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FORORD
Ved udsendelsen sidste år af det første årsskrift, redigeret af den nye
redaktion, udtrykte vi en vis skepsis med hensyn til årsskriftets eksi
stensmuligheder. Årgangen 1978-79 blev imidlertid godt modtaget, og
regnskabet viser et meget tilfredsstillende resultat. Derfor udsender vi
dette årsskrift med noget større optimisme, idet vi bringer en tak for de
mange opmuntrende ord fra vore medlemmer og for den økonomiske
støtte, vi har modtaget fra offentlige og private velgørere.
Det er den 13. dec. 1980 50 år siden Haderslev-Samfundet blev
stiftet på et møde i København. Om foreningens start og første år kan
der læses i årsskriftet 1934 s. 56-58 og 1955 s. 43-46. Forholdet mellem
skole og gamle elever er i dag væsentligt anderledes end dengang, men
det er vort håb, at der også fremover vil være elever, som vil være med
til at fastholde kontakten med den skole, hvorfra de er udgået.

Haderslev, i november 1980.
FINN DRÆBY
KLAUS HOLT
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HADERSLEV STIFTAMT
Bygningshistorie og amtmænd

BYGNINGENS HISTORIE
Lige siden middelalderen hørte der et bety
deligt fæstegods til Haderslev Vor Frue kir
ke. Gårdene lå spredt fra sognene Øsby i øst
til Nustrup i vest og fra Taps i nord til
Hoptrup i syd. Også i Gammel Haderslev,
på amtsgrund uden for købstaden, var der
gårde, som betalte årlig landgilde til Frue
kirke, og hver gang gårdene skiftede ejer,
skulle der erlægges indfæstning til kirken.
Det gjaldt f. eks. gården umiddelbart vest
for Gammel Haderslev kirke ved Ribe
Landevej. Det var en halvgård på HA otting. Markerne lå ved Lænkebjerg, Wip-

galle, Skallebæk, Lavet, Hestehave, Rudvad, Nottet og Tolder toft, og Bøghoved med
skoven hørte også til gården.1
I 1738 møder vi en Christen Petersen
Hack som fæster.2 Hans ældste datter hed
Catharina Maria, og da hun i 1761 agtede
at gifte sig med en Hans Jørgensen fra Hyrup, besluttede Christen Petersen at gå på
pension. Han overlod de unge folk gården
for 2000 mark mod at fa »forsvarlig husvæ
relse i det hus til gaden i den øster ende.«3
Aftalen fik imidlertid ikke lang levetid. Alle
rede i 1763 skiftede gården atter ejer, og
dermed står vi ved indledningen til en glor
værdig æra, emnet for denne artikel.
5

