jagten 
komme uden om Amager, men som magelig 
vilde have bragt den gjennem Kattegat og ind i 
Lille Belt i løbet af et eneste døgn.

Da min ældste broder73, der havde lært ma
lerprofessionen i Kjøbenhavn, efter endt besøg 
i hjemmet skulde rejse tilbage, måtte skibet med 
mange passagerer ligge 12 dage i mundingen af 
Haderslev fjord, på grund af en lignende ond
skabsfuld sydøst, der gjorde det umuligt før 
mørket faldt på, at nå til opankringspladsen for 
natten, nemlig Svendborgsund.

fra Søst ved Åbenrå, som var blevet borger i Ha
derslev 4. november 1819.
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Følgen blev, at min broder og endnu en pas
sager gik fra borde og begave sig til fods til Kjø- 
benhavn! Senere fulgte en præst exemplet, og da 
jeg efter skibets tilbagekomst talte med skippe
rens søn, der var matros, sagde han: „Ja, den 
sydøst kunde en præst for, som var passager. Da 
han gik fra, slog hun straks om i vest.“ —

Min svigerfader74, der selv var skibsfører og 
havde som matros faret på de „lange rejser“, 
vilde engang efter for en tid at være „lagt op“ 
i Kjøbenhavn, besøge sin fødeby Aastrup ved 
Haderslev fjord. Skipperen, han tog med, var 
fra samme by og en barndoms legebroder. Nu 
traf det sig, at der var en stor mængde dæks
passagerer (nemlig en 30—40 hjempermitterede 
soldater) med på denne rejse og så, at skibet, 
efter at være kommet uden om Trekroner, atter 
mødte den forbistrede sydøst, som det med den 
generende dækslast var umulig at krydse sig op 
imod, og der blev derfor taget den bestemmelse, 
at ankre op ved det skæbnesvangre Kastrup.

Men så fik min svigerfader fat i skipperen. 
„Hvor for f . . s . . . . etc. går du ikke „norden 
om“ med en lejlighed som ikke kan tænkes be
dre?“ „Ja, du, det er vi nu ikke vant til“. „Men 
hvad vil du gjøre med dine mange passagerer, 
hvis sydøsten holder sig, hvad hun så tit gjør, i 
8 til 14 dage?“ Nå, skipperen tog mod til sig, 
vendte skuden, stod nordpå, og næste morgen, 
gled den, hjulpen frem af en rask norden strøm, 
ned ad Lillebelt, hvor hele dækslasten gik fra 
borde ved indløbet til Kolding fjord.

Fire a fem gode, men ikke store jagter vare i 
uafbrudt fart på Kjøbenhavn, og de medtoge 
alle både kahyts- og dækspassagerer, hvilke sid
ste sov i lasten, som de bedst kunde hjælpe sig 
at lave sig et leje, og det samme kan vel siges om 
kahytspassagererne, for hvilke der heller ikke 
må have kunnet være tale om at komme af klæ
derne, da der, såvidt jeg veed, kun var fælles 
kahytsrum for begge kjøn. Passagertaksten for 
kahytspassagerer var 2 specier.

Der var således to store mangler ved datidens 
skibslejlighed, nemlig rejsens fuldstændig ube
regnelige varighed, og så den omstændighed, at 

skipperne sørgede for i tide ikke at blive inde
frosne i fremmed havn om vinteren.

Foruden forbindelsen med Kjøbenhavn, der 
for skibsfartens vedkommende var den vigtigste, 
fandt der også livlig trafik ad søvejen sted mel
lem Haderslev og Flensborg, Kiel og Lybæk, 
hvoraf især de to sidste medtoge passagerer. En 
enkelt større jagt, der gjennem Ejderkanalen 
fo’r regelmæssig på Hamborg, tog således, ved 
siden af den store fragtvognstrafik, sin andel i 
den den gang meget store vareudveksling med 
dette store handelscentrum.

Om den sidste af de i rækken af de nævnte 
rejsemidler, nemlig „til fods“ er der kun at be
mærke, at den benyttedes af den store del af 
befolkningen, der vare nødsaget til at se på skil
lingen.

Rejse til Kjøbenhavn.
Jeg vaklede længe med at vælge mellem de 

to sidste rejsemåder, idet jeg nok havde meget 
stor lyst til en sørejse, som jeg aldrig havde prø
vet, men på den anden side også gjerne vilde se 
alle de af navn så velkjendte byer, som jeg måtte 
passere, når jeg rejste til fods.

Hertil kom, at det lakkede stærkt hen ad 
efteråret med dets urolige, blæsende vejr og 
korte dage, og jeg bestemte mig da endelig til 
at begive mig af sted til fods.

På det første stykke vej blev jeg, ligesom 
„Peter in der Fremde“ i en dertil lejet vogn 
højtidelig ledsaget af min moder, mine søstre, 
min forlovede svigerinde og en enkelt ven. Min 
fader var af helbredshensyn ikke med.

Efter aftensmåltidet toges afsked, og næste 
morgen dampede jeg med „Mågen“ over til As
sens, hvor jeg besøgte en ven af min fader og fik 
en god frokost, hvorefter jeg trøstig begav mig på 
vej til Odense. Jeg var dog næppe kommen et 
par mil frem, da jeg fandt lejlighed til at kom
me op at kjøre, og for den beskjedne drikkepen
ge af 8 sk. rbk. slap med at gå de to af de fem 
mil fra Assens til Odense. I denne by blev jeg 
på det venligste modtaget af en der bosat broder 
til en af min faders svende, der havde anmeldt 
mit besøg. På indstændig opfordring af den elsk
værdige familie forblev jeg (boende hos dem) 
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i tre dage i Odense, som jeg altså fik lejlighed 
til at stifte ret godt bekendtskab med. Med dag
vogn kjørte jeg derpå til Nyborg, hvortil jeg alt
så også nåede uden overanstrengelse, men her i 
byen mødte der mig noget, som jeg må notere, 
da det må forekomme den nulevende genera
tion latterligt og uforståeligt og meningsløst, men 
som på en slående måde bekræfter, hvad jeg tid
ligere har ytret om kløften mellem samfunds
klasserne.

Som håndværkssvend måtte jeg møde med 
min vandrebog på politikontoret for at få den 
viseret og for at godtgjøre, at jeg havde rejse
penge. Kontoristen, der expederede mig, henka
stede, mens han skrev i min bog, koldt, men 
ikke just uhøfligt: „De veed jo vel, at De skal 
tage med smakken, der går kl. 6, og at De ikke 
må tage med dampskibet kl. 4.“ Jeg svarede 
overrasket men beskedent, at det vidste jeg ikke, 
men ville så gjeme over med dampskibet, og at 
jeg var godt forsynet med rejsepenge. Men så 
rejste løven sig i al sin vælde og brølte: „Har 
De ikke hørt, hvad jeg har sagt? Det har De at 
rette Dem efter, ellers vil De komme til at for
tryde det!“

Efter senere erfaring tror jeg nu nok, at dette 
var en tom trusel, men i virkeligheden var pas
tvangen og paseftersynet meget strængt i de 
tider, og jeg tror således, at pas, på de få damp
skibe, der var i fart, måtte afleveres eller i det 
mindste forevises, når man gik om bord.

Jeg tog mig imidlertid den frihed at indfinde 
mig på skibsbroen for at se dampskibet sejle, og 
til min forundring opdagede jeg, at der kun var 
meget få passagerer med, og jeg kunde derfor 
ikke forstå, hvad det kunne skade, at et vel
klædt og i enhver henseende pænt, ungt men
neske kom med, hvilket blev ham forment alene 
af den grund, at han havde et pas som hånd
værkssvend i lommen. Jeg har få år senere med 
det samme pas som håndværkssvend rejst det 
halve Evropa igjennem, både på dampskibe, di
ligencer i det fineste selskab og med alle mulige 
andre befordringsmidler, uden at jeg har oplevet 
noget lignende.

Nå, følgen blev, at smakken på grund af mod
vind først fortøjede i Korsør havn kl. 11, og jeg 

blev af en skikkelig sømand fra smakken i mulm 
og mørke, storm og regn fulgt op på Torvet til 
et gjæstgiversted.

Forøvrigt forefaldt der ikke, som vistnok på 
Geert Westfalers rejse fra Haderslev og til Kiel, 
noget videre, som er værdt at fortælle, det skul
de da være, at jeg samme dag som jeg til fods 
forlod Korsør, omtrent midt mellem Sorø og 
Ringsted kom op at kjøre på toppen af et læs 
kornsække, hvor jeg i løbet af natten kom så
ledes til at fryse, at jeg ikke senere har oplevet 
noget lignende i den retning.

Landevejen udmundede den gang i Kjøben- 
havn i Vesterbrogade ved den daværende jern
port ved indkjørselen til Frederiksbergallee. Fra 
slottet og ind til gaden var der gangsti ved siden 
af landevejen, men forresten almindelig lande
vejsgrøft og høj tjørnehæk. I ly af denne, og altså 
lidt før vi kom ind i gaden steg jeg den 10. okto
ber 1841 kl. 7 om morgenen ned fra mit op- 
ophøjede sæde, eller rettere leje, og efter at have 
gjort en smule toilette på vejen, ved hjælp af en 
lommebørste og lommekam, holdt jeg mit ind
tog i Kjøbenhavn.

De lave enetages huse på Vesterbro skuffede 
mig i begyndelsen, men jeg trøstede mig, da jeg 
kom i tanker om fæstningsportene, og da jeg så 
endelig var nået gjennem dem og ind i byen, 
følte jeg, jo mere jeg nærmede mig Amager
torv, mine forventninger foreløbig tilfredstillede.

Gid nu mine læsere også ville kunne finde en 
lille tilfredsstillelse ved gjennemlæsning af disse 
fordringsløse blade. Det vilde da være mig en 
stor glæde og en opmuntring til at fortsætte med 
mine erindringer fra mit ophold i „det frem
mede“.

EFTERSKRIFT
Medens det af første afsnit af erindringerne 

kun er muligt at finde frem til, hvem forfatte
ren U. J. var, jfr. indledningen, der er skrevet på 
grundlag af de i Dannevirke trykte afsnit, idet 
artiklen allerede var ombrudt, da Det Konge
lige Biblioteks exemplar af erindringerne forelå, 
og det derfor af økonomiske grunde kun er fore
taget mindre rettelser i den, giver tillæget vær
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difulde fingerpeg om, hvad der senere er blevet 
af ham.

Efter at have overstået vandretiden, som må 
have fundet sted i årene 1843—45, vandt Ulrich 
Anton Jepsen borgerskab som skræddermester i 
København den 6. marts 1847. Broderen Peter 
Martin Jepsen havde allerede fået borgerskab 
der den 1. okt. 1842 og findes fra 1843 i Køben
havns vejviser under adressen Store Kjøbmager- 
gade 65, fra 1843 og til 1847, da han optræder 
i vejviseren for sidste gang, dog under navnet 
P. M. Ipsen, under hvilket efternavn Ulrich An
ton Jepsen også senere optræder, ligesom han 
fordansker sit fornavn Ulrich til Ulrik.

Fra 1848 findes skræddermester Ulrik Anton 
Ipsen derefter under denne adresse, hvortil sva
rer det nuværende gadenummer 13 i Købma- 
gergade. Fra 1851 anføres på samme adresse des
uden et firma U. Ipsen & Comp.

Fra 1855 er adressen ændret til Kongens Ny
torv 5, hvilken ejendom ved indførelsen af gade
numre i 1859 hk nr. 21. Dette er derefter fir
maets adresse indtil 1902, da den i vejviseren an
gives pr. i. april at være ændret til Palægade 2. 
Fra og med 1931 er adressen Østergade 59, og 
fra 1940 ses firmaet ikke mere at være opført i 
vejviseren.

Endnu i 1892 anføres firmanavnet U. Ipsen 
&. Co. ud for skræddermester U. A. Ipsen, der 
da havde bopæl i Tordenskjoldsgade 21, men er 
forsvundet i 1893 og optræder i 1894 i parantes 
ud for skræddermester G. U. Ipsen, Colbjørn- 
sensgade 12. En skræddermester Christian Ul
rich Ipsen, der boede Tordenskjoldsgade 12, dø
de den 13. november 1907, 74 år gammel.

Ulrik Anton Ipsen blev ifølge Bremerholms 
vielsesprotokol viet den 20. oktober 1855 til jom

fru Jensine Cathrine Tønnesie Dahl, der var 
født i Præstø den 26. januar 1834 som datter af 
drejer Jens Peter Bjerring og hustru Elisabeth 
Kirstine Hoff. Som forlovere finder vi brudgom
mens svoger, hof-sadelmagermester F. Hoff, 
Kongens Nytorv 5, og brudens adoptivfader, 
borger og skipper i København T. P. Dahl, Lille 
Kongensgade 66.

Ulrik Anton Ipsen og hustru levede sammen 
i ægteskab i omtrent 40 år, idet hustruen døde 
den 10. april 1894, medens han overlevede hen
de i 6V2 år og døde den 22. oktober 1900 i Kø
benhavn (Bremerholms begravelsesprotokol).

Jeg skylder Københavns stadsarkiv og lands
arkivet for Sjælland samt Københavns begra
velsesvæsens kotnor tak for disse oplysninger; og 
hvis tiden havde tilladt det, ville det sikkert 
have været muligt at uddybe dem nærmere. De 
turde dog være tilstrækkelige til at vise, hvad 
der senere blev af den Haderslev-dreng, som vi 
kan takke for disse — selv kalder han dem for
dringsløse — erindringer; men for os er de vær
difulde, fordi de har fortalt os mangt et træk fra 
det nu forsvundne Haderslev, der gennem disse 
og lignende skildringer bliver mere levende for 
os. Vi kan kun beklage, at den anden del, som 
Ulrik Ipsen havde påtænkt, ikke har set dagens 
lys. Den ville næppe have rummet yderligere op
lysninger om vor by, men med Ulrik Ipsens sans 
for detaljer ville den sikkert have givet mangt 
et interessant bidrag til håndværkssvendenes 
vandring rundt om i Europa i midten af 1800- 
årene.

Den gamle Haderslev-dreng og håndværker 
skal have tak for den rejse, han har taget os med 
på i sin barndomsby, og for at have vist os, at 
drenge er drenge i alle tidsaldre.



TRÆK AF BYENS UDVIKLING
Da redaktionen for årsskriftet bad mig skrive 
en artikel om omkørselsvejen, damparken og 
andre større anlæg udført i Haderslev i de se
nere år, sagde jeg uden betænkning ja. Det 
skulle ikke være så vanskelig en opgave. Jeg 
kunne jo blot støtte mig til alle de redegørelser, 
tegninger, beskrivelser og overslag, der var ble
vet udarbejdet for de forskellige projekter; en 
anselig dynge ganske vist, men dog overkomme
lig, når man har haft alle disse arbejder inde 
på livet siden 1945.

Men var det nu også en teknisk redegørelse, 
der skulle skrives? Ville læserne af årsskriftet 
være interesseret i opremsning af tekniske data?

Efter at have overvejet spørgsmålet i nogen 
tid, faldt det mig ind, at der var en helt anden 
og for mig mere fristende måde at gøre det på. 
Som elev i Haderslev Katedralskole fra 1. m. til 
3. g. havde jeg mulighed for at give fremstillin
gen en særlig baggrund. Ganske vist boede jeg 

den gang ude på landet, var altså ikke en rigtig 
Ha’sledreng, men netop på grund heraf har jeg 
oplevet byen og skolegangen på en særlig måde.

Der er desværre den ulempe ved en sådan 
fremstilling, at ordet „jeg“ forekommer for ofte. 
Jeg be’r om undskyldning herfor. Fristelsen har 
været for stor.

En mørk efterårsmorgen for 30 år siden med 
silende regn og veje, der var opblødte og tilsøle
de af roekørsel, kom jeg asende på den lille 
drengecykel på vej til stationen, der lå 2 Vä km 
væk. Det gjaldt om at skynde sig; som sædvan
lig var jeg kommet for sent afsted. I mørket var 
jeg lige ved at køre ind i en ældre skolekamme
rat, der lå og rodede efter et eller andet nede på 
vejen. Hans skoletaske, der lå bag på cyklen, var 
sprunget op, og bøgerne var faldet ud. En køn 
redelighed! Mørkt var det, og lygte brugte vi ikke,
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Omkørselsvejen: Øverst udgravning ved Simmerstedvej, 
nederst ved Ribe Landevej.



så det var en temmelig håbløs opgave at finde 
det tabte indhold i vejens opblødte jordlag.

I dag er den samme vej udbygget med en fin 
asfaltkørebane, jævn som et stuegulv.

Vi kørte med amtsbanen til skolen. Vi var 
mange, der kom den vej.

Amtsbanerne udgør en hel epoke for sig. Den 
startede omkring 1900-tallet og blev afviklet fra 
1933-1940. Studenter og realister fra i dag har 
aldrig set de sjove små lokomotiver eller de brø
lende uhyrer til motorvogne, der slingrede af
sted på det i m brede spor. Der kunne være me
gen dramatik forbundet med en amtsbanerejse, 
men det havde sin charme.

Togplanen var for Skodborg-liniens vedkom
mende lagt således, at vi kom til Haderslev om
kring kl. halvotte om morgenen. Vi måtte ophol
de os i tegnesalen til kl. otte, og tiden blev natur
ligvis af de fleste benyttet til en hårdt tiltrængt 
gennemgang af dagens lektier eller til at tørre 
tøj, idet sko, strømper og benklæder ofte var vå
de og oversprøjtede af snavs fra vejen. Af og til 
var det nødvendigt at tage tøjet af nede i om
klædningsrummet og hænge det til tørre. Måske 
var påklædningen den gang heller ikke så hen
sigtsmæssig som nu. Vi følte os ofte som spurve 
i tranedans, når vore kammerater fra byen kom 
om morgenen, med rent fodtøj, nyfriserede og 
veloplagte.

I dag kører rutebilerne til omtrent hver ene
ste landsby i amtet; befordringen er blevet be
kvem, sikker og hurtig.

Naturligvis er der vel nu som den gang enkel
te, der kører den lange skolevej på cykel, men 
cyklen bliver vel nu omgående erstattet med en 
knallert på 16-års fødselsdagen.

Amtsbanen var byens forbindelse med oplan
det og omvendt. De fem linier, der udgik fra Ha
derslev, skulle dække så meget af amtet som mu
ligt og fik derved det bekendte snørklede forløb. 
Det smalle sporprofil og den korte akselafstand 
på lokomotiv og vogne tillod meget snævre kur
ver. Der blev endvidere anvendt så store maxi- 
mumsstigninger, at togstammerne undertiden 
måtte skilles ad ved foden af bakken og køres i 
2 afdelinger til den næste station.

I dag kan vi stadig se resterne af amtsbanerne.

Her i byen har de efterladt sig den tidligere ho
vedbygning, et monument af enestående grim
hed, og stationsbygningen på Sønderbro. Begge 
bygninger forsvinder sikkert inden længe, i hvert 
fald den sidstnævnte. Hele det gamle amtsbane
terræn langs Jomfrustien er efterhånden bebyg
get, endnu er remisebygningen og de store repa
rationsværksteder, som rutebilselskabet har over
taget, tilbage.

Bybilledet er også på anden måde blevet præ
get af amtsbanerne.

Jomfrustiens bebyggelse blev fremskyndet ved 
anlæg af amtsbanestationen, og husene på Lin
dedal blev opført som boliger for amtsbanernes 
funktionærer. Desværre er bebyggelsen — som 
næsten al bebyggelse fra den periode — af et 
meget kedeligt udseende, for ikke at bruge kraf
tigere udtryk.

Ude omkring i amtet kan man stadig med 
usvigelig sikkerhed fastslå, hvor de tidligere sta
tionsbygninger ligger; enkelte steder er der end
nu spor af dæmninger og gennemskæringer.

En teknisk udvikling, der startede omkring 
1900-tallet, havde i slutningen af 1930’erne ud
spillet sin rolle; sporene af den forsvinder efter
hånden mere og mere. Forhåbentlig findes der 
én, der vil skrive amtsbanernes historie, inden 
det er for sent.

Ved fremkomsten af automobilerne begynder 
den store omvæltning indenfor samfærdselen. 
Denne omvæltning er sket så hurtig og med så 
stor kraft, at man næppe gør sig det helt klart.

Jeg har forsøgt at belyse udviklingen indenfor 
samfærdslen ved et par diagrammer (fig. 1 
og 2).

Automobilerne er trængt så hurtigt frem, at 
jernbaneanlæg, der var projekteret og delvis ud
ført, måtte standses.

Men automobilerne stiller krav til vejnettet.
Vejnettet i Sønderjylland var efter genforenin

gen i en meget dårlig forfatning. Et begreb her
om kan man få, hvis man har set vejnettet i Syd
slesvig umiddelbart efter den 2. verdenskrig, 
selvom der er et tidsrum på 25 år imellem.

Et storstilet vejbygningsprogram blev sat i 
gang i slutningen af 1920’erne og er — bortset
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fra en periode under den sidste krig — blevet 
fortsat med uformindsket kraft, ikke mindst i 
Haderslev amt.

Haderslev by er fulgt med i denne udvikling 
så godt som det nu engang kan lade sig gøre for 
en by af så høj og agtværdig alder.

En gammel by med smalle og krumme gader, 
med hyggelig og ofte værdifuld bebyggelse, med 
traditioner og historie kan og skal ikke brutalt 
omformes for at tilfredsstille det øjeblikkelige 
krav fra automobiltrafikken.

Vi kender kravene i dag, men hvad i morgen?
Automobilerne har gennemgået en rivende 

udvikling. I dag bygges uhyrer med over 300 
HK under motorhjelmen; skal vi til at bygge 
vore veje således, at alle disse mange kræfter kan 
udnyttes?

Under borgmester Thulstrup og daværende 
stadsbygmester Hansen begyndte byen omkring 
1930 at udbygge indfaldsvejene og hovedgader
ne; kørebanerne blev forsynet med asfalt eller 
beton.

Det må her tilføjes, at Haderslev midt i 30’er- 
ne som en af de første byer i Danmark havde
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fået afskaffet begrebet natrenovation, idet samt
lige ejendommen blev forsynet med skylleklo- 
setter. Afløbene fra disse endte ganske vist — 
efter at have passeret en septic-tank — i Dam
men, fjorden eller det nærmeste vandløb; men 
et stort fremskridt var det.

I slutningen af 30’erne opstod tanken om en 
omkørselsvej vest om byen. Om det var da
værende borgmester Thulstrups egen idé, ved 
jeg ikke, jeg vil anse det for meget sandsynligt, 
men i hvert tilfælde var det Thulstrups fremsyn 
og indsats, der var årsagen til, at projektet kom 
frem for ministeriet for offentlige arbejder, blev 
godkendt og gennemført.

De første udkast til projektet blev gjort på det 
daværendne byggekontor under stadsbygmester 
Hansen. Man arbejdede med en linieføring, der 
fra Aabenraavej til Ribe Landevej stort set føl
ger vejen, som den ligger i dag. Ribe Landevej 
blev fulgt til et punkt vest for Bøghoved, hvor 
der skulle anlægges en ny vej under jernbanen 
og skærende Simmerstedvej på det sted, hvor 
Lænkebjerg støder til. Lænkebjerg, der er en del 
af dette projekt, skærer Ejsbølvej, og slutter ved 

bygrænsen vest for Moltrupvej. Herfra skulle vej
en føres videre mod nordøst og øst og munde ud 
i Christiansfeldvej omtrent på det sted, hvor zo
ne-stationen ligger. Denne løsning af omkørsels
vej-problemet — (den rette betegnelse er om
fartsvej, men terminologien blev først fastslået, 
efter at projekteringen var påbegyndt) — var ik
ke tilstrækkelig tillokkende for trafikken på ho
vedvej 10.

Hvorledes færdselen var fordelt på indfalds
vejene, herunder hvor stor en del, der kørte lige 
igennem, fremgår af figur 3, der er optegnet på 
grundlag af landsfærdselstællingen i 1939.

Færdselstællingerne giver vejteknikerne oplys
ning om en række faktorer, der spiller ind ved 
projekteringen af nye veje og udbygning af be
stående.

I 1943 anmodede byrådet dr. techn. Chr. 
Ostenfeld — et navn der har særlig klang i in
geniørkredse — om at udarbejde forslag til en 
omkørselsvej.

Dr. Ostenfeld undersøgte forskellige liniefø
ringer, bl. a. en øst om byen på en højbro over 
havnen. Der var dog ingen tvivl om, at den rette 
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linieføring var vest om byen, hvor færdselsmæng
den på indfaldsvejene var størst, og hvor vejen 
altså kunne give den største aflastning af den in
dre by (se fig. 3).

Der blev foreslået 3 linieføringer vest for by
en. Den vestligste krydsede Dammen ved Erlev 
børnehjem og skar Ribelandevej vest for Bryg
gerivej. Midter-løsningen er vejanlægget i dag. 
Den østligste løsning gik via spidsen af dam
halvøen på en højbro over Storegade og jern
banen umiddelbart øst for Pladsgade. Fælles for 
de 3 løsninger var en radikal gennembrydning af 
kvarteret nord for Dammen.

Alle, der ved projektets fremkomst havde til
knytning til Haderslev, husker sikkert det røre, 
der opstod i 1945 og 1946. Mange frygtede, at 
vejanlægget ville ødelægge Dammen og det 
smukke landskab vest herfor. Damhalvøens idyl 
og ro ville blive ødelagt af støjende biler. Færdse
len ville glide udenom Haderslev, hvorved for
retningslivet ville blive påført tab. Mange vægti
ge argumenter for og imod projektet blev frem
ført. Dagbladene savnede så sandelig ikke lokalt 
stof.

Civilingeniør Holger Bayer, der i en årrække 
havde været ansat ved Haderslev amtsvejvæsen, 
fremkom i december 1944 med et projekt til en 
gennemfartsvej. Denne vej skulle udgå fra Chri- 
stiansfeldvej nord for GI. Ting, skære Aastrup- 
vej øst for Teaterstien, skære Jomfrustien umid
delbart vest for rutebilstationen, passere Naffet 
øst for Slotsgrunden, gå over den indre havn, 
skære Aarøsundvej vest for Vandlingvej, føres 
langs med sydsiden af Skinkelsbækdalen om
trent på det sted, hvor Hjortebrovej ligger i dag, 
skære Kelstrupvej og føres sammen med Aa- 
benraavej. Alle ovennævnte skæringer var i ni
veau undtagen Aarøsundvej, hvor vejen blev 
ført under, og Sydhavnsvej, hvor vejen blev ført 
over. Havnebanen skulle omlægges fra Nørre
gade til Lindedal, for at vejanlægget kunne fø
res under banen.

Dette projekt gav anledning til nye overvejel
ser og nyt stof til den stærke diskussion borgerne 
imellem.

Byrådet var dog af den opfattelse, at projek
tet ikke gav den ønskede aflastning af den indre 

by; tværtimod blev færdselen jo ført igennem 
byen.

Som nævnt, var en af de vigtigste indvendin
ger imod omkørselsvej-projektet skæringen af 
Haderslev Dam.

Fredningsnævnet for Haderslev amt afsagde i 
september 1944 kendelse til fordel for den af 
dr. Ostenfeld foreslåede midterløsning, der for
udsatte en lav vejdæmning over Dammen (ca. 
i m over vandspejlet). Danmarks Naturfred
ningsforening var gået ind for dette forslag, idet 
man mente, at denne linieføring voldte mindst 
skade på stedet.

Ved fremkomsten af ingeniør Bayers projekt 
så naturfredningsforeningen en mulighed for at 
bevare Haderslev Dam i den daværende tilstand, 
og man anmodede fredningsnævnet om at tage 
sagen op til fornyet behandling, idet der blev 
stillet forslag om en egentlig fredning af Dam
men. Endvidere ønskede naturfredningsforenin
gen, at de byplanmæssige forhold blev klarlagt, 
inden man tog stilling til omkørselsvej eller gen
nemkørselsvej.

Fredningsnævnet erklærede i januar 1946, at 
man ikke havde beføjelse til at tage sagen op 
igen.

Byrådet var eenstemmigt gået ind for omkør
selsvej-projektet vest om byen og udsendte den 
25. februar 1946 til samtlige husstande en 
trykt redegørelse med tegninger over de forskel
lige projekter.

Da ministeriet for offentlige arbejder i sept. 
1945 havde godkendt detailplanerne for vejan
lægget og givet tilsagn om tilskud fra vejfonden 
på 85 % af de afholdte udgifter i forhold til en 
overslagssum på ca. 5,2 mill, kr., var sagen klar, 
og der blev afholdt offentlig licitation for jord
arbejdets vedkommende i begyndelsen af marts 
1946.

Imidlertid blev alle anlægsforanstaltninger 
med statstilskud standset i henhold til et cirku
lære af 19. marts 1946 fra arbejds- og socialmini
steriet, under henvisning til mangel på arbejds
kraft til landbrug, tørvebrug, industri og bolig
byggeri. Det var en streg i regningen, men der var 
ikke andet at gøre end at stille arbejdet i bero 
indtil videre.
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Fig- 3-

Hvorledes forholdene ved Dammen skulle 
ordnes i forbindelse med omkørselsvejen, var der 
ikke rigtig klarhed over. Havearkitekt Erstad- 
Jørgensen havde udarbejdet udkast til en park, 
der var tænkt anlagt på en opfyldning af hele 

arealet mellem omkørselsvejen og Bispebro. Mod 
vest, altså ud mod den åbne Dam, dannede om
kørselsvejen begrænsning. Der var langs vejens 
vestside forudset en kystbeskyttelse i form af 
stenkastning.
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I januar 1946 fremkom dr. Ostenfeld sammen 
med arkitekt Tyge Hvass og havearkitekt Troels 
Erstad (søn af havearkitekt Erstad-Jørgensen) 
med skitseforslag til et parkanlæg på begge si
der af omkørselsvejen og med et vandområde i 
dambugten. Dette vandområde skulle have for
bindelse til Møllestrømmen gennem en kanal 
tværs gennem damhalvøen. Af hensyn til cirku
lationen skulle der endvidere skabes en forbin
delse under omkørselsvejen til Dammen.

Forslaget kom frem i dagspressen i begyndel
sen af marts 1946 med en redegørelse af borg
mester Thulstrup, dr. techn. Chr. Ostenfeld og 
havearkitekt Erstad. Kort tid efter blev en model 
af parken udstillet i et forretningsvindue.

Kommunalvalget i marts 1946 var i flere hen
seender bemærkelsesværdigt. Der var gået po
litik i omkørselsvejprojektet. Projektets modstan
dere fik valgt eet byrådsmedlem, redaktør Thom
sen, Dannevirke, som ved det første møde i det 
nye byråd, hvor amtsforvalter Orla Christensen 
havde afløst landsretssagfører Thulstrup som 
borgmester, foreslog, at dr. techn. Ostenfeld 
skulle undersøge muligheden for en linieføring 
øst om byen. Dette forslag blev forkastet med 18 
stemmer mod 1, og projektet for en omkørsels
vej vest om byen, således som det nu forelå ud
arbejdet og godkendt af ministeriet for offentlige 
arbejder, blev godkendt af det nye byråd med 18 
stemmer mod 1.

Så skulle der nu endelig være grønt lys for 
projektet, hvis ministeriets stopforbud for arbej
der med statstilskud blev ophævet.

Der var imidlertid et svagt led i kæden. En af 
projektets ivrigste modstandere, fhv. amtsland
inspektør Lindhard, fandt ud af, at frednings
nævnet for Haderslev amt havde været forkert 
sammensat ved behandlingen af fredningssagen.

Fredningsnævnet består af 3 medlemmer, 
nemlig en dommer som formand, et af amtsrå
det valgt medlem og et medlem valgt af bestyrel
sen for den kommune, hvor sagen finder sted.

Haderslev Dam ligger i GI. Haderslev sogn og 
ikke, som antaget, i Haderslev købstad. Ved be
handlingen af fredningssagen havde man ikke få

et GI. Haderslev kommunes repræsentant i næv
net med. Sagen blev indanket for overfrednings
nævnet, der den 29. maj 1946 afsagde kendelse 
om, at den af det lokale fredningsnævn afsagte 
kendelse af 30. sept. 1944 var ophævet.

Den 13. sept. 1946 optog det lokale frednings
nævn, denne gang rigtig sammensat, sagen til for
nyet behandling, og afsagde den 30. sept. 1946 
kendelse om, at omkørselsvejen vest om Haders
lev kunne anlægges over Haderslev Dam som 
angivet i dr. Ostenfelds projekt. I kendelsen an
føres, at den nye dampark vil skabe nye skøn
hedsværdier som erstatning for værdier, der 
eventuelt måtte gå tabt ved omkørselsvejens an
læg-

Kendelsen blev ikke appelleret, selv om Dan
marks Naturfredningsforening ved en henven
delse til indenrigsministeriet forsøgte at få sagen 
stillet i bero, indtil de byplanmæssige forhold var 
afklarede.

Efter krigen var der nok at tage vare på. Me
get skulle indhentes; ikke mindst trængte vejbe
lægningerne til fornyelse.

Som ganske ung og nyudnævnt stadsingeniør 
følte jeg det, som om alle tænkelige byrder blev 
lagt på mine skuldre; men heldigvis fik jeg dyg
tige medarbejdere, og byrådet — herunder især 
de udvalg, jeg har haft med at gøre — har stillet 
sig uhyre forstående overfor problemerne og støt
tet os teknikere i meget udstrakt grad.

Det altoverskyggende var omkørselsvejen, 
som i sig selv var et projekt af en størrelsesorden, 
som byen næppe før havde stået overfor, men 
som tillige førte andre problemer med sig.

Et af de „våben“, modstanderne af omkørsels
vejen benyttede sig af, var byplanen. Efter loven 
skulle byplanen være udarbejdet inden 1. maj 
1943, men det havde man altså ikke fået gjort. 
Det samme var tilfældet i så godt som alle an
dre byer i landet. Fra modstandernes side ønske
de man først byplanen udarbejdet, hvorefter der 
skulle tages stilling til vejprojekterne. Kommu
nen hævdede, at man først burde sikre sig om
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kørselsvejens gennem
førelse og så tilrette
lægge byplanen deref
ter.

I forbindelse med 
godkendelsen af om
kørselsvejen vest om 
byen havde byrådet — 
efter forslag fra borg
mester Th ulstrup sam
tidig godkendt et vej
anlæg fra omkørsels
vejen mod øst via Søn
derbro til havnen 
(havneforbindelsen) 
og en forlængelse af 
Teaterstien mod syd 
over Naffet og Mølle
strømmen til førnævn
te havneforbindelse 
(genemdbrudet). Her
med havde byrådet i 
virkeligheden truffet 
meget vidtrækkende 
byplanmæssige dispo
sitioner.

Det er omkring disse 
3 veje, byplanens færd
selsmæssige forhold er 
fastlagt og som går igen 
i fig. 4, der hører til 
den af byrådet i 1950 
godkendte byplan (dis
positionsplan). Af fi
guren ses, at der uden
om den indre by er lagt 
en „firkant“ af færdselsveje. Den østlige side er 
Teaterstien og det påtænkte gennembrud, sydsi
den er havneforbindelsen,hvoraf strækningen fra 
Sønderbro til omkørselsvejen er fuldført, vestsi
den er omkørselsvejen og nordsiden Storegade fra 
omkørselsvejen til Jensen og Winds hjørne, der
fra et nyt gadegennembrud mod nord til Lau
rids Skausgade og denne gade mod øst til Gam
melting. Herudover er vist nogle nye ringforbin
delser samt en indføring af Moltrupvej over Ma- 
riegårds marker til Laurids Skausgade. Endelig

Fig. 4.

er vist placeringen af industriområder, boligom
råder m. v. Byplanarbejdet er interessant, men 
kræver en mængde tid, da arbejdet aldrig hol
der op. Planerne skal jævnlig tages op til revi
sion, da forudsætningerne for disse ustandselig 
ændres.

Som nævnt har Haderslev allerede på et tid
ligt tidspunkt fået indført skylleklosetter over 
hele byen. Spildevandet blev via gadekloakerne 
ført til den nærmeste recipient, enten det nu var 
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Dammen, havnen eller vandløb. Det måtte der- 
for anses for meget påkrævet, at alle disse ud
løb blev samlet i afskærende ledninger langs 
Dammen, havnen og de pågældende vandløb, 
således at spildevandet kunne blive ført til et 
fælles rensningsanlæg, der er tænkt placeret på 
sydhavnen i dalen ved Humlegårdsbæk.