Den nye ejer var branddirektøren i Ha synes tillige mest sandsynligt, at palæet var
derslev amt Jens Hansen.4 Han var født i færdigbygget før 1770, hvor hovedbygnin
Vejstrup rød den 2. juli 1728 som søn af gen optræder i brandtaksationen vurderet
smed Hans Jensen og Karen Clausdatter, til 1840 rdl.9 Sammenligner man med andre
og blev i 1758 udnævnt til den velaflagte ejendomme ses, hvor usædvanligt huset har
post som branddirektør.5 Som nybagt gård været: pastoratet var f. eks. vurderet til 234
ejer i Gammel Haderslev var det næppe rdl., og sognefoged Falle Erichsen Ladelandbruget, der optog branddirektørens fle gaards gård var vurderet til 600 rdl. Ser
ste tanker. I 1763 stiftede han betydelig man på bygningen selv, fremtræder den som
gæld, og vi må antage, at han netop på den et meget helstøbt anlæg, tilsyneladende op
ne tid er gået i gang med at indrette gården ført som en helhed og tydeligt præget af sti
til et herskabeligt palæ. Desværre kan vi ik len ved 1760’ernes midte.
Den 24 fag lange to-etages bygning (såle
ke følge byggeriet i detaljer. Kun så meget
des
angivet 1790) med indkørsel mod vest (i
er sikkert, at Hansen efter 1763 har startet
et virkeligt prægtigt byggeri. Efter fa år var perioden ca. 1890-1913 erstattet af først en
et hus af usædvanligt omfang rejst på går dør, derpå 1913 af et vindue) er opbygget
den, og snart fik det en anvendelse, som symmetrisk omkring midtpartiet: Otte
kunne udfylde de fornemme rammer. I 1767 højblændinger adskilt af ørelisener hæver
solgte Hansen huset til sin foresatte, amt sig omkring indgangsportalen og krones
mand, kammerherre og ridder Friederich foroven af en trekantsfronton. På begge si
von Klingenberg, og selv købte han samti der af midtpartiet følger tre vinduesfag med
dig en stor gård i Bjerndrup,6 hvor han kraftigt fuget murværk (refendfugning), og
samme år giftede sig. Klingenberg flyttede endelig afsluttes bygningen for begge ender
til gengæld fra den gamle amtstue, NafTet 2, af to vinduesfag, atter prydet med højblæn
hvor han havde boet til leje siden 1753.7 dinger og ørelisener og fugede facadehjør
Med Klingenberg indledte huset på Ribevej ner. Vinduerne i midt- og yderfagene af
sin 204 år lange tjeneste som amtmands sluttes af fladbuede vinduesbryn med frem
bolig.
springende slutsten (i slægt med de tilsva
Et væsentligt spørgsmål må nu være: rende på Høppners hotel, Nørregade 22,
Byggede branddirektør Hansen i årene 1763 opført 1760, og Nybro 14 i Åbenrå, opført
til 1767 huset færdigt i den skikkelse, vi ken 1781). Gadesiden er således omhyggeligt
der i dag, eller fik det først efter 1767 under udsmykket i taktfast lisenstil. Gårdsiden
Klingenberg sin endelige skikkelse? Et klart står derimod helt uden udsmykning; denne
svar kan ikke gives. Erasmus Lautrup stærke forskel på »for- og bagside« er ret
mente i 1844 i sin bog »Chronik und Mono almindelig i tidens bygninger og træffes f.
graphie der Stadt Hadersleben«, at kun eks. på Skovbølgård i Felsted sogn, opført
halvdelen af hovedbygningen var nyopført, 1765. Alt i alt var det en fornem bygning, en
da Klingenberg købte huset, og at det fik sin pryd for byen, og dens træk går da også igen
senere skikkelse ved en tilbygning.8 I Traps i Hertug Hans Hospitals annex fra 1787.
Hvor har arkitekten fundet mønstret til
4. udgave fra 1929 anføres, at bygningen
vistnok er opført af amtmand Klingenberg denne statelige bygning, som næppe har sin
1754—83, og 5. udgave tør kun i al alminde lige i provinsen? På lokalt plan kan der peges
lighed henføre bygningen til slutningen af på enkelte beslægtede bygninger: F. eks. er
1700-tallet. Denne usikkerhed er berettiget der en vis lighed mellem stiftamtets portal
og portalen på Slotsgade 14 i Åbenrå, opført
set ud fra kildernes tavshed.
Det er sikkert, at hovedbygningen var 1767; Gråsten slot blev i 1759 genopbygget
færdig før Klingenbergs død 1783, og det med en udsmykning af store, flade ørelise-
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Skitseopmåling af amtmandsgårdens facader. Tegning af Ruth Lundquist dec. 1978.

ner; og Augustenborg slot prægedes 1770—
76 af samme stil. Det er for øjeblikket ikke
muligt at fastslå nøje, hvorfra bygmesteren i
Haderslev har faet sine impulser. Men dog
synes lisenstilen at have rødder i residens
staden København. I København blev
Amalienborg-kvarteret (Frederiksstaden)
anlagt i årene efter 1749 med Nie. Eigtved
og fra 1754 Laurids de Thurah som førende
arkitekter. Især Eigtved skabte et mønster
for den borgerlige rokoko. Faste træk var
midtpartiet med vandret fugning i nederste
etage, højblændinger og ørelisener i de to
øvre etager, fladbuede vinduesbryn og
øverst en lav trekantsfronton. Husene af
sluttedes for enderne af to ens yderpartier,