Omkørselsvejens dæmning lukkede af for 
den indre dambugt, hvor der var en mængde 
spildevandsførende afløb, offentlige såvel som 
private. Idyllen ved Dammen kunne i varme 
sommerdage være af en noget tvivlsom karakter. 
Det gjaldt om at få disse afløb samlet sammen 
og spildevandet ført bort, inden dæmningen luk
kede af.

Et stort projekteringsarbejde måtte udføres, 
kommissioner og udvalg kom på arbejde, der blev 
afholdt licitationer, og entrepriser blev sat i gang 
med kort varsel, og det lykkedes at få arbejderne 
således passet ind i hinanden, at spildevandet 
ikke mere løb ud i den indre dambugt, da om
kørselsvejens dæmning nåede i land på halvøen.

Dette kloakprojekt, der er vist på fig. 5, omfat
ter også regnvandsledninger til afhjælpning af 
de efterhånden så velkendte oversvømmelser på 
Jomfrustien, og endvidere er der i omkørselsvej
en lagt store ledninger til aflastning af Storega- 
de-kvarteret, der tidligere også var udsat for 
oversvømmelser.

Arbejderne, der udføres som beskæftigelses
foranstaltning med tilskud fra staten, foregår sta
dig og kan først forventes afsluttet om ca. 5 år. 
Projektet vil antagelig da være nået op på en 
samlet brutto-udgift på ca. 6 mill. kr.

Forslaget til den nye dampark blev forelagt 
fredningsnævnet, der i april 1948 meddelte, at 
man ikke havde fundet noget at erindre imod 
planerne for anlægget.

Da Dammen, der altså ligger i GI. Haderslev 
kommune, ejes af staten, måtte byen købe det 
nødvendige areal til vej og park. Det påstås un
dertiden, at ministerierne arbejder langsomt. 
Dette var ikke tilfældet ved denne lejlighed. Ved 
en henvendelse i København til landbrugsmini
steriet opnåedes straks enighed om, at kommu

nen skulle byde 5 øre pr. m2, og i løbet af et par 
uger var det spørgsmål ordnet.

Fra omkørselsvejen kunne der påregnes et 
overskud på ca. 300.000 m3 jord, og det var jo 
meget nærliggende at placere dette overskud i 
Dammen som underbund for parken. Samtidig 
med, at vejdæmningen skød sig frem over Dam
men, voksede damparkens underbund frem ef
ter et ganske bestemt system. Den idylliske Dam 
gemmer på bunden et dyndlag på 2—3 m’s tyk
kelse. Dette dyndlag blev fortrængt af vejdæm- 
ningen og skød op som øer på begge sider. Dyn
det blev et problem. Så fandt man på en løsning 
efter næsten hollandsk mønster. På begge sider 
af vejen i det fremtidige parkområde blev inddi
get mindre vandområder, hvor dyndet dels var 
fortrængt hen, dels pumpet ind. Disse „dynd- 
poldere“, der til at begynde med var „bundløse“, 
blev drænet og belastet med sandlag, så de efter 
hånden blev bæredygtige. Over den regulerede 
råjord blev der lagt et 15—20 cm tykt lag af 
kompostjord fra kommunens anlæg for dagre
novation og derover et ca. 20 cm tykt muldlag. 
Hvis man ser nøje efter, kan man endnu spore 
digerne i den færdige dampark.

Arbejderne på omkørselsvejen blev påbegyndt 
i efteråret 1949, men forinden havde projektet 
undergået en hel del ændringer.

Det oprindelige projekt forudsatte en skæring 
i niveau med Ribe Landevej, et punkt der med 
rette var blevet kritiseret. Projektet var endvide
re udarbejdet efter de af ministeriet i 1943 udar
bejdede vejregler. På baggrund af motorfærdse
lens vældige opsving og udviklingen indenfor 
vejbygningen i udlandet, blev det klart, at der 
måtte foretages en reduktion af sidevejstilslutnin
ger og en særlig udformning af de tilslutninger, 
der ikke kunne undgås.

Fra et antal af 15 vejtilslutninger i niveau og 
2 vejbroer blev projektet ændret til 6 vejtilslut
ninger i niveau, 6 vejbroer og 3 fodgænger-tun
neller. Problemet ved Ribe Landevej blev — 
trods snævre pladsforhold mellem kirkegården 
og amtmandsboligen — løst ved en underføring,
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Byen og omkørselsvejen set fra luften. - På øverste billede fra nord, på nederste fra syd



Fig. 5-

der ganske vist kun er forbeholdt motorkøre
tøjer.

Vejen var fra starten krævet udført som faca
deløs vej, men med en gangsti i den ene — på 
visse strækninger i begge sider.

Der har været et utal af tekniske problemer, 
som jeg dog ikke skal komme nærmere ind på.

En lang række ejendomme, gamle og nye, dår
lige og gode mellem hinanden, skulle nedrives. 
Undertiden var arbejdet ved at gå i stå, fordi 
der ikke kunne skaffes lejlighed til beboerne i de 
ramte ejendomme. I 2 tilfælde så man en fordel 
i at rulle husene til side; beboerne var ikke et 
eneste øjeblik husvilde under denne operation.

Broerne blev bygget efter de nyeste metoder 
indenfor jernbeton-teknikken; der blev ofret me
gen omhu på at få dem så smukke som muligt.

I det hele taget er der ofret meget på det æste
tiske.

Havearkitekt Langkilde, der efter Troels Er- 
stads død fortsatte dennes arbejde med dampar

ken, fik også overdraget at forsyne omkørsels
vejen med den rette beplantning.

Samtidig med omkørselsvejen blev forbindel
sen fra denne til Sønderbro anlagt, ligesom 
vejen til Erlev blev udbygget på det sted, hvor 
amtsbanen til Marstrup i sin tid gik.

Og hvordan er det så blevet? Har de nye an
læg indfriet forventningerne?

Svaret må efter min opfattelse blive et ubetin
get: ja!

Mange mener ganske vist, at den 3-sporede 
kørebane (3 X 3,5 m) allerede er for smal eller 
vil blive det i løbet af kort tid.

Vi har talt færdselen, og det viser sig, at ca. 
50 % af den nord—sydgående følger omkørsels
vejen. En tælling foretaget i november 1956 vi
ser i forhold til landsfærdselstællingen i august 
1939, at der f. eks. ved Aabenraavej er dobbelt 
så mange køretøjer pr. time (190) som i 1939.
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Ferietrafikken vil forrykke forholdet yderligere. 
Det antages, at antallet af motorkøretøjer for
dobles i løbet af de næste 15 år. Om vejen til 
den tid vil være for smal, er ikke let at sige; det 
afhænger af, hvorledes hovedvejen nord og syd 
for Haderslev er udbygget til den tid. Amtsrå
det overvejer at udbygge den til 4 spor med 
midterrabat, men da ca. 50 % af færdselen 
stadig må antages at have ærinde til Ha
derslev og derfor vil følge Christiansfeldvej og 
Aabenraavej, skal omkørselsvejen ikke bære 
hele den 4 sporede vejs færdsel. Vejen kan ikke 
udvides under Ribe Landevej; på de øvrige 
strækninger er der udvidelsesmuligheder ved at 
inddrage cyklestier og gangstier.

For den indre by har vejen haft en meget 
mærkbar virkning. De store lastvogne og køle
vogne ses ikke så ofte her.

Der er opstået nye færdselsvaner. Mange be
nytter allerede i dag omkørselsvejen og havne
forbindelsen, når de skal fra den vestlige bydel 
til havnen, selv om havneforbindelsen ikke er 
fuldført.

Når man må lade fremtiden dømme om 
vejens kapacitet og tekniske standard — en 
dom, som jeg ikke er så særlig ængstelig for — 
så er der i hvert tilfælde ingen tvivl om, at 
vejen og damparken har givet byen nye skøn
hedsværdier. Alle de bange anelser, som blev 
næret med hensyn til ødelæggelsen af Dammens 
idyl og landskabet, er blevet gjort til skamme.

Ganske vist bliver parken vest for vejen først 
færdig i sommeren 1958, men parken øst for 
vejen, med de lette og elegante broer over tvær
kanalen, er så godt som færdig. Man kan for
øvrigt ikke sige, at damparken nogensinde bli
ver helt færdig, den skal ustandselig ændre sig, 
ganske vist i det små, men dog således, at der 
stadig vil være noget nyt at se og opleve.

Hvad har trafikanterne på hovedvejen tidli
gere set af byen? Har de ikke bare søgt at kom
me så hurtigt som muligt igennem de snævre 
gader med den kaotiske trafik uden tid til at 
skele til forretninger, domkirke og hvad byen 
ellers kan byde på?

Byen præsenterer sig på en ganske anden og 
mere tiltalende måde fra vejen.

Haderslev-borgere lægger nu deres spadsere
tur gennem parken og langs med vejen, og man 
kan se, de nyder det.

Det siges undertiden, at Haderslev stagnerer, 
at det er en død by, hvor intet sker.

Siden genforeningen er folketallet i Haderslev 
vokset med 42 %. De tilsvarende tal for Kol
ding, Ribe, Aabenraa, Sønderborg og Tønder er 
88, 36, 72, 97 og 42 %.

Byens vækst har altså været beskeden i for
hold til nabobyerne, men er det derfor en dår
ligere by?

Hvad målestok skal man iøvrigt bruge ved be
dømmelsen af byerne? Man kunne foreslå skat
teprocenten, antal af millionærer, fodboldhol
dets placering i divisionerne, parkareal pr. ind
bygger, om der er svømmehal (som alligevel 
ikke bruges), forretningernes omsætning, fød
selsoverskud eller andre mere eller mindre sub
jektive bedømmelser.

Jeg kunne tænke mig, at boligernes kvalitet 
måtte spille en stor rolle ved en sådan bedøm
melse. Og her har vi unægtelig et stort problem 
i Haderslev. Det nytter ikke at lukke øjnene for, 
at der bag de forholdsvis pæne facader i de 
gamle bydele gemmer sig lejligheder af så ringe 
kvalitet, at man næppe fatter, at mennesker kan 
bo under så trange og dårlige forhold.

Naturligvis bygges der nye boliger, men lejen 
ligger i et sådant niveau, at de fleste beboere i de 
saneringsmodne kvarterer ikke kan betale den.

Vi håber på, at vi kan få lov til at kortlægge 
lejlighederne i de gamle kvarterer med henblik 
på en fremtidig sanering.

Er borgerne glade for byen?
Somme tider kan man have sine tvivl. Ha- 

derslev-borgeren synes ikke at være nogen stor 
bypatriot; men byen er også så gammel og agt
værdig, at det måske kan være upassende at 
nære den slags „barnlige“ tilbøjeligheder, som 
jeg altså ikke kan sige mig fri for.

I den danske provinsby kan man skabe sig den 
ideelle tilværelse, ikke mindst i vor altfor tekni
ske tidsalder.

HANS J. HANSEN
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HADERSLEV-SAMFUNDETS KRONIK
VORE MØDER

Nytårssammenkomsten d. 30. december 1956 
omtales i „Dv.“ på følgende måde:

„Trods noget mindre tilslutning var der den 
sædvanlige hyggestemning over Haderslev-Sam- 
fundets nytårsbal, og yngre og ældre årgange 
fandt snart sammen i livligt snakkende grupper.

Ved generalforsamlingen blev budt velkom
men af formanden, lektor Favrholdt, til de frem
mødte og ganske særligt til rektor, dr. phil. N. H. 
Jacobsen og frue.

Ved generalforsamlingen drøftedes navnlig 
foreningens økonomi. Regnskabet, der balance
rer med 6300 kr., blev forelagt af kassereren, 
kommunefuldmægtig Olav Christensen, der 
omtalte, hvordan de stærkt stigende trykkeriud
gifter har medført, at årsskriftet trods gode til
skud udefra ikke kan bære sig selv. Han fore
slog derfor en forhøjelse af medlemskontingen
tet fra 5 til 7 kr.

Generalforsamlingen, der blev ledet af arki
tekt Jørgen Jørgensen, vedtog forhøjelsen.

Rektor Jacobsen talte for det arbejde, der gø
res af H.-S. og motiverede et leve for foreningen. 
Valgene var genvalg, og bestyrelsen består frem
deles af lektor Favrholdt, fuldmægtig Christen

sen og boghandler Johs. Nielsen. Som revisorer 
genvalgtes lektor Buch og kreditforeningsassi
stent Carl Møller.

Formanden takkede for den tillid, der stadig 
vises bestyrelsen og udtalte som sit håb, at man 
fuldtud vil kunne opretholde standarden af års
skriftets udstyr og typografi. Han takkede med
lemmerne.

Derefter fortsattes det fornøjelige bal endnu 
et par timer.“

*

Hvad sommerfesten angår, er det efterhån- 
blevet sådan, at deltagelsen såvel af ældre med
lemmer som af de særligt indbudte dimittender 
har været så ringe, at 25-års jubilarerne til tider 
har været det dominerende element. Det blev 
derfor i år forsøgt helt at gøre sommerfesten til 
jubilarernes fest, som tænktes henlagt til „Nor- 
den“s lokaler. Imidlertid reagerede studenter
jubilarerne negativt på vor indbydelse af den 
gode grund, at de selv havde planlagt en fest 
sammesteds til aftenen efter translokationen.

Da dette uheldige sammentræf opklaredes, 
var det faktisk for sent at udsende ny indbydel
ser til et andet arrangement, så meget mere som 
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adskillige af jubilarerne var bundet af en sær
lig aftale. Derfor afholdt Haderslev-Samfundet 
sig helt og holdent fra at gøre noget — for første 
gang i sin levetid, tror jeg. Det er imidlertid in
genlunde meningen, at denne passivitet skal bli
ve rådende i fremtiden, og jeg vil mene, at vi 
sommeren 1958 påny skal forsøge at indbyde 
jubilarerne til en sammenkomst aftenen før 
translokationen, altså den 22. juni. Der indledes 
eventuelt med en beskeden fællesspisning, hvor
til man vil prøve på at sikre sig tilslutning af de 
lærere, der for 25 år siden tog sig af jubilarernes 
skolegang, og som formentlig med glæde vil gen
se deres gamle elever. Vi er nemlig nu ved at 
være en hel del lærere, der har den fornødne 
anciennitet til at kende jubilarerne personligt — 
et hensyn, der også har spillet ind i vore over
vejelser. Ikke mindre end fem af os har fejret 
25-års jubilæum ved denne skole i løbet af de 
sidste par år.

Den egentlige grund til, at vi har bestemt os 
til at ændre sommerfestens karakter, er den iagt
tagelse vi har gjort, at der i og for sig er for ringe 
interessefællesskab mellem jubilarerne og de ny
bagte realister og studenter til, at der ved som
merballet kommer nogen rigtig fællesstemning 
ud af det. De „gamle“ mindes med glæde eller 
vemod alt det, der ligger 25 år tilbage i tiden, 
hvilket de unge af gode grunde ikke er i stand til. 
Dimittenderne er nok glade over at være fær
dige med anstalten, men er til tider lidt for 
trætte af examensslid og examensgilder til at 
sætte kulør på sommerballet, hvor de lidt æl
dre årgange i de senere år totalt har svigtet, vist 
fordi kun få studerende har ferie på et så tidligt 
tidspunkt, og de herboende H.-S.-medlemmer 
åbenbart samler kræfter til Sankt Hans aftens
festen. Lærerkollegiets medlemmer har på grund 
af examensslid erfaringsmæssigt haft noget svært 
ved at afse tid og kræfter til at være med.

Endelig kommer hertil et ikke uvæsentligt 
moment af økonomisk karakter, nemlig at det er 
urimeligt for vor forening at træffe et større ar
rangement med orkester, servering osv. på sko
len, når der må regnes med underskud, sådan 
som vi har haft det i de senere år.

Vi mener altså, at der ikke går noget særligt i 

stykker ved, at sommerfesten i det hele og store 
bliver tilrettelagt som jubilarernes aften som 
skitseret ovenfor, men det vil naturligvis være 
morsomt og hyggeligt, om også andre H.-S.-med- 
lemmer af de forskellige årgange, der bor her 
eller eventuelt er hjemme på feriebesøg, slutter 
op med foreningen ved denne sammenkomst.

VORT ÅRSSKRIFT

Atter i år må vi takke hr. redaktør Carl 
Th. Jørgensen for et smuk digt til indledning. 
Digtet er inspireret af forfatterens beundring for 
vor gamle skoles djærve og kendte sanglærer Ma
rius Ottosen, der som det vides ydede en stor 
indsats som dirigent for folkesangkorene i Jyl
land, og hvem forfatteren har kendt og beun
dret. Den karakteristiske tegning fra stien gen
nem Vesterskoven skyldes oberstløjtnant Ort- 
ved.

Angående det topografiske og lokalhistoriske 
stof vi bringer i dette hæfte, er vi i gæld til to af 
vore medlemmer, nemlig adjunkt Rich. Meyer- 
Heiselberg, GI. Hellerup Gymnasium og stads- 
og havneingeniør H. J. Hansen, Haderslev. For 
flere år siden overlod Meyer-Heiselberg os et 
hidtil upåagtet tryk om Haderslev af U. J. Fuld
mægtig Olav Christensen har nu ved nærmere 
granskning fundet ud af, hvem denne U. J. var, 
fremskaffet fortsættelsen til de erindringer, vi 
havde til rådighed, samt kommenteret hele af
snittet på behørig vis. Vi får således et interes
sant tillæg til de ret sparsomme skildringer af 
byens hverdagsliv i denne periode tillige med en 
jævn mands betragtninger over et betydnings
fuldt afsnit i hans liv. For kulturhistorien er så
danne vidnesbyrd af stor betydning, sandsynlig
vis findes der betydeligt mere stof af den slags, 
end man i almindelighed tror; men ofte forsvin
der det i tidens strøm, fordi folk ikke gør sig 
klart, at det er noget at gemme på.

Stads- og havneingeniør H. J. Hansen, der 
er student fra skolen fra 1934, sidder naturligvis 
inde med ganske særlige forudsætninger for at 
fortælle om omkørselsvejen, der nu i år er ble
vet indviet. Såvel for byens indbyggere som for 
tidligere Haderslevere er dette omfattende fore
tagende vel stadig genstand for drøftelse, men 
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efterhånden er det gået sådan, at det store fler- 
tal er klar over, at der herved er skabt en god 
og smuk løsning af et problem, der måtte løses. 
For den vejfarende, der passerer ad omkørsels
vejen, åbner der sig nu skønne perspektiver over 
by og land, som kun få mennesker tidligere hav
de anelse om, når de passerede Haderslev. Dam
parken vil ad åre blive af meget stor skønhed, 
og efterslægten vil utvivlsomt glæde sig over det 
storsyn og den kyndighed, hvormed vort slægt
led udnyttede de foreliggende muligheder. De 
fleste, der har kendt Damhalvøen og den inder
ste del af Dammen før genforeningen, må vist 
indrømme, at vor by har vundet overordentlig 
meget ved den betydelige landvinding, der er 
sket, og ved den hårdt tiltrængte sanering af 
Dambugten. Professor Carl Roos’ beklagelse af 
den skønhed, der er blevet ofret, og hans lov
prisning af den idyl, der hvilede over de stille 
haver ved Haderslev Dam (se H.-S. 1955), rok
ker ikke ved det forhold, at udviklingen kan nød
vendiggøre en omformning af et bybillede eller 
et landskab. Det er en lykke, at der ved en så
dan omformning kan skabes nye skønhedsværdi
er, som kan erkendes af tusinder, hvor tidligere 
blot nogle få haveejere kunne gå og nyde natu
rens fred og skønhed.

De obligate kapitler kronik og personalier skri
ves af de to faste medarbejdere med deres sæd
vanlige skavanker og skrøbeligheder, men også 
med deres sædvanlige gode vilje.

Afsnittet om „Vidar“s bedrifter skyldes, som 
det er tradition, den siddende formand Erik 
Christensen, III ns.

LÆRERKOLLEGIET

Lektor Viggo Graversen fyldte d. 14. januar 
50 år og var, som man kan tænke det, genstand 
for hjertelig hyldest fra elever og kolleger. No
get af det karakteristiske ved Graversen er hans 
evne til at kunne få en samtale i gang, hvad en
ten det er på lærerværelset eller det er i et klas
seværelse. I almindelighed er der ikke noget ele
ver hellere vil end drøfte en ting med deres læ
rere, og denne diskuterelyst behøver ikke altid 
at være udtryk for et forsøg på at få en lærers 
opmærksomhed afledet fra stoffet eller dagens 

lektie, men bunder ofte i en reel trang til at få 
noget mere at vide eller i ønsket om at komme 
i nærmere kontakt med læreren. For Graversens 
elever og sikkert også for ham selv har sådanne 
drøftelser været berigende stunder. På lærervæ
relset har Graversen i tidens løb leveret mangt 
et forfriskende indlæg i debatten, hvad enten 
denne drejede sig om naturvidenskabens og fy
sikkens mangfoldige problemer, eller det var 
mere almene spørgsmål, der var på dagsorden
en. Foruden den egentlige skolegerning har vor 
kollega også i en årrække som skolens regnskabs
fører udført et stort og nyttigt arbejde uden at 
blive skrivebordsmenneske. Når han både legem
ligt og åndeligt har holdt sig så spændstig gen
nem de 50 år, skyldes det nok foruden heldige 
naturanlæg den iver og glæde, hvormed han har 
dyrket bl. a. tennis, badminton, gymnastik og 
vintersport. I den jævnlig forekommende drøf
telse af sportens gavnlige eller skadelige indfly
delse kan Graversens eksempel nok tages til 
indtægt for sportens positive sider.

Godt en måned senere præsterede han endnu 
et jubilæum, nemlig 25 års tjenestemandsjubilæ
um, idet han den 20. februar 1932 begyndte at 
undervise som vikar for adjunkt Martin Jensen. 
Bortset fra nogle måneders virksomhed som as
sistent ved Universitetets biofysiske institut har 
Graversen altså lige siden sin embedseksamen 
været knyttet til vor skole. Med sin gode kondi
tion vil han forhåbentlig i mange år endnu kun
ne vedblive med at sætte liv i sine klasser og væ
re med i livlige diskussioner på lærerværelset og 
i frokostkælderen; såvel faget som samfundsud
viklingen skal nok blive ved at give stof.

¥

Den 9. marts passerede lektor N. K. Øster- 
gaard 65-årsdagen, den betydningsfulde alders
grænse, som giver en tjenestemand den lille 
trumf på hånden, at nu er det ikke mere tjene
stemandsloven, der bestemmer, men nu kan han 
selv bestemme, om han vil stå ret eller lade væ
re, om han vil forblive aktiv eller trække sig til
bage og nyde sit otium.

Foreløbig har lektor Østergaard forbeholdt sig 
sit standpunkt.
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Hans lavmælte, men ofte lidt skarpe replikker 
har tit bragt et opkvikkende moment ind i drøf
telserne på lærermøder eller andet steds, mens 
han tilsyneladende uberørt dampede videre på 
den gode cigar, han just havde stukket an. Såvel 
tidligere som nuværende elever vil nok erindre 
sig, at lektor Østergaard er en afgjort modstan
der af al unødig larm, fløjten, højrøstet latter, 
knallertkørsel og lignende foreteelser. Kolleger og 
elever vil også kende hans glæde over smukke 
bøger, bl. a. bøger med gode illustrationer fra de 
minderige steder, hvortil kendere af engelsk og 
tysk litteratur valfarter; og i de senere år har 
lektor Østergaards ferierejser da også i høj grad 
været bestemt af ønsket om at leve sig ind i den 
stemning, der nu en gang hviler over disse ste
der. Vort fødselsdagsønske skal være, at han i 
mange år endnu må have lyst og helbred til fort
sat at pleje en så misundelsesværdig hobby. Vi 
håber også, at han stadig må have lyst til at 
møde op ved H.-S. sammenkomster og give sine 
gamle drenge og piger et borgerligt ord med på 
vejen med den ham egne uimponerthed.

*

Atter i år kan vi lykønske i anledning af lek
torudnævnelser, idet adjunkterne Einar Han
sen og P. J. Kortegaard Pedersen den 4. april 
blev udnævnt til lektorer. Forholdet er nu det, 
at vi her ved skolen har 13 lektorer og 6 adjunk
ter. Her som andetsteds er „adjunktpukkelen“ 
ved at være rettet ud.

Et andet vidnesbyrd om, at det er folk af en 
vis alder, der sidder ved katederne her på ste
det, fremgår af det faktum, at lektor Willy Buch 
ved skoleårets begyndelse fejrede 25-årsdagen 
for sin ansættelse i statens tjeneste. Som Graver- 
sen kom han direkte hertil fra universitetet. Om 
hans liv og færden i og udenfor skolen kan hen
vises til en ret fyldig behandling i H.-S. 1956, 
s. 27, så vi på dette sted i år blot antegner jubi
læet med behørig gratulats.

Endnu en 65-årsdag er at nævne, idet lærer 
A. Kalsbøll den 17. oktober nåede denne alder. 
Allerede før genforeningen blev hr. Kalsbøll an

sat ved Haderslev bys skolevæsen for at være 
med til at forberede overgangen til dansk under
visning, men blev allerede 1. august 1921 kon
stitueret som mellemskolelærer ved Katedral
skolen. I december 1925 overtog han efter lek
tor Ascanius den ydre inspektion, som han hav
de indtil i fjor. Det udstrakte personkendskab, 
som denne post naturligt medfører og tildels 
nødvendiggør og i det hele den kontakt, som hr. 
Kalsbøll har med tidligere elever, er ofte kom
met H.-S. til gode, og det vil vi gerne sige tak 
for, når nu lejligheden gives. Som repræsentant 
for sin gruppe i Statsskolernes Lærerforenings 
styrelse og gennem humanitært foreningsarbej
de har hr. Kalsbøll på flere måder haft lejlig
hed til at gøre en indsats udenfor skolearbejdet.

*

Og så last, but not least, kommer rektor, dr. 
phil. N. H. Jacobsens fødselsdag den 3. decem
ber. Ufatteligt, vil de fleste vistnok sige, at vor 
ungdommelige rektor virkelig skulle være 60 år 
gammel. Men når det nu var en kendsgerning, 
så skulle det også fejres; derom var såvel elever 
som lærere enige, og det skete i form af gaver 
og taler dagen igennem. For den, der skriver 
disse linjer, er det naturligt at bringe rektor en 
personlig tak for en altid forstående og fore
kommende indstilling, men tillige at give udtryk 
for, hvordan lærerkollegiet igennem de 16 år, vi 
har haft dr. Jacobsen som rektor, har lært at 
sætte pris på ham som en chef, vi føler tillid til, 
og som viser os tillid. Vi har stedse haft udstrakt 
frihed til at gøre vort arbejde hver især, sådan 
som vi mente det bedst. Vi har haft på følelsen, 
at rektor fulgte alt, hvad der skete på skolen, 
med største interesse og med vilje til at støtte, 
hvad der fortjente støtte. Fra det daglige arbej
de ved vi, hvor interesseret rektor følger hver en
kelt elev, og det er en kendt sag, at rektor ikke 
holder op med at nære interesse for sine elever 
fra den dag, han på skolens vegne siger dem far
vel og dimitterer dem.

Når man har haft lejlighed til at træffe rek
tor ved „Vidar“s julebal eller ved H.-S.’ nytårs
fest, ved man, hvordan han hygger sig med at 
gå rundt fra den ene gruppe til den anden, og 
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det er også let at se, at gensynsglæden er gensi
dig. Det er ikke sådan, at gamle elever hilser 
korrekt og siger et par pæne ord, hvorefter der 
bliver en pinlig tavshed, idet den fine mands 
nærværelse virker som en klam gus, der lægger 
sig over hele selskabet. Nej, man rykker straks 
sammen, så der kan blive plads midt i klyn
gen, og så går passiaren livligt, fordi rektor 
skal have ordentlig og fyldig besked. Når der nu 
ved denne 6o-årsdag melder sig en naturlig an
ledning dertil, mener Haderslev-Samfundet sig 
i høj grad berettiget til at sige tak på de 16 år
ganges vegne, som rektor i sin embedstid har 
sendt ud fra skolen. Det har fra første færd væ
ret dr. Jacobsens ønske, at den skole, han ledede, 
skulle være et sted, hvor der blev gjort et or
dentligt stykke arbejde både af elever og af læ
rere, og ved sit personlige eksempel er han gået 
foran som den omhyggeligt forberedte, grundige 
underviser, hvad alle hans gamle elever altid 
har forstået og lært at påskønne; men skolen 
skulle også være et sted, hvor der var godt at 
være for alle, og hvor elever og lærere skulle 
være glade for at komme, både til daglig og til 
fest; et sted, hvor vi som danske kunne samles 
om vort lands minder på godt og ondt, sådan 
som det sker på vore mindedage. Vor skoles 
særlige traditioner, som de kan føres tilbage til 
tiden mellem de to slesvigske krige, og som og
så rektors to nærmeste forgængere viste pietet og 
respekt for, har i rektor Jacobsen en trofast og 
ærbødig vogter. De 16 år, der er gået, siden rek
tor kom til Haderslev, har været fyldt af store 
og skæbnesvangre begivenheder, der har grebet 
stærkt ind i hans liv og præget hans tilværelse 
på afgørende vis. De har skabt en stærk følelse 
af samhørighed med skolen, med byen og med 
landsdelen, og denne følelse er efterhånden ble
vet stærkere og stærkere, sådan at det utvivlsomt 
med rette kan siges, at rektor Jacobsen i ganske 
særlig grad hører Haderslev til. Runden af søn- 
derjydsk rod, med ganske specielle forudsætnin
ger for at indleve sig i hjemegnens topografi og 
historie, med varm interesse for vor gamle skoles 
skæbne, som den har formet sig gennem tiderne, 
har rektor Jacobsen på en smuk og værdig måde 
kvalificeret sig til at blive Haderslev-rektoren.

Hermed Haderslev-Samfundets hilsen og hyl
dest!

FRA SKOLENS LIV I ÅRET DER GIK

Den 28. februar var der skolebal med skole
komedie. Der næredes meget store forventnin
ger på forhånd til Capek’s „Insektliv“, som ind
studeredes af lektor Buch med teknisk bistand af 
lektor Magelund. Forventningerne fik næring 
ved al den mystik, der hvilede over hovedbyg
ningens kælderregion, hvorfra der ved kostume
prøverne dukkede mærkelige skabeloner op, yn
delige sommerfuglevinger, uhyggelige insektho
veder, sære pupper o. s. v. Det var meget kræ
vende tekniske opgaver, som skulle løses af ele
verne, og som blev løst elegant og smagfuldt, 
samtidig med at der skulle arbejdes energisk 
med den dramatiske side af sagen. Resultatet 
blev så godt, at skolekomedien opnåede præmie 
fra „Berlingske Tidende“, og det må siges, at 
dragter, masker og dekorationer var af storartet 
virkning og i høj grad bidrog til, at den gode ud
førelse af rollerne fik en fortjent succes. Styk
ket, der er et kraftigt indlæg mod diktaturstaten, 
gjorde stærkt indtryk på både små og store, og 
„Insektliv“ vil i skolens teaterannaler komme til 
at stå som en skolekomedie i særklasse. Haders
lev-Samfundet fortryder da heller ikke, at der 
stillede sig som garant for en ekstraforestilling, 
så at mange mennesker fra by og land også kun
ne få stykket at se. Udenfor Haderslev opførtes 
„Insektliv“ endvidere på Vojens Ungdomsskole, 
mens det store udstyr og de specielle krav til sce
neplads udelukkede gæstespil andetsteds. I og 
for sig ville stykket allerbedst kunne have været 
opført en sommeraften på byens udmærkede fri
luftsscene i „Kløften“, hvis tid og omstændighe
der havde muliggjort noget sådant!

*
De to ekskursioner, som III g’erne normalt 

har at glæde sig til, fandt i år sted i marts. I Kø
benhavnsturen d. 2.—5. marts deltog af lærere 
lektor Favrholdt, lektor H. Hansen, adjunkt E. 
Hansen og adjunkt Wielandt. Som ofte før star
tedes søndag morgen med en byvandring med 
Christianshavns torv som udgangspunkt. Muse
umsbesøgene gjaldt Glyptoteket, Statens museum 
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for kunst, Hirschsprungs samling samt Kunst
industrimuseet. Den 4. marts tog overarkivar, dr. 
phil. Harald Jørgensen imod på Rigsarkivet og 
viste Hadersleverne rundt efter først at have 
givet en ypperlig redegørelse for institutionens 
historie og hele virksomhed. For nogle få sær
lig interesserede med specielle forudsætninger 
var rejsens kulmination ganske afgjort et besøg 
hos professor Linderstrøm-Lang på Carlsberg- 
laboratoriet.

Askovturen lededes af lektor Olrik og adjunkt 
E. Hansen. Det store formiddagsforedrag drej
ede sig om Sovjetregeringens forhold til Kirken 
gennem årene. Foredragsholderen var højskole
lærer Richard Andersen. Derefter fordelte man 
sig på de forskellige studiekredse for at få en ide 
om, hvordan undervisningen på mindre hold til
rettelægges. Om eftermiddagen holdt museums
direktør Jan Zibrandtsen to kunsthistoriske fore
drag, fordi der var månedsmøde på højskolen. 
I en pause redegjorde højskolelærer Andreas 
Nielsen for skolens historie og virksomhed. Når 
hertil så også kommer en Skibelund-tur, vil man 
forstå, at dagens program var godt fyldt.

For en gangs skyld blev der også i år af to be
hjertede lærere (lektorerne Buch og Magelund) 
arrangeret en tur for realisterne, der ikke just 
bliver forkælede med den slags, nemlig en tur 
til Svendborg og det skønne Sydfyn i dagene 12. 
—14. april.

Der er ingen tvivl om, at disse ture ud over 
det rent kundskabsmæssige kan have stor værdi 
menneskelig set, hvis samværet med kammerater 
og lærere har den rette form. Mindet om sådan
ne fællesoplevelser er sikkert ofte noget af det 
mest værdifulde, der fra skoletiden tages med 
ud i livet. Det ville nok være ønskeligt, at sådan
ne ekskursioner også blev fast tradition for real
klassernes vedkommende.

*

III. g.’s sidste skoledag prægedes som sædvan
lig af stor opfindsomhed. I et grotesk optog van
drede eller kørte de unge mennesker den obligate 
tur byen rundt. I spidsen trak de en lille sjov 
pony som en noget jordbunden pegasus, mens 
man i fjor indledede optoget med en træt læse

hest. Optoget skulle forestille Dyrehavsbakken, 
og ideen var den såre simple, at mange af læ
rerne sikkert kunne virke som storartede træk
plastre ved at optræde for et større publikum 
som stærke mænd, tryllekunstnere eller rarite
ter at fremvise. Takket være sprechstallmeister 
Erik Lorenzens charmerende klovneri og hans 
forbløffende tungefærdighed holdtes narrestre
gerne stort set indenfor det virkelig morsommes 
grænser.

Derpå fulgte så den mindre morsomme, men 
i alle tilfælde spændende examenstid. Spændin
gen drejede sig blandt andet om, hvem der skulle 
blive holdets dux, og det blev for så vidt dødt 
løb, idet Jes Ole Henningsen og Palle Christen
sen begge fik en pæn udmærkelse med nøjagtig 
samme kvotient. Om det så var lodtrækning eller 
folkeafstemning, der afgjorde, hvem der som 
dux skulle tolke holdets følelser overfor skolen 
på translokationsdagen, vides ikke; det var i 
hvert fald den førstnævnte, der besteg talersto
len og sagde tak, både for, hvad lærerne havde 
prøvet at fylde på af stof, og for, at de trods alt 
også havde givet sig tid til af og til at tage en 
lille rask diskussion ud over det rent faglige.

Efter sædvane bringer vi her en fortegnelse 
over dimittenderne, såvel studenter som reali
ster:

STUDENTER:

klassisksproglig linje:
Algreen-Petersen, Hans Lauritz
Bjerre, Torben, Mol trup
From, Knud Magnus, Hvinderup
Nielsen, Ole Jul
Svensson, Helle Bjørn

nysprolig linje:
Hansen, Inga Staugaard
Iwersen, Margit
Lohfert, Inge
Madsen, Ingrid
Neumann, Peter
Ravn, Nis Jørgen, Sønderballe
Skytt, Kirsten
Sørensen, Arne Steenfeldt
Sørensen, Ellen
Winter, Erwin
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matematisk^naturvidenskabelig linje:
Andersen, Knud
Bertelsen, Carl
Christensen, Ole
Christensen, Palle, Pamhule
Hansen, Jens, Aarø
Henningsen, Gunnar
Henningsen, Jes Ole 
Jensen, Bent, Erlev 
Lorenzen, Erik
Madsen, Arne Vædele, Vojens Mark
Michelsen, Ellen, Sommersted
Petersen, Astrid, Jernhyt
Raun, Erik, Hajstrup
Søbye, Poul Erik
Sørensen, Erik
Winge-Petersen, Ove

REALISTER:
a.

Albrecht, Klaus; L. Nustrup 
Burmeister, Ann Jane, Vojens
Herzog, Jens Henrik, Refsø
Jessen, John
Jessen, Margrethe, Agerskov
Jørgensen, Niels Weber
Kellmann, Karin
Petersen, Anna Marie, Kestrup
Schmidt, Waldemar
Skovlund, Børge, Hejsager
Vibe, Kirsten, Marstrup
Aagaard, Torben

b.
Carstensen, Palle, Aastrup
Cramer, Jens
Derdau, Birtha, Ladegaard I
Fallesen, Peter, Ustrup
Feddersen, Preben, Hoptrup
Frederiksen, Margrethe, Sommersted
Gram, Sven
Jensen, Gert
Juhl, Jonny, Kelstrup
Matz, Kaj, Ladegaard I
Nielsen, Ulla Sjørup
Pedersen, Nikolai
Ravn, Preben, Hyrup

Studenterjubilarerne havde tilrettelagt deres 
festdag på en udmærket måde, sådan som det 
også fremgår af den sandfærdige beretning om 
begivenheden, som bagefter blev udsendt, og 
hvoraf også H.-S. har modtaget et eksemplar. 
Som synligt tegn på taknemmelighed mod sko
len havde de samlet et anseligt pengebeløb sam
men, så der kunne tildeles to nybagte studenter 
hver et legat på 400 kr. — i sandhed en flot ge
stus.

Fru Ellen Nielsen, f. Andersen, gift med rektor 
Karl Nielsen, Metropolitanskolen, var af kam
meraterne udpeget til at tage ordet. På sin char
merende måde klarede hun opgaven til alles til
fredshed, og der var vist andre end klassekam
meraterne, der uvilkårlig måtte tænke på hen
des optræden i skolekomedien for 26 år siden i 
rollen som Antigone. Fru Ellen Nielsen udtalte:

„Dagen i dag er så udpræget dimittendernes 
dag. Det er resultatet af deres slid gennem en år
række, som de i dag får overrakt i form af eksa
mensbevis. Det er deres og deres pårørendes glæ
de over, at de har nået et mål, som giver dagen 
dens festlige præg, ligesom skolen yder sit bidrag 
hertil.

Vi véd, at man på denne store dag er stærkt 
egoistisk indstillet og sikkert ikke kan afvinde en 
flok midaldrende mænd og kvinder større inter
esse, selv om de mærkeligt nok sidder på fornemt 
reserverede pladser.

Studenterne fra 1932 — 25-års studenterjubi
larerne — for dem er det nemlig, ønsker de ny
bagte studenter hjertelig til lykke og takker sko
len, fordi den så venligt tager imod os på denne 
dag. Vi er klar over, at I i dag er lykkelige over 
at kunne sige skolen farvel for at styrte jer ud i 
ganske anderledes interessante foretagender. —

Men vent blot alle I, som i dag er nybagte, til 
I selv nærmer jer studenterjubilæets tid, så vil I 
opdage med hvilken glæde og spænding og måske 
ovenikøbet med et stænk af sentimentalitet, man 
ser hen til denne dag.

Glæden ved at kunne mødes med gamle kam
merater med skolen som samlingssted er stor, og 
jammerbreve har vi fået fra kammerater i udlan
det, som ikke kan være her til stede.

Med stor spænding kommer vi til skolen i det
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håb, at alt ligner sig selv mest muligt. Og så bli
ver resultatet i første øjeblik for de fleste nok et 
„Ak, hvor forandreti“: Afslutningshøjtidelighe
den holdes ikke længere i den gamle, dunkle og 
grimme, men så velkendte festsal, hvor vi sad 
og stod så tæt og i så dårlig luft, at det hørte med, 
at adskillige drattede om.

Kun få kendte ansigter blandt skolens lærere 
og på talerstolen allerede nr. 2 nye rektor siden 
rektor Mortensen.

Nye følelser vælder op i os, medens vi over
værer den smukke afslutning, og blandt disse er 
den mest fremherskende nok taknemmelighe
den overfor den skole, som vi så smukt kalder 
„Vor Gamle Skole“. Taknemmelighed over, at 
dens indflydelse på os har været så stor, at vi i 
dag er så mange, som har følt trang til atter at 
hjemsøge den. Over, at den igennem alle disse 
mange år har stået for os som noget, der hørte os 
til.

Mine kammerater og jeg vil gerne have lov til 
i dag at sige tak til vor gamle skole for, hvad den 
betød for os, og udtrykke håbet om, at skolen og 
dens lærere må få den glæde at sende mange 
studenter ud i livet, som altid vil vende tilbage 
med samme glæde og forventning, som vi er 
vendt tilbage i dag. Vi ønsker alt godt for vor 
gamle skole“.

¥

Den historisk-geologiske ekskursion i sidste 
halvdel af august for II g’erne havde i år Helsin
gør som basis med både Nordsjælland og Skåne 
som operationsområde, således at flere af turene 
var meget krævende, men også meget udbytte
rige. Som altid er det meget interessant at få lej
lighed til at blade nogle af de mange dygtigt ud
arbejdede rapporter igennem. Enkelte af dem 
har en mængde fine originalfotografier som il
lustrationsmateriale, mens andre smykkes af go
de tegninger. For at give en forestilling om den 
vellykkede ekskursion tillader vi os at optrykke 
et kort referat efter „Vidars-Ekko“:

Mandag morgen den 19. august besteg en 
særdeles veloplagt skare gymnasiaster toget i 
Haderslev og dampede afsted med staden Hel
singør som mål. Ved 5-tiden blev vandrerhjem

met sammesteds indtaget og flokken blev instal
leret i en særskilt afdeling. Nogle få modige 
mente allerede at kunne trænge til en afvask
ning og hoppede straks i Øresunds salte bølger. 
Om aftenen blev der foretaget en byvandring i 
Helsingørs gamle, interessante gader i den indre 
by, hvor vi så mange fine eksempler på dansk 
bygningskunst fra det 16. og 17. årh. Dagen 
sluttede med en hyggelig aftenkaffe på vandrer
hjemmet.

Kl. 8 tirsdag morgen startede vi med en bus 
fra vandrerhjemmet. Efter at færgen „Betula“ 
var blevet plyndret for chokolade og cigaretter, 
gik turen ud igennem det skånske landskab. Den 
første seværdighed, vi så, var herregården 
Vrams Gunnarstorp i nederlandsk renæssance 
I parken fandtes der en interessant 300-årig 
buksbom. Derfra kørte vi op over Söderåsen og 
beså sprækkedalen Klöva Hallar. Efter at have 
besøgt Brunnby kirke gik turen videre nordpå 
forbi Skäldervik til Kulien, hvor vi fortærede 
madpakken og klatrede rundt i klipperne. Fra 
Kulien kørte vi sydpå til kulminen ved Höga
näs og forsvandt iført de ejendommelige kostu
mer ned i underverdenen, hvor vi studerede 
skånsk kulbrydning. Fra Höganäs gik turen lige 
hjem til Helsingør.

Onsdag blev turens interessanteste dag, men 
samtidig også den mest anstrengende. Allerede 
kl. 6 kvad lektorerne Buch og Olrik i fællesskab 
„Sol er oppe“, og inden længe rullede bussen 
igen ud i det skånske landskab. Turen gik uden 
standsning til Lund, hvor vi så den imponerende 
domkirke, som dog desværre var under repara
tion. Fra Lund kørte vi til Dalby med Nordens 
ældste kirkehus. Så kom det store stræk tværs 
over Skåne helt over til Glimmingehus. Man 
følte sig helt hensat til middelalderen ved at gå 
mellem de imponerende mure og de sindrigt an
lagte befæstningsværker. Videre gik turen til 
Kiviksgraven, Ravlunda kirke og Andrarum, 
hvor vi beundrede alunskiferlagene. Derfra 
kørte vi til Hammarlunda og Gårdstanga kirker, 
som var det sidste vi så den dag.

Udmattede efter gårsdagens strabadser fik vi 
lov til at sove helt til 7,15 torsdag morgen. For
middagen brugte vi til at gå Kronborg lidt efter 
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i sømmene. Om eftermiddagen tog vi den sidste 
Sverigestur, dennegang gjaldt det Helsingborg 
by, hvor vi blev højtideligt modtaget på rådhu
set og hørte på et foredrag om byen af selveste 
borgmesteren. Senere så vi samlet Vor Frue kir
ke og Kärnan, hvorefter der var et par timer 
til rådighed til at se byen på egen hånd inden 
hjemturen.

Fredag formiddag så vi til en afveksling to 
kirker, nemlig Set. Olai og Set. Mariæ i Hel
singør. Endvidere havde vi en interessant (og 
morsom) rundtur i karmeliterklosteret. Om 
eftermiddagen var det Nordsjællands seværdig
heder det gjaldt. Den første var ruinerne af 
middelalderens berømte fangeborg i Søborg. 
Senere så vi Frederiksborg, som ikke behøver no
gen præsentation. Fredensborg blev også besøgt 
ganske kort, og til sidst oplevede vi en skøn 
aftenstemning i Gurre. Dagen sluttede med en 
munter sammenkomst med vandrehjemmets 
personale, hvor der efter forskellig underhold
ning holdtes gensidige takketaler.

Rigtig godt gammeldags trætte, men med alle 
de uforglemmelige oplevelser i tankerne rulle
de vi hjem tværs over det danske land. At den 
tak, som vi skylder vore tre ledere for den pragt
fulde tur, ikke kan udtrykkes i ord, er vi vist 
allesammen enige om.

*

Af årets begivenheder skal også omtales, at 
skoleskovturen i år gik til Fredericia, hvorfra vi 
vandrede ud til pavillonen i Hannerup skov. Da 
skolens fødselsdag faldt på en lørdag, som er 
tabu for skolerejser med D. S. B., tog vi turen 
om torsdagen, altså to dage for tidligt og var 
usædvanlig heldige både med hensyn til vejr 
og med hensyn til valg af udflugtssted. Alle var 
enige om, at vi havde en dejlig dag i det fri.

Det regnfulde efterårsvejr hæmmede uden
dørssporten alvorligt, og Stadions tilstand i for
bindelse med det kølige og fugtige vejr nødven
diggjorde, at Haderslev-skolernes fælles idræts
dag måtte aflyses. Derimod gennemførtes regi
onsstævnet i idræt i Flensborg med det resul
tat, at Haderslev blev vinder i klasse I og der

ved kvalificerede sig til atter i år at repræsentere 
regionen ved gymnasiernes landsidrætsstævne, 
der i år foregik i Holbæk. Af en eller anden 
grund var Hadersleverne så beskedne, at de 
placerede sig på sidstepladsen blandt de delta
gende skoler, men det er alligevel en oplevelse 
at være med blandt landets 10 førende skoler, 
selv om man må affinde sig med at være en god 
taber. Fra landsidrætsstævnet meddeles også om 
imponerende præstationer, blandt andet af en 
Randers-gymnasiast, der løber 100 m på 10,6. 
6,05 m i længdespring er da også værd at no
tere; det er den lokale skolerekord.

Katedralskolens interne pokalturnering er al
tid en spændende begivenhed. Det blev i år 
II g, der sejrede i fodbold; i håndbold for piger 
var det 4. m. der hjemførte sejren.

ELEVUDVEKSLINGEN MELLEM BRAINE 
OG HADERSLEV

Som en meget betydningsfuld begivenhed 
skal her også nævnes, at en snes unge Haders
levere, hovedsagelig fra Katedralskolen, i år 
havde den usædvanlige oplevelse i fjorten dage 
at være adoptivbørn i en række gæstfri hjem i 
Braine, vor franske venskabsby. Når man ved, 
hvor lukkede franske hjem i almindelighed er 
overfor andre end familiens medlemmer, er 
dette i og for sig noget såre bemærkelsesværdigt 
og også noget højst glædeligt. Det var, som man 
vil vide, i fjor, at borgmester Gaston Costeaux i 
spidsen for en delegation fra Braine indledede 
venskabet med at komme på besøg her. I hans 
hjemby som i Haderslev var der straks stor in
teresse for planen om en udveksling af skole
ungdom. Børnene fra Braine, der ankom 
hertil den 14. juli, var i alderen 11 til 15 år 
og var således en del yngre end de unge 
mennesker fra realklasser, I og II g, der var ud
set til at være med i udvekslingen. Aldersfor
skellen hindrede ikke, at der opstod et godt kam
meratligt forhold, og de små franskmænd nød 
rigtigt at tumle sig ved stranden, og hvor de nu 
kom hen. Sprogvanskelighederne lod sig også 
tildels overvinde, og ved omgangen med gæ- 
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Sterne indstilledes vore elever så småt på at 
skulle bruge fransk som dagligsprog under de
res genbesøg i Braine. Lektor J. E. Schau og frue 
havde beredvilligt påtaget sig at være rejseledere 
for de ca. 40 franske og danske skoleelever, da 
de den 28. juli rejste til Braine. Vore elevers 
dristigste forventninger blev overtruffet: ikke 
blot fik de en overordentlig hjertelig modtagelse 
i gæstfri hjem i og omkring den lille typisk fran
ske by, men der blev af borgmester Costeaux 
arrangeret bilture til Paris og til Reims. Der 
blev sluttet venskaber og truffet aftaler om gen
sidige besøg, og Haderslev’erne havde svært ved 
at sige farvel, da de fjorten dage var omme. Da 
undertegnede havde lejlighed til som tolk for en 
delegation, der bestod af borgmester P. Olesen 
og d’herrer amtsforvalter Orla Christensen, fol
ketingsmand Andreas Flansen og kommunal
direktør Melander samt fruerne Olesen og Me
lander, at aflægge Braine et besøg sidst i septem
ber, blev vi klar over, at der virkelig i Braine her
sker en enestående good-will overfor Danmark. 
Den sønderjydske kirkegård, Ecole Frederic IX 
(byens nyoprettede mellemskole, der er opført 
på en grund, der i sin tid er skænket Braine af 
„Sønderjydsk Fond“) og la Salle du Dane
mark“ (de gamle krigsdeltageres klublokale, 
der helt er holdt i rødt og hvidt og udelukkende 
dekoreret med danske billeder og turistplakater) 
vidner om en interesse for Danmark, som man 
ikke finder mage til noget steds i en fransk by. 
Når Braineboerne nærer taknemmelige følelser 
mod os, skyldes det, at de aldrig glemmer, hvor
dan sønderjydske hjem umiddelbart efter kapi
tulationen tog imod deres børn, efter at det ved 
D. S. K.s initiativ var blevet ordnet sådan, at 
børnene kunne komme herop på tre måneders 
ophold.

Alting tyder på, at der i den lille gamle fran
ske by ved landevejen Reims-Soissons er ganske 
usædvanlige muligheder til stede for at ud
bygge og konsolidere dette fransk-danske ven
skab. Der er allerede knyttet stærke personlige 
bånd mellem unge og gamle fra de to byer. Elev
udvekslingen til sommer vil sandsynligvis blive 
noget mere omfattende. Der er også planer om 
et besøg i Braine af D. S. K. medlemmer (Dansk

sindede sønderjydske Krigsdeltagere) nu til 
sommer.

Det fælles træk for de to byer, at de dernede 
har danske krigergrave som vi heroppe har fran
ske, vil naturligvis altid knytte de to venskabs
byer sammen på ganske særlig vis. Men netop 
nu, da de mennesker, som i sin tid fik kirkegår
den i Braine anlagt, er ved at være oppe i årene, 
er det på tide, at andre gør sig rede til at påtage 
sig den æresforpligtelse, det er sammen med 
Braine’s befolkning at stå vagt om gravene. Når 
det bliver skik, at vi hvert år sender en flok unge 
og ældre derned, vil mindet om de landsmænd, 
der hviler i fransk jord, blive holdt levende. Den
ne forbindelser ud over landegrænserne vil også 
være med til at slå bro mellem Europas folk. 
Men rent praktisk vil dette venskab mellem 
Braine og Haderslev medføre, at vore unge får 
en ganske anden indstilling overfor fransk sprog 
og franske mennesker, end vi kan opnå at give 
dem i skolerne, og deri ligger der en meget stor 
værdi. For den, der fra sin tidlige ungdom har 
holdt meget af Frankrig, er det en mærkelig op
levelse at se disse to byer officielt, men sandelig 
også ved hjertelige personlige kontakter, være 
rede til at støtte og fremme en levende fransk
dansk venskabsforbindelse. Det er at se en øn
skedrøm blive til virkelighed og være på vej mod 
en række praktiske resultater, der vil kunne få 
vidtrækkende konsekvenser både i Frankrig og 
i Danmark.

REKTOR, DR. PHIL. KARL MORTENSENS 
LEGAT

Ved translokationen uddeltes som sædvanlig 
to portioner å 300,00 kr. til

stud, polyt. Svend Erik Thuesen (1952).
stud, polyt. Kaj M. Vaaben (1955).

H.-S.’s BOGPRÆMIER

tilfaldt efter skolerådets afgørelse de to realister 
Niels Weber Jørgensen, R a,
Jens Cramer, R b.
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HAKALYTTEN

I løbet af sommerferien 1957 boede i forskelli
ge perioder tre af skolens lærere i „Hakalytten“, 
nemlig lektor Magelund og adjunkterne Mathias- 
sen og M. Møller. løvrigt benyttedes „Hakalyt
ten“ efter bestemmelsen flittigt til week-end- 
ture og lejrskoleophold. Helt ekstraordinært var 
II ns. fra GI. Hellerup Gymnasium, der under 
adjunkt Rich. Meyer-Heiselbergs ledelse var på 
historisk-geologisk ekskursion til Sønderjylland, 
gæster i Hakalytten een nat i slutningen af au
gust i stedet for at være privat indkvarteret hos 
kammerater i Haderslev by og omegn. For Kø
benhavnerne var denne overnatning ved den 
skønne Sandersvig en stor ekstraoplevelse, der 
satte et flot punktum på deres tur. Det rent prak
tiske arbejde i forbindelse med overnatningen 
klarede gæsterne naturligvis selv under vejled
ning af to III g piger, der tog med derud, nemlig 
Nina Buch og Birte Meyer.

REGNSKABET

Driftsregnskabet for 1/1 1956 til 31/12 56, der 
er underskrevet af lektor P. Magelund og revide
ret af bankfuldmægtig Chr. Bruhn, ser således 
ud:

Indtægter:

Kassebeholdning pr. 1/1 56.............. 6294,54
Lejeindtægt .......................................... 66,00
Medlemskontingent.............................. 641,00
Renter .................................................. 296,42
Andel i overskud fra Holberg- og Ha- 

kalytf esten .................................. 250,00

7 547,96

Udgifter:

Forsikringer .......................................... 120,60
Vedligeholdelse .................................. 95,25
Nyanskaffelser...................................... 147,61
El-afgift ................................................ 63,00
Gaver og repræsentation...................... 35,00
Kassebeholdning pr. 7/3 57................ 7 086,50

7 547,96

STATUS PR. 31/12 56

Aktiver:
„Hakalytten“, ejendomsskyld pr. 1/9 

1956.............................................. 25 000,00
Inventar (645,00 4- 10% afskrivning 

af 4 300,00) ................................ 215,00
Haderslev Bys Spare- og Lånekasse 

A 7152........................................ 669,42
Haderslev Bys Spare- og Lånekasse 

D 1072........................................ 6 155,50
Kontant .............................................. 261,58

32301,50

Passiver:
Kreditorer ..........  
Formue pr. 1/1 56 
Overskud ............  
4- omvurdering . .

0,00
21 939,54

791,96
10 000,00

32 731,50
4- 10% afskrivn. af invent. 430,00 32 301,50

32 301,50

HADERSLEV-SAMFUNDETS REGNSKAB

Regnskabsåret 1956-57

Indtægter:

Overført fra regnskabsåret 1955/56:
Kassebeholdning .......... 260,49
Indestående i sparekassen 25,45
Postgiroen ...................... 67,96 353,90

Kontingent.......................................... 3 901,00
Salg af årsskriftet................................ 56,00
Annoncer .......................................... 1620,00
Bidrag fra H. P. Hanssens mindefond 2 500,00
Bidrag fra Fladerslev by.................. 600,00
Legat .................................................. 500,00
Indtægt ved lotteri.............................. 500,00
Refusion af porto.............................. 307,80
Renter.................................................. 20,33
Andre indtægter.................................. 80,05

Ialt kr. 10 439,08
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Udgifter:
Årsskriftet:

Gæld på tidligere årgange 4 434,90
1956 papir, og trykning . 3 207,60

klicheer, indb. m.m. 1 084,80 8 727,30 
Porto, kontorartikler m. v............... 539,13
Udgifter ved julemødet...................... 211,46
Rektor Braineisers grav...................... 5,00
Flidspræmier ...................................... 24,00
Andre udgifter .................................. 169,25
Beholdning 1957:

Kassebeholdning .............. 252,40
Indest. i sparekassen.......... 16,27 
Postgiroen .......................... 494,27 762,94

Ialt kr. 10 439,08

Haderslev, den 29. november 1957.

Olav Christensen, 
kasserer.

Regnskabet revideret og fundet i overensstem
melse med bilagene. Kassebeholdningen 252,40 

kr. tilstede. På postgiroen står 494,27 kr. og på 
sparekassebogen 16,27 kr.

Haderslev, den 29. november 1957.
Carl Møller. Willy Buch.

Bestyrelsen vil til ovenstående regnskab gerne 
knytte en hjertelig tak til annoncørerne for den 
trofasthed, hvormed de år efter år støtter H.-S., 
til bestyrelsen for H. P. Hanssens mindefond for 
det bevilgede tilskud, til Haderslev magistrat, 
der atter i år har ydet et tilskud mod som sæd
vanlig at få stillet et antal eksemplarer til rådig
hed, og til fhv. præsident Holger Andersen for 
det legat, han har skaffet H.-S. Takket være dis
se tilskud og den forhøjelse af kontingent, som 
blev gennemført sidste år, har vi kunnet afvikle 
Haderslev-Samfundets gæld til Dannevirke, 
hvorefter vi påny kan arbejde hen på at gøre års
skriftet større og fyldigere i det kommende år, da 
årgang 25 skulle foreligge.

M. FAVRHOLDT



PERSONALIER
H.-S. bringer som tidligere år, foruden en om

tale af årets døde, biografier af jubilarerne, stu
denter og realister fra 1932.

De med * betegnede jubilarer har trods gen
tagne opfordringer beklageligvis ikke udfyldt det 
dem tilsendte spørgeskema, hvorfor oplysnin
gerne, så vidt det har været mig muligt, er frem
skaffet på anden måde, dels fra skolens elevpro
tokoller, kirkebøger og personregistre, dels fra 
trykte kilder.

Hvor spørgeskemaets besvarelser har været 
mangelfulde, er oplysningerne supplerede fra 
samme kilder.

Trykte kilder: Magister-Staten 1951, Juridisk 
og Statsvidenskabelig Stat 1952 og Dansk Skole- 
Stat bd III 1934 samt Haderslev Samfundets 
årsskrift, forskellige årgange.

DØDE
1928 st.

Diemer, Frode, civilingeniør, født Stockholm 3. 
juli 1909, (se H.-S. 1953, s 60), død Køben
havn ir. januar 1957.

Frode Diemers klasse- og studiekamme
rat civilingeniør Bent Dehlholm, Køben
havn, har skrevet følgende mindeord:

Frode Diemer havde i efteråret 1956 
nogle ubehagelige sygdomssymptomer, men 

da han ved juletid lod sig indlægge på ho
spitalet til observation, var der ingen, der 
var klar over, hvor alvorligt det var. Han 
var den første tid helt sig selv og kunne 
ikke forstå, at lægen forbød ham at stå op 
og deltage i F. L. Smidth & Co.s jubilæum. 
Han havde glædet sig meget til festen i det 
firma, der havde hele hans interesse, og 
hvor han stod midt i sin manddomsgerning.

Hans pludselige og uventede død den 11. 
januar gjorde et dybt indtryk på os alle.

Frode Diemer var født den 3. juli 1909 i 
Elvsjø ved Stockholm som søn af redaktør, 
senere lektor ved Haderslev Katedralskole 
Anders Diemer. I 1920 flyttede familien til 
Haderslev, og Frode og jeg fulgtes ad i sko
len fra 5. underklasse. Frode blev matema
tisk student i 1928 og fortsatte studierne på 
polyteknisk læreanstalt, hvor han tog eks
amen som civilingeniør i 1933. Efter ansæt
telse i Tårnby komune kom han i 1935 ind 
i firmaet F. L. Smidth & Co., hvor han de 
første år var i London-afdelingen.

Han havde særligt beskæftiget sig med 
asbestcementmaskiner, og da han kom til
bage til København i 1938, fortsatte han sit 
arbejde på dette område. I 1949 fik han 
overdraget den selvstændige ledelse af alle 
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firmaets forretninger hermed, og i 1954 blev 
han udnævnt til prokurist.

Han var gift med Helga Hansen, datter 
af konsul J. M. Hansen, Åbenrå, med hvem 
han har to børn.

Hans virksomhed førte ham ud på man
ge rejser til firmaets kunder, navnlig i 
Europa og det mellemste østen, og bidrog 
til at udvikle den lette form og evne til at 
omgås mennesker, der var så karakteristisk 
for ham. Mine erindringer fra de drengeår, 
Frode og jeg tilbragte sammen i Haderslev, 
viser i hvilken grad, han allerede som dreng 
røbede de egenskaber, der senere førte til, 
at han blev en så dygtig ingeniør og forret
ningsmand.

Han udførte alle de tekniske ting, som 
drenge gør forsøg på at lave, med en fan
tasi, konstruktiv evne, kunstfærdighed og 
en egen lethed, som ingen af os andre var 
i besiddelse af. Fra sin mor, der var ud af 
slægten Marstrand, havde Frode utvivlsomt 
arvet evner og en indstilling til tilværelsen, 
der var kunstnerisk præget. Han dyrkede 
ikke nogen bestemt kunstart, men alt, hvad 
han foretog sig, bar præg af dette.

Da mine interesser som ingeniør lå på 
linie med hans, holdt vi godt sammen, og 
hans frejdige og hyggelige facon gjorde det 
til en glæde at have ham til ven.

Efterhånden som han blev ældre, kom 
hans mange værdifulde egenskaber til fuld 
udfoldelse. Han var i sjælden grad hjælp
som og havde en ikke almindelig evne til at 
omgås andre mennesker og indleve sig i 
deres tankegang. Han var et meget levende 
og virksomt menneske, og når han gik ind 
for noget, det være sig arbejde eller en in
teresse, gjorde han det helt og sparede al
drig sig selv.

Alt dette bevirkede, at han i sin forret
ningsvirksomhed vandt sig mange venner 
overalt, hvor han kom frem, og ved hans 
pludselige død strømmede der fra nær og 
fjern breve ind til hans efterladte og til fir
maet med hjertelige udtryk for deltagelse 
og sorg.

1950 R.
Neumann, Harry Nørgaard, handelsmedhjæl- 

per, født Vilstrup 14. september 1933, død 
Spanien 21. juli 1957; søn af gårdejer Ma
thias Neumann og Marie Cathrine Nør
gaard.

Harry Neumanns klassekammerat Tho
mas Suurballe, nu landmand i Gabøl, har 
skrevet følgende mindeord:

Det var fire glade og forventningsfulde 
unge mennesker, der tog på sommerferie til 
udlandet for at se og opleve andre lande. 
Det var Harry, der havde gjort forarbejdet 
med tilrettelæggelsen. Ingen vidste dengang, 
at denne tur skulle få en så tragisk, så sør
gelig en afslutning. Da de befandt sig længst 
fra hjemmet, skete den forfærdelige ulykke, 
der kostede Harrys unge liv. Det er svært 
at forstå, at dette netop skulle blive Harrys 
skæbne for hvem fremtiden ellers tegnede 
sig så lys og lykkelig.

Når man nu tænker tilbage på den tid, 
man har kendt Harry, så er det hans lyse 
og frejdige sind, der først kommer frem i 
tankerne. Hans pæne optræden overfor al
le, hans høflighed overfor både voksen og 
ung og hans hensynsfuldhed overfor de 
gamle. Harry var en god søn og broder, en 
god kammerat både i og udenfor skolen og 
altid parat med en hjælpende hånd eller et 
trøstende ord, hvis nogen bad ham derom. 
Disse så betydningsfulde egenskaber var et 
vidnesbyrd om et et varmt hjerte og en god 
opdragelse i et godt hjem.

I skolen var han blandt de bedste, og 
hans stile havde altid et stærkt personligt 
præg, der ofte afspejlede hans store interes
se og kærlighed for naturen. Han var me
get glad for blomster og kendte mange for
skellige. Hans store hobby blev da også 
hans mors have, hvor han tilbragte mange 
timer med spade, rive eller plantepind.

Også musik og sang var blandt de ting, 
der beskæftigede ham i ledige stunder. Hvor 
kunne han sætte humøret op, når han sat
te sig til klaveret og tryllede de lystige to
ner frem.
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Efter endt skolegang kom han i lære hos 
automobilfirmaet Vald. Hinrichsen og 
Schrøder. Også her blev han betegnet som 
den dygtige unge mand og den gode ar
bejdskammerat. Da soldatertiden var over
stået fik han ansættelse hos General Mo
tors i København. Her arbejdede han også 
stærkt på at dygtiggøre sig og gik i fritiden 
på kurser, der skulle være med til at give 
ham en god ballast ud i fremtiden. Men 
skønt han til daglig var langt borte fra de 
kære på Lillelund, så glemte han dem al
drig. Så snart han havde mulighed derfor, 
tog han hjem på besøg.

Men nu er han så ikke mere. Han vil blive 
savnet stærkt i familien, af venner og be
kendte, men allermest dog i hans kære 
hjem. Vi har alle en dyb medfølelse med 
hans prægtige forældre og brødre. Hans liv 
var dem kun til glæde. Æret være Harrys 
minde.

ÅRGANG 1932

'Nielsen, Ellen Marie, husmoder, født Haderslev 
18. august 1914; datter af advokat Johannes 
Andersen og Marie Gleerup (død 1950); 
gift Haderslev 25. december med rektor for 
Metropolitanskolen Karl Nielsen, født Ribe 
7. februar 1906; søn af overlæge Peter Niel
sen og Mathilde Jørgensen.

Adresse: Set. Thomas Allé 1 III, Køben
havn F.

Bylling, Hans Jørgen, kornhandler, født Hejis 
16. december 1913; søn af møller Frederik 
Bylling (død 1950) og Ane Kristine Lind; 
gift Aller 5. marts 1943 med Marie Autzen, 
datter af gårdejer Laue Autzen, Favervrå.

Handelsuddannelse.
Adresse: Aller mølle pr. Christiansfeld. 

* Enemark, Anker Johannes, overassistent, født 
Sdr. Vilstrup 10. oktober 1913; søn af post
bud Ludvig Enemark og Marie Kathrine 
Hadberg; gift.

Adresse: Allégade 26, København F. 
Larsen, Niels Erling, direktør, født Ringe 26. 

marts 1914; søn af sagfører Chr. Larsen 
(død 1931) og Anna Hansen (død 1933); 

gift Århus 27. januar 1940 med Aase Chri
stiansen, født Århus 13. april 1915; datter 
af tømrermester Valdemar Christiansen og 
Severine Koch (død 1924).

Juridisk embedseksamen 1938; sekretær i 
Ministeriet for offentlige Arbejder 1938, i 
Industrifagene 1940, i Textilfabrikan tfor
eningen 1944, direktør for samme 1954.

Medlem af bestyrelsen for Danmarks 
Textilfagskole og Dansk Textilforsikrings- 
institut samt af tilsynsrådet for Fængselsvæ
senets Arbejdsdrift.

Adresse: Tårbæk Strandvej 91 B, Klam- 
penborg.

* Larsen, Johannes, teatermaler, født Indien 11. 
september 1914; søn af missionær Lars Pe
ter Larsen og Gjertrud; gift 15. august 1940 
med Barbara Dole, Honolulu.

Dansk speaker på American Broodcast- 
ing Station i Europa 1944/45.

Adresse: 8020 Ridpath Drive, Hollywood 
46, Californien, USA.

Holm-Nielsen, Povl, overkirurg, dr. med., født 
Odense 18. maj 1915; søn af missionær, 
cand. mag. Alfred Nielsen og Christine Eli
sabeth Holm (død 1943); gift Sorø 26. no
vember 1940 med Esta Andersen, født Bjer- 
nede 30. juni 1918; datter af gårdejer Niels 
Andersen (død 1932) og Marie Pedersen.

Medicinsk embedseksamen 1940; viden
skabelig assistent ved Århus kommuneho
spital 1943, anden reservekirurg Gentofte 
amtssygehus 1947, første reservekirurg År
hus kommunehospital 1950, afdelingslæge 
1955, tillige lektor i kirurgi ved Århus uni
versitet 1955.

Formand for Foreningen af yngre Hospi
talslæger i Århus 1952—54, næstformand 
for Jydsk medicinsk Selskab 1956.

Har skrevet: Artikler om kirurgiske og 
ortopædiske emner; guldmedailleaf hand
ling Københavns universitet 1944, doktor
disputats Københavns universitet 1950.

Adresse: Eugen Warmings vej 9, Århus. 
Ovesen, Bodil Quistgaard, husmoder, født Kø

benhavn 29. juni 1913; datter af sognepræst 
Axel Quistgaard og Emilie Wiuff; gift Ved
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sted 23. juli 1946 med skoleinspektør Helge 
Ovesen, født Vadum 25. oktober 1916; søn 
af lærer Ove M. Ovesen og Else Kristine 
Thomsen.

Husholdningslærerinde.
Adresse: Tårs byskole, Tårs.

* Smith, Mogens Rostrup, bankfuldmægtig, født 
Femø 14. juli 1913; søn af sognepræst Fre
derik Smith og Helga Lange; gift 7. juli 1940 
med Naema Have (II ns. 1932), født Ha
derslev 23. september 1913; datter af post
kontrollør Lauritz Have (død 1941) og Ca
tharine Petersen (død 1946).

Bankuddannelse, examen fra købmands
skolen i Kolding 1933, ansat ved Kjøben
havns Handelsbank.

Adresse: Kajerødgade 12, Birkerød.

nsp.

Ammundsen, Johannes, vicedirektør, født Kø
benhavn 10. marts 1913; søn af biskop, dr. 
theol. Valdemar Ammundsen (død 1936) 
og Charlotte Balslev; gift Haderslev 8. juli 
1936 med overbibliotekar, cand. mag. Ing
rid Vibeke Simonsen (st. 1932, se neden
for).

Statsvidenskabelig embedseksamen 1941; 
fg. sekretær i Centralarbejdsanvisningskon
toret 1941, i Industrifagene 1942; fængslet 
på tysk foranledning september 1942, und
veget september 1944; fg. sekretær i Mini
steriet for særlige Anliggender maj 1945, se
kretær for landsforeningen Frit Danmark 
okt. 1945, kaptajnløjtnant, dansk forbindel
sesofficer ved H. Q. British Army of the 
Rhine og Control Commission for Germa
ny (British Element) jan. 1946, kaptajn juni 
1946, sekretær i Industrifagene okt. 1947, 
kontorchef 1951, vicedirektør 1955.

Adresse: Kronprinsessegade 16, Køben
havn K.

^Berthelsen, Margrethe Toft, lærerinde, født 
Grenå 14. juli 1914; datter af seminarielæ
rer Thorvald Toft Andersen og Anna Ma
rie Bilde; gift.

Lærerindeexamen 1939 (Haderslev).

Adresse: Skovhytten, Esbønderup Skov
huse, pr. Esrum.

Hansen, Marie Christine, husmoder, født Toft
lund 13. maj 1913; datter af bygmester An
ders Boe (død 1916) og Mette Marie Peter
sen; gift København 1949 med ingeniør 
Carl M. Hansen, født København 26. okt. 
1907.

Adresse: Maglegårdsallé 89 A, Køben
havn, Søborg.

Bruhn, Christian, bankfuldmægtig, født Haders
lev 8. juli 1913; søn af skomagermester 
Christian Bruhn (død 1945) og Betty Blan
kenburg (død 1954); gift Haderslev 10. de
cember 1938 med Else Hansen (1931 r., se 
H.-S. 1956, s. 37), født Haderslev 20. sep
tember 1914; datter af grosserer Holger Han
sen og Martha Wilhelmine Rasmussen 
(død 1941).

Handelsskoleeksamen fra Kolding Køb
mandsskole 1933, bankskoleeksamen fra 
Købmandsskolen i København 1935; assi
stent i Kjøbenhavns Handelsbank 1934, i 
Handelsbanken i Haderslev 1939, fuldmæg
tig 1956.

Adresse: Åstrupvej 15, Haderslev.

Hansen, Jes Christian, tandlæge, født Haders
lev 18. juli 1914; søn af kontorassistent Jes 
Frederik Hansen (død 1917) og Frida Dose; 
gift Assens 10. april 1941 med Vibeke Elle- 
kjær.

Tandlægeeksamen 1935; laborator ved 
Danmarks Tandlægehøjskole.

Adresse: Vældegårdsvej 39, Gentofte.
Hiibbe, Erik Iver, landinspektør, født Haderslev 

6. juli 1913; søn af bankdirektør Johan Joa
chim Christian Hiibbe (død 1945) og Emi
lie Esther de Vos (død 1920); gift Åbyhøj 
19. april 1947 med Inger Andersen, født 
Tønder 20. november 1920; datter af repræ
sentant Ejnar Viggo Andersen (død 1955) 
og Clara Cecilie Holm.

Landinspektøreksamen 1937; bestalling 
1940, praksis i Odense 1949.

Adresse: Oehlenschlægersvej 38, Oden
se.
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''Olsen, Marga Helene, husmoder, født Haders
lev 18. maj 1914; datter af skomagermester 
Peter Nissen Jørgensen og Helene Ewertsen; 
gift

Adresse: Versterbrogade 47 III, Odense. 
Kjestrup, James Hendrik, lærer, født Sommer

sted 13. januar 1914; søn af købmand H. 
Kjestrup og Margrethe Grundahl; gift Bry
rup 29. juni 1941 med Elna Junker, født 
Bryrup 29. januar 1920; datter af bestyrer 
Niels Junker (død 1951) og Eva.

Lærereksamen (Haderslev) 1936; faglæ
rer i gymnastik fra statens gymnastikinstitut 
1944-45. Lærer ved Duborgskolen 1937, ved 
Vojens borger- og realskole 1939, ved Århus 
skolevæsen 1949.

Adresse: Otto Benzonsvej 27, Århus. 
*Kjær, Peter Marius Petersen, født Rødding 17. 

oktober 1911; søn af mejeribestyrer Nikolaj 
Kjær og Friederike Gabel; gift.

Adresse: Leopardvej 3, Rødovre, pr. Val
by.

*Levinsen, Jørgen William, dommerfuldmægtig, 
født Sorø 20. oktober 1913; søn af dommer 
Niels Levinsen og Ellen Henriette Grøn; 
gift 14. oktober 1943 med boghandlermed
hjælper Inge Alice Christensen, født Ha- 
raldsted 18. juni 1922; datter af savværksejer 
Carl Christensen og Kathrine Kristensen.

Juridisk embedseksamen 1939, dommer
fuldmægtig i Vordingborg 1939, i Ringsted 
1940, i Middelfart 1944, i Åbenrå 1946, i 
Haderslev 1951 og i Rødding 1951.

Adresse: Rødding Sdj.
Prahl, Ingrid Regitze, husmoder, født London 16. 

januar 1913; datter af landsdommer Poul 
Nordlien og Anna Sophie de Klaumann; 
gift København 16. februar 1936 med gods
ejer Poul K. Prahl, født Birket 8. oktober 
1906; søn af godsejer John Prahl.

Adresse: Smakkerup, pr. Værslev.
Lomholt-Thomsen, Lili, cand. mag., født 

Wandsbeck 10. maj 1914; datter af lærer 
Johann Heinrich Petersen og Cathrine Kræ- 
mer; gift Frederiksberg 18. august 1944 med 
regnskabschef Povl Lomholt-Thomsen, født 
Frederiksberg 19. januar 1914; søn af sogne

præst Th. Lomholt-Thomsen og Ingeborg 
Sophie Diderichsen.

Skoleembedseksamen (tysk, engelsk) 
1939; ansat ved Gentofte statsskole.

Adresse: Prins Valdemarsvej 56, Gentof
te.

Ravn, Marie, skoleinspektør, født Haderslev 2. 
september 1912; datter af gæstg. Peter Pe
tersen Ravn (død 1927) og Marie Anne 
Christine Bonnichsen (død 1945); ugift.

Lærereksamen (Haderslev) 1935, årskur
sus i engelsk, fransk og tysk; studieophold 
ved akademiet i München 1938, studeret 
engelsk litteratur og fonetik 1 år ved univer
sitetet i Exeter 1948—49, lærerstudierejse 
til USA, kursus i Frankrig 1956 og i Hol
land 1957. Realskolelærerinde i Svinninge 
1935, kommunelærerinde i Esbjerg 1936, vi
ceskoleinspektør 1952, skoleinspektør ved 
Løgumkloster kommunale realskole 1955.

Adresse: Markledgade 21, Løgumkloster. 
'’Ritz, Carl Asmus Harald, konditor, født Lü

beck 24. juli 1912; søn af papirhandler Fre
derik Carl Christian Ritz (død 1954) og 
Anna Dorthea Wilhelmine Henriette Will- 
rath; gift 4. februar 1945 med Meta Rasmus
sen, født Daugård 26. oktober 1918.

Uddannet som brygmester, senere som 
bager og konditor.

Adresse: Nørregade 29, Haderslev.
^Schneider, Peter Clausen, overassistent, født 

Hammelev 14. august 1911; søn af arbejds
mand Nis Schneider og Marie Caroline Cal- 
lesen; gift.

Adresse: Steen Billesgade 4 II, Køben
havn 0.

Ammundsen, Ingrid Vibeke, overbibliotekar, 
cand. mag., født Kerteminde 22. dec. 1913; 
datter af viceskoleinspektør Steffen Simon
sen (død 1930) og lærerinde Dorthea Niel
sen; gift Haderslev 8. juli 1936 med vicedi
rektør, cand. polit. Johannes Ammundsen 
(st. 1932 se ovenfor).

Skoleembedseksamen (engelsk, sang) 
jan. 1939; ansat under udenrigsministeriet 
1940, ved Den kgl. Veterinær- og Landbo
højskoles bibliotek 1941, konst, bibliotekar 
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sst. 1942, udnævnt 1944, overbibliotekar 
ved Danmarks tekniske Bibliotek 1957, til
lige lærer ved Statens Biblioteksskole fra 
1951-

Medlem af bestyrelsen for Bibliotekar
sammenslutningen for videnskabelige og 
faglige Biblioteker fra 1946 (formand 1951 
—53)> af hovedbestyrelsen for Danmarks 
Biblioteksforening fra 1949, af Fællesrepræ
sentationen for den danske Bibliotekarstand 
fra 1949 (sekretær fra 1955), af statens ko
mité vedrørende overcentralen for folke
bibliotekerne fra 1953, af bestyrelsen for 
Dansk bibliografisk Kontor fra 1954 og af 
UNESCO’s nationale bibliografiske komité 
fra 1956. Formand for Nordisk videnskabe
ligt Bibliotekarforbunds statistikudvalg fra 
1955; medlem af bestyrelsen for Dansk Tek
nisk Oplysningstjeneste fra 1957, dansk re
præsentant for Fédération Internationale de 
Documentation fra samme år; er eller har 
været medlem af forskellige andre faglige 
bestyrelser og udvalg.

Har skrevet: Engelske læsestykker.... 
(1948); Nyere dansk landbrugslitteratur 
(1952); redaktør af Den kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskoles årsskrift 1954—57; artik
ler i fagtidsskrifter.

Adresse: Kronprinsessegade 16, Køben
havn K.

Svensson, Sven Frederik Fischer, ekspeditions
sekretær, cand, polit., født Sønderborg 15. 
januar 1913; søn af fhv. folketingsmand, 
redaktør A. Svensson og Kathrine Marie 
Billum; gift Hvidovre 12. juli 1942 med Eva 
Jensen, født København 2. december 1913; 
datter af husejer Axel Jensen og Mary, født 
Jensen.

Matematisk tillægseksamen, statsviden
skabelig embedseksamen 1943; ekspeditions
sekretær i Landsskatteretten.

Adresse: Søllerød Park, blok 12 nr. 4, 
Søllerød pr. Holte.

Thomsen, Helmut Charles, lærer, født Rends
borg 7. januar 1914; søn af købmand Frie
drich Thomsen (død 1931) og Guste Wil
helmine Marie Langfeldt; gift Hellevad 21. 

juli 1939 med Caroline Holdt, født Lande
by 19. januar 1911; datter af kommunefor
stander Jacob Holdt (død 1957) og Anna 
Marquardsen.

Læreruddannelse i Kiel. Lærer ved de ty
ske privatskoler i Tandslet, Hellevad, Skær
bæk og Rinkenæs.

Adresse: Den tyske privatskole, Rinke
næs.

^'Thomsen, Sven, købmand, født Haderslev 24. 
juni 1913; søn af grosserer Sophus Thomsen 
og Anne Marie Hanssen; gift.

Uddannet ved handelen i Berlin, Ålborg 
og Manchester.

Adresse: Carrs Lane 3, Birmingham 4, 
England.

mn.
Bløcher, Erik, prokurist, født Haderslev 15. maj 

1914; søn af arkitekt Paul Bløcher (død 
1950) og Valborg Boysen; gift Faxe 4. juli 
1948 med Ulla Bruhn Møller, født Faxe 7. 
marts 1928; datter af konditor Th. Møller 
og hustru Ingeborg.

Oplært og uddannet i forskellige firmaer 
indenfor korn- og foderstofbranchen.

Adresse: Tved, pr. Kolding.
Elming, Ruth, husmoder, cand. jur., født Kø

benhavn 25. september 1913; datter af di
rektør, konsul Jørgen Henrik Dahl (død 
1939) og Kristine Marie Schmidt (død 
1944); gift Haderslev 7. august 1940 med 
civilingeniør Jørgen Elming, født Viborg 3. 
juni 1913; søn af skoleinspektør J. C. El
ming, Mariager, (død 1952) og Valborg 
Jeppesen.

Uddannelse på husholdningsskole 1932- 
33, juridisk embedseksamen jan. 1939.

Sekretær i Landsforeningen til Arbejds
løshedens Bekæmpelse 1939—45.

Adresse: Højmosevej 34, København NV. 
Eggert, Hans, civilingeniør, født Antvorskov, 

Slagelse, 22. december 1913; søn af højsko
leforstander Niels P. Eggert (død 1915) og 
Cecilie Hansen; gift Højer 12. august 1941 
med Karen Bech Andersen, født Struer 28. 
februar 1913.
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Cand, polyt. 1939. Ingeniør i ingeniørfir
maet Budde, Schou og Co., København, fra 
1939, medindehaver siden 1955.

Adresse: Klingseyvej 33, Vanløse.
* Lund, Erik, kioskejer, født Gestrup, Agerskov 

sogn, 8. november 1912; søn af landmand 
Johannes Hansen Lund og Margrethe Han
sen; gift.

Adresse: Blegdamsvej 46, København 0. 
Horsten, Hans Brorsen, landsretssagfører, født 

Kiel 18. juni 1914; søn af overlærer (skole
inspektør) William Nielsen og lærerinde 
Justine Wilhelmine Brorsen; gift Køben
havn 22. december 1938 med lægeautorise
ret massøse Inger Margrethe Thomsen, født 
København 6. marts 1916; datter af civil
ingeniør E. M. Thomsen og Olga Jørgen
sen.

Juridisk embedseksamen 1938, sekretær 
i justitsministeriet 1938, i handelsministe
riet 1939, landsretssagfører 1943.

Adresse: Strandboulevarden 6, Køben
havn 0. Kontor: Kompagnistræde 34 IV, 
København K.

Petersen, Niels, kontorchef, prokurist, født 
Gammel Haderslev 11. juli 1913; søn af 
gårdejer Anton Petersen (død 1931) og Ka
thrine Paulsen (død 1947); gift Hillerød 18. 
marts 1939 med bogholderske Ingrid Jakob
sen, født Græsted 12. august 1916; datter 
af togfører Vilhelm Jakobsen og Valborg 
Petersen.

Handelsvidenskabelig afgangseksamen 
1934, diplomprøven i regnskabsvæsen 1942, 
revisoruddannelse.

Adresse: Mosebakken 2, Virum.
Schmidt, Olaf Henrik, lektor ved Københavns 

universitet, dr. phil., født Sommersted 12. 
december 1913; søn af bygmester Hans 
Schmidt (død 1938) og Martha Marie Elise 
Koch; gift Horsens 8. december 1945 med 
tegner Herdis Grüner, født Søllerød 16. maj 
1916; datter af overretssagfører Kr. Grüner 
og Julie Behrens.

Skoleembedseksamen (matematik) jan. 
1938; i USA fra juni 1939 til november 
1945 og fra juni 1951 til juni 1952.

Doktordisputats (Studies on the ancient 
sphaeric) 1943. Censor i matematisk ana
lyse ved den polytekniske læreanstalt.

Adresse: Skolebakken 37, Virum.
Greisen, Ida, husmoder, født Haderslev 11. juni 

1913; datter af murermester Rudolf Schø- 
ning (død 1952) og Ida Christine Ander
sen; gift Haderslev 23. september 1934 med 
læge Peter Greisen (st. 1925, se H.-S. 1950, 
s. 71), født Haderslev 1. august 1906; søn 
af læge Laue Greisen (død 1918) og Sofie 
Raben (død 1951).

Husholdningslærerinde (Suhr) 1934. 
Adresse: Brogårdsgade 16, Skive.

R.
*Bruntse, Sophie Maren, lærerinde, født Haders

lev 5. februar 1915; datter af købmand 
Friedrich Thomsen Andersen (død 1956) 
og Christine Marie Nielsen; gift Haderslev 
24. september 1939 med lærer Gunner 
Dahl Bruntse.

Lærerindeeksamen (Haderslev).
Adresse: Østrup skole pr. Otterup, Fyn.

Kaadtmann, Inger Elisabeth, husmoder, født 
Vamdrup 14. september 1915; datter af 
fabrikant Ingemann Otto Buck (død 1956) 
og Anna Elisabeth Petersen (død 1934); 
gift København 3. september 1938 med re
visor Gustav Lauritz Peter Kaadtmann, født 
Haderslev 26. januar 1917; søn af auktiona- 
tor Gustav Ludwig Kaadtmann og Marie 
Schrøder.

Korrespondent.
Adresse: Drosselvej 1, Haderslev.

* Christensen, Sven Aage Thy, fotograf, født 
Vejen 24. marts 1915; søn af biografdirek
tør Christian Holst Christensen og Ane 
Marie Margrethe Eskildsen; gift.

Adresse: Kjeld Langesgade 14, Køben
havn K.

f Hansen, Gerda Sofie, født Jels 12. november 
1915, død Jels 6. januar 1953; datter af før
stelærer Jørgen Hansen og Louise Dorthea 
Christine Wolffhechel.

* Hansen, Harry Grell, hoteldirektør, født Kol
ding 10. januar 1916; søn af hotelejer Lau- 
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rits Frederik Vilhelm Hansen (død 1956) 
og Else Marie Madsen; gift Haderslev 10. 
januar 1942 med Gerda Hertha Meng, født 
Haderslev 13. maj 1921; datter af købmand 
Jørgen Meng og Henriette Catharine Han
sen.

Adresse: Høppners hotel, Haderslev.
Hansen, Helge Severin, overlærer, født Korsør 

8. april 1914; søn af domorganist Villiam 
Hjalmar Hansen og Anna Kirstine Møller 
Frederiksen; gift Margrethe Henningsen, 
født GI. Haderslev 18. februar 1920; datter 
af malermester Iver Henningsen og Inge
borg Schultz.

Lærereksamen 1936 (Haderslev); talepæ- 
dagogisk eksamen, årskursus i engelsk, aut. 
ordblindepædogog. Formand for kommu
nelærerforeningen.

Adresse: Kærvej 15, Hjørring.
Holm, Christian Nissen, statsautoriseret revisor; 

født Gram 5. oktber 1914; søn af pakmester 
Nis Andersen Holm og Christine Marie Ni- 
colaisen; ugift.

Højere handelseksamen og revisoreksa
men; handelsuddannet i korn- og foderstof
branchen, revisoruddannelse hos statsauto
riserede revisorer, beskikkelse som stats
autoriseret revisor.

Adresse: Søllerød Park 14/9, Holte. 
Kontor: Palægade 4, København K.

Jacobsen, Hans Henrich, kaptajn i artilleriet, 
født i Bolderslev 31. december 1915; søn af 
kriminalassistent Nis Peter Jacobsen og An
na Christine Jacobsen; gift Gammel Ha
derslev 2. april 1942 med Christine Mar
grethe Schacht (1934 r.), født Vonsbæk 
28. maj 1917; datter af lærer Heinrich 
Schacht og Anna Orbesen.

Adresse: Vestergårdsgade 24, Århus.
* Kath, Carl Henrik, overpostbud, født Rødding 

17. september 1914; søn af overpostbud 
Detlef Christian Kath (død 1945) og An
na Mathilde Berg; gift 9. april 1939 med 
Tove Christensen, født Sæby-Gershøj 6. 
september 1914.

Adresse: Buegade 8, Haderslev.
Sparup, Johanne Margrethe, aut. fysioterapeut, 

født Kettrup-Gøttrup 10. januar 1916; dat
ter af sognepræst Chr. P. Pedersen og Kir
stine Marie Nørholm; gift København 2. 
juli 1938 med læge Karl H. Sparup (navne
forandring fra Hansen, se H.-S. 1956, s. 34), 
født Jels 13. juli 1912; søn af førstelærer 
Jørgen Hansen og Louise Dorthea Christine 
Wolffhechel.

Adresse: Hegnsvej 3, Birkerød.
^Petersen, Svend Anker, typograf, født Starup 

26. november 1915; søn af landmand An
ders Juhler Petersen og Johanne Marie Jen
sen; gift 12. september 1942 med Mary 
Hansen, født Struer 26. maj 1917.

Adresse: Vestergade 6, Holstebro.
Steffen, Ilse Elise, korrespondent, født Haders

lev 8. januar 1916; datter af postbud Erik 
Jørgensen Schmidt og Hedvig Schrøder; 
gift Haderslev 27. august 1936 med pedel 
Herbert Richard Steffen, født Hamborg 13. 
oktober 1911; søn af musiker Carl Steffen 
og Mathilde Nielsen (død 1940).

Kontor- og stenografiuddannelse. 
Adresse: Lembckesvej 2, Haderslev.

* Schmidt, Jakob August, manufakturhandler, 
født Haderslev 18. april 1916; søn af køb
mand Jakob Waldemar Schmidt (død 
1944) og Anne Margrethe Elisabeth 
Schuldt (død 1951); gift Haderslev 23. no
vember 1941 med Edel Wiberg, født Silke
borg 14. december 1912; datter af lærer 
Thorkild Clemens Wiberg (død 1951) og 
Anne Margrethe Mikkelsen (død 1957).

Handelsuddannelse.
Adresse: Nørregade 1, Haderslev.

Kabell, Adelheid Kathrine Sighilde, lærerinde, 
født Indien 20. august 1915; datter af mis
sionær Hans Jørgensen Toft (død 1934) 
og Kathrine Abkjær; gift København 4. maj 
1949 med kunstmaler Preben Kabell (Pel
le), født Nyborg 2. juli 1909; søn af tand
læge Kabell.

Lærerindeuddannelse; lærerinde i Ål
borg og Frederiksberg, ved døveskolen i 
Nyborg og senest i Rungsted.

Adresse: Bakkehave 8, Hørsholm.

OLAV CHRISTENSEN
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VIDAR
Året 1957 blev for „Vidar“s vedkommende 
startet med et besøg på vort lokale bryggeri, 
Fuglsang. I flere hold blev de ca. 70 besøgende 
vist rundt på fabrikken og beså og fik forklaret 
mange imponerende tekniske raffinementer. Ef
ter rundgangen blev der uddelt smagsprøver.

Den sjette februar talte ungareren Joszef 
Szira i „Vidar“ og belyste gennem et virkelig in
teressant foredrag forholdene omkring den un
garske revolution. Joszef Szira havde været pri
vat sekretær hos Imre Nagy under dennes rege
ring og havde været med, da opstanden begynd
te, så han havde alle forudsætninger for at kun
ne fremstille sagerne klart og sandfærdigt. Det 
var tillige bemærkelsesværdigt, så godt han me
strede det danske sprog.

Helt anderledes lød tonerne d. 13/2, da Finn 
Methling holdt et foredrag om det danske teater, 
som det er, og som Finn Methling mener, det 
burde være. Foruden en gennemgang af teatrets 
udvikling gennem tiderne til nutidens barokspil, 
som han kritiserede stærkt, gav han en prøve på, 
hvordan han mente, der burde skrives, ved at 
læse sin nye enakter „Rejsen til de grønne skyg
ger“ op.

Det var i år blevet Haderslevs tur til at være 
vært ved det traditionelle, fællessydjyske faste
lavnsbal. Den 16/3 ankom ca. 200 gymnasie
elever fra Tønder, Duborg, Sønderborg, Aaben
raa og Ribe, og de kom ikke til at kede sig i af
tenens løb. Festsalen og baren var nydeligt pyn
tet, og der blev danset livligt til tonerne af sko
lens jazz-orkester. Praktisk talt alle var klædt ud 
på en eller anden måde, og man kunne glæde sig 
over flere virkelig gode og originale påfund.

„Vidar“s fødselsdagsfest blev i år holdt den 
5. april. Der blev vist den 2 timer lange film 
„Mr. Chips“, og bagefter sad de fremmødte og 
hyggede sig ved en kop cacao eller fik sig en 
svingom, men en af skolens unge pianister hyg
gede på klaveret. Der er noget om, at af alle „Vi- 
dar“s fester er det fødselsdagsfesten, der er mest 
stemning ved.

Den 26/4 vandrede foreningens medlemmer 
så i biografen. Det var Shakespeares „Richard 

III“ med Lawrence Olivier i hovedrollen, der 
stod på programmet. — Et pragtfuldt værk, i 
høj grad velegnet til at danne afslutningen på en 
sæson. Den sluttede nemlig den 7. maj med af
sluttende generalforsamling, der blev overværet 
af en enorm skare på 15 (hvoraf bestyrelsen ud
gjorde de 7). Men humør og hygge var der mas
ser af, måske fordi der nu blev så mange flere 
kager og andre ting til hver af de 15. Aftenen 
sluttede med foreningens opløsning.

Den stiftende generalforsamling løb af stabe
len den 28. august og druknede som sædvanlig i 
larm. Den vigtigste lovændring var, at de 2X2 
kr. at opkræve før og efter jul nu blev slået 
sammen til iX4 kr., da der havde været store 
vanskeligheder med at få inddrevet de sidste 
to kroner efter jul.

Allerede den 7/9 lagde vi ud med en tur til 
Kolding for at få en venskabelig dyst med dem 
og Fredericia i håndbold og fodbold. Da det ikke 
gik særlig godt nogen af stederne, måtte vi trø
ste os med, at der også var bal på skolen deroppe 
om aftenen.

Da „Ekko“ets chefredaktør havde nogle lov
ændringer på ønskesedlen, blev der afholdt en 
ekstraordinær generalforsamling den 16/9, hvor 
der blev vedtaget en række lovændringer, der 
i nogen grad gjorde bladet økonomisk uafhæn
gigt af foreningen.

„Jazzens mestre“ var titelen på et foredrag 
holdt den 26/9 af sektionsleder A. P. T. Nielsen. 
Med et virkelig fint causeri og et celebert udvalg 
af sin enorme pladesamling forstod han at holde 
sine tilhøreres interesse fangen i iVi time. Hertil 
skal dog siges, at den sidste halve time formede 
sig som en livlig diskussion. Det er tydeligt at 
mærke den voksende interesse for jazz.

Det havde egentlig været vor mening at 
ville have oberstløjtnant Engholm herned med 
sit Suez-foredrag. Det var også gået i orden, 
men pludselig sendte han afbud. I stedet fik vi 
fremtryllet en kaptajn W. T. Hinrichsen fra 
Forsvarets Informationstjeneste, som var villig 
til at komme og holde et foredrag under titlen 
Danmark og Nato. Det gjorde han meget godt 
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for så vidt som han vist ikke var vant til at have 
med gymnasiaster at gøre. Efter foredraget blev 
der vist to realistiske film om krig og forsvar. Mø
det var meget godt besøgt, skønt det fandt sted 
første dag efter efterårsferien.

Egentlig skulle efterårsballet have fundet sted 
fredagen før ferien, den 12/10, men på grund af 

influenzaen blev det udskudt til lørdag den 26. 
oktober, jazzorkestret spillede, og ballet blev me
get vellykket. Især var det en overraskelse at se 
ikke så få gamle elever, hvilket var særlig be
mærkelsesværdigt i betragtning af det akavede 
tidspunkt.

ERIK CHRISTENSEN.



■RRE-MAGASINET

Sønderbro 31 - Haderslev-Tlf. 2 3506

Kun fineste kolonial og delikatesse fares

KØLEANLÆG
til ethvert formål.. .

— Haderslev’» 

mest moderne 
Herremagasin

Sig hvad De vil, 

Nissens kaffe skal der til

A. Abild
Ingeniørforretning 
HADERSLEV

HANDELSBANKEN I HADERSLEV
Filial af A/S Kjøbenhavns Handelsbank

UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER

Indtegningskontor 
for

atsanstalten for Livsforsikring

og 
erde Søforsikringsselskab LMT.

A. Kalsbøll
jd Postgården 3 - Haderslev - Telf. 2 23 35

Ile forsikringsarter tegnes

T^rad de gamle år

gange af Haderslev-

Samfundets årsskrift

smukt indbinde!

Mangler der nogle 

hefter, kan de endnu 

leveres, så De får en 

komplet samling. Gør 

det nu, mens tid er!

* KONSERVES

* DELIKATESSER

* VINE

W. BJARUP 
BISPEG. 16'TLF.22766

JULDBRANDTS
Malerforretning

Telefon 22535

kl. arbejde - Hurtig og reel betjening 
Forlang skitse og tilbud

Carl Nielsen
Bogbinderi - Boghandel

Haderslev

Haderslev
Slotsvandmølle a/s

LEGANT OG MODERNE

: ODTØJ .. . . . . .
I ISSE NS Skotøjsforretning
øndertorv — Haderslev — Telefon 2 33 71

Lædervarer .... så

Nørregade 15 . Telefon 23240

E. RASMUSSEN
Nørregade 15 - Haderslev - Telf. 2 30 83

Stort udvalg i grammofoner og plader
Yder Dem fagmandens garanti



Haderslev Kul- & Koks-Kompagni A/s
Brændselsimport — Brændselsolier — Petroleum

Telefon 2 2012 (3 lin.]. Kontor: Nørregade 27 - Haderslev

Landsdelens førende musikhus

Sønderborg - Aabenara - Haderslev

Mælkeforretningen 
Carl Sørensen

Gåskærgade 56 - Telefon 2 31 60 
Haderslev

V M C> V» i C V»
Fra Frederik den Vil’s dage 

til i dag 
de danskes samlingssted

KONGELIG HOFLEVERANDØR

1d.CARSTENSEP4
MALERFORRETNING

HENRIK SØRENSENS

fflEW /raesetOOb ■ ■ brænderi

JOMFRUSTIEN . HADERSLEV

cA*
MØBELFORRETNING 
GRAVENE 15
TELEFON 2 25 57

Peter Duus
Herre-ekvipering

Bispegade 13 . Haderslev . Telf. 2 28

Sparekassen 
for Haderslev Byes 

og Omegn

HADERSLEV-SAMFUNDE'
AARSSKRIFT

Hjørnet Gravene - Nørregade FRUGT-CENTRALEN
er trykt i

_ _ A. HANSEN A/S MODERSMAALETS TRYKKERI

Grundlagt 1856
Bispegade 14 . Haderslev . Telf. 2 30 84

HADERSLEV

Telefon 2 21 33 og 2 21 34 
Postgiro 8356 

Kontortid 9—12, 14—16
Lørdag 9—13

Chr. Kjærs Eftf.
Trikotage - Børneudstyr 

B ørnekonfektion

Den. elegante tryksag 
er fra Modersmaalet

Storeg. 19 - Haderslev - Tlf. 2 20 42



...PÅ GENSYN I FORRETNINGEN

ASANI-UNDERTØJ
i overklassen hos

J. B.JØRGENSEN
Gravene 5 - Haderslev

Telefon 2 27 29

HENRY CHRISTIANSENS
Tømmerhandel

Haderslev . Telefon 2 25 41

S NICOLAI OUTZEN
HADERSLEV

Peter Henningsen

Ure - Guld - Sølv

Haderslev - Grundlagt 1856 - Tlf. 2 21 69

Alt til 
sport 
°g 
cam
ping

Gravene, Haderslev, Telefon 2 24 24

Ruteautomobil-Aktieselskabet
for Haderslev by og amt

BOGHANDEL

oregade 2 . Haderslev . Telf. 2 26 53

Sig det 
med 
blomster 
fra . . .

N. Chr. Thorsen
BISPEGADE — HADERSLEV - TELF. 2 27 55

OLE JENSEN
Bageri - Konditori

GAASKÆRGADE



HADERSLEV . TELEFON 231 30

HADERSLEV
Aktieselskab
Stiftet 1875

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

^^ADERSLEV 

MINERALVANDSFABRIK

J. C. DIRKS
Varme- og 
sanitære anlæg 
Elektriske 
installationer 
Radio

Bispegade 6 - Telefon 2 2631

AKTIESELSKABET

HANSBORG
Savværk 

og 
tømmerhandel

HADERSLEV - TELEFON 2 13 00

a/s WALDEMAR 
CHRISTENSEN

Installationsforretning

Storegade 18

Telefon 2 37 42

Waldemar Schmidts Søn
Nørregade 1 . Haderslev . Telefon 2 37 16

Aksel Nielsen
Trikotage

Dame- 

og børne- 

konfektion

HADERSLEV . TLF. 2 29 09



DANIEL BRUIN
ISENKRAM- OG UDSTYRSFORRETNING

Haderslev - Telefon 2 31 85

r. Fahrendorff & Søn
Urmager og guldsmed

R. F. Hesselberg
Aut. Chevrolet-, Opel- 
og Bedford-forhandler

HADERSLEV
TELEFON 2 36 50 - 2 36 51 - 2 36 52

(HOLST CHRISTENSEN)

Kurt E. Jensen

Manul aktur*
Trikotage

VOJENS - TELEFON 41357

ørregade 24 - Haderslev - Telf. 2 26 44
Nørregade 20 - Tlf. 2 24 13

ANDELSBANKEN
A. m. b. A.

Haderslev afdelingen

O. Mikkelbergs Eftf.
Damehatte — Tørklæder 

Altid bedst og billigst

lørregade 5 - Haderslev - Telf. 23573

Haderslev Bys
Spare- og Laanekasse

Nørregade 32 . Telefon 2 11 22

Kontortid: 9—12 og 14—16
Lørdag 9—13

FOTOGRAF

^RLING

(Lunds eftf.)
HADERSLEV - TELEFON 2 23 14

LÆS

Sønderjyllands 
store morgenblad

Fodtøj
— så går man til

lunkerBUNDGAARD
Gravene — Telefon 2 10 20



1. Østergaard . Haderslev
Cylinder service fabrik og automobil-reservedele en gros

Er Deres INSTALLATIONER Fiat - Simca
Aut. forhandler

for gas, uand og elektricitet

i orden?
Gas: Det er uforsvarligt at have gastryk på en gummi

slange, når apparatet ikke er i brug. Gashanen 
skal være i fast forbindelse med rørinstallationen. 
— Ved tilslutning med slange fjern eller lås hanen 
på apparatet.

Vaud: Pas på utætte w. c.’er og de private udendørsled
ninger. Beskyt vandmåleren og udsatte ledninger 
mod frost; isoler disse, luk kældervinduerne.

Elektricitet: Radiostøj hidrører ofte fra fejl i Deres egen in
stallation. Når et eller andet i Deres hus „støder“, 
er installationen i uorden.

De har selv ansvaret
for skader og for spild
af gas, vand og elektricitet, som hidrører fra frost 
og fejl i installationen.

Bonde

DET BEDSTE INDKØBSSTED FOR

kolonial, delikatesser og vi
VIGGO JACOBSEN

Nørregade 46 . Telefon 2 29 65

ALT BILLETSALG
fly - bane - skib - bus - valuta og vis 

andragender ODR

ÄSRS0ISK
^^REJSEBUREAU

MAX MIKKELSEN
Lavgade - Haderslev - Telefon 2 35 40

FOTOGRAFERIN
— så

c/LLpLUli' Qg^cjejidakL
Apotekergade 7 - Telefon 2 25 09 - Hadersk

©et koster intet
at spørge DE KOMMUNALE VÆRKERS’s kontor til 
råds i tekniske og økonomiske anliggender vedrørende 
enhver anvendelse af GAS, VAND og ELEKTRICITET!

E. Grodt
Aut. forhandler

Citroen - Hillmann - Zündapp - Allga

HADERSLEV . TELF. 2 17 50
AABENRAA . TELF. 2 20 28

De kommunale Værker
Telefon 2 32 15 . Haderslev

MEYERS 
BOGHANDEL

Storegade 3/



HOLM «V MOLZEN A-s
KULIMPORT — BRÆNDSELSOLIE

Haderslev - Telefon 2 37 01 (3 linier)

Vojens Andels Svineslagteri
Telefon Vojens 41111

N. C. KLOSTER
Frugt en gros - Telefon 2 12 10

ml Christiansen & Søn
Bygningsartikler

*

Allégade 2—4 . Telefon 2 35 70
HADERSLEV

Damgaard
Bageri og konditori 

Storegade 47, telf. 2 22 86

Haderslev 
Centralbiliotek

□

Jomfrustien 20 
Telefon 2 26 56

□

Bogbestand:
26 ni

MAGNUS KNUDSEN
i. kl. herreskrædderi

Jomfrusti 3 - Haderslev - Telf. 2 27 28

Asmus Hansen
Colonial- og kortevarer en gros

Indehaver J. Dirks

Sønderbro 13 - Telf. 2 21 31 
Haderslev Reserveret

HADERSLEV
TELEF. 2 SS 63

1. D. Koopmans
Svineslagteri

HADERSLEV

Herre- og damesalon

Storegade 16, telefon 2 33 04



... gå strøgtur hos

HADERSLEV KLÆDEFABRIK
v/ M. & K. SCHAUMANN

Anbefaler afdelingen for Trylin-rensning

Haderslev Amts Sparekasse
Telefon 2 25 44 - Gravene 7 - Haderslev - Postgiro 6133

a-s HYDOR
Mosfcinfabrifc

Spørg materialisten!

“PETERSEN
NØRREGADE 12-TLF. 22066 • HADERSLEV

DANSKE OSTEMEJERlæS FÆLLESS. 
OG OSTEEKSPORT

DEN KLASSISKE GAVE,
NAAR DER
KRÆVES NOGET UDSØGT

GYLDENDAL

J. P. Jacobsen

SAMLEDE SKRIFTER
I—II

Den kendte udgave i to bind er nu kommet igen og er hermed trykt i 85.500 explr. 
Den indeholder hele digterens produktion: Fru Marie Grubbe — Niels Lyhne — no
vellerne — digtene. Kr. 24,75, indb. 36,75, med skindryg 47,50.

© AUTO-HUSET
v/ERNST HARTMANN . TEATERSTIEN 1—7