det ene ofte med en port. Bygherrerne kun
ne fa udleveret mønstertegninger efter dette
skema, som blev den borgerlige rokokos ba
nebryder. Naturligvis kunne dekorationen
varieres meget inden for de skitserede linjer,
men i København blev hus efter hus i
1750’erne og 1760’erne, især i Frederikssta
den, opført på denne vis. Uden for Køben
havn blev rokokoens blændingsstil en sjæl
den fugl - enkelte steder prægede den pro
vinsens herskabelige, borgerlige byggeri,
dog ikke ofte.10 Her i Sønderjylland satte
den fine Eigtved’ske lisenstil dog spor helt
op i 19. årh. - ikke mindst fordi Gråsten og
Augustenborg slotte kom til at præge så
mange senere bygninger på Als og Sundeved.
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Trods det er Haderslev Stiftamt bemær
kelsesværdigt. Her møder vi talrige træk fra
Eigtveds rokokomønster - fladbuede vindu
esbryn, blænding, ørelisen, refendfugning,
trekantfronten. Ganske vist er de enkelte
elementer komponeret sammen med stor
frihed til en ny helhed — men slægtskabet
med Eigtved og Frederiksstaden kan næppe
betvivles. Dermed er stiftamtet placeret som
et ret enestående udtryk for den provinsielle
rokoko fra 1760’ernes midte. Det er yderli
gere bemærkelsesværdigt, at amtmand v.
Klingenberg, husets første faste beboer,
havde startet sin karriere som hof- og kam
merjunker ved Frederik V’s hof, hvor pla
nerne for Frederiksstaden sikkert blev livligt
drøftet op til 1754. Er det Klingenberg, som
har bragt ideerne til Haderslev og sammen
med branddirektør Hansen og bygmesteren
har præget det nye palæ? Vi ved det ikke, og
omfattende arkitekturhistoriske undersøgel
ser er nødvendige for at klarlægge den søn
derjyske rokokos afstamning. Men det ville
være fristende at antage, at Hansen kan ha
ve startet et byggeri i forståelse med Klin
genberg, som ud fra sin erfaring i residens
staden kan have været med til at præge hu
sets endelige udformning.
Hvorom alting er, lod amtmanden og fru
en, Wibecke Magaretha født grevinde von
Haxthausen, palæet, eller »hotellet«, som
det hed i datidens franske stil, smukt ind
rette. I kælderen blev installeret en stor
bryggerkedel, i stueetagen optog admini
strationen af det store Haderslev amt fra
Østersø til Vesterhav nogle skrivestuer med
borde og et arkiv med skabe, og i etagen
ovenpå logerede herskabet. Huset blev ud
styret med 11 jernovne og en porcelænsovn
fra den berømte fabrik i Stockelsdorf. I ka
binettet ved siden af den store sal hang der
et stort spejl og et portræt af dronning Loui
se over kaminen. Grønne syede (genehte)
tapeter og tapeter med fruens »estampes«
sad på væggene. I haven var der et lysthus,
statuer og postamen ter (fodstykker), og
dertil naturligvis gårdens lader og stald.1'
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Under den følgende ejer, amtmand v. Stemann, blev en kontor- og staldbygning føjet
til huset mod sydvest, og der var nu 21 jern
ovne, en Christiansfelder fajanceovn i huset
foruden den førnævnte fra Stockelsdorf.
Efter Haderslevs forhold var bygningen
stor og standsmæssig, men amtmanden,
statens øverste lokale repræsentant, havde
også brug for god plads til husholdning og
administration. Amtmand v. Møsting, der
residerede på Ribe Landevej i årene 1789 til
1804, havde således sammen med hustruen
Cecilia Christina von Krogh 12 ugifte funk
tionærer og tjenestefolk i huset, nemlig
amtssekretæren Hans Rudolf Feddersen,
skriveren Jacob Frørup, en kammerjomfru,
en »kustode«, to »betjente«, en »bauknecht«, fire tjenestepiger og en tjeneste
karl, alle unge folk, med undtagelse af ku
stoden mellem 21 og 33 år.12
Amtmand v. Klingenberg og i mindre
grad efterfølgeren v. Stemann, havde som vi
har set foretaget store investeringer i palæet.
Det var deres private ejendom, ikke en em
bedsbolig. Men heri lå en fare. Hvad ville
der nemlig ske, hvis efterfølgeren ikke øn
skede at overtage huset - så ville det sand
synligvis være usælgeligt og dermed var de
mange penge, amtmanden havde investeret
i huset, delvis tabt. Dette forhold gav måske
v. Stemann søvnløse nætter.
Han var kommet til Haderslev i 1784 som
degraderet statsminister efter kronprins
Frederiks statskup og var ikke ganske til
freds med det økonomiske udbytte af embe
det. Især var han bange for at lide tab på
den bolig, han i mangel af en passende leje
bolig havde måttet købe af v. Klingenbergs
enke, og som havde krævet reparationer og
udvidelser. Inden et år efter udnævnelsen
klagede han derfor sin nød til rentekamme
ret: ombygning og udvidelse af boligen hav
de kostet dyrt, indtægterne svarede ikke til,
hvad han havde faet »ved større nåde« (vel
en hentydning til gevinsten ved at være for
blevet nærmere kongen og administrationen
i København), et »ben« som domprovst i

Stiftamtets »musikstue« (her set mod vest) ligger bag facadens midtparti og har navn efter stukdekorationens musikinstru
menter. Dørene stammer fra husets første tid. Møblementet er udført ca. 1951 af snedker Gunnar Sorgenfri, Haderslev efter
tegning af arkitekt Mogens Koch. Foto J. Thorsen, Haderslev o. 1952 i privateje.

Hamborg svarede ikke til forventningerne,
og embedets sportler tog af. Så meget des
mere frygtede han for, at hans arvinger ikke
ved frit salg kunne få huset betalt i forhold
til investeringerne. Derfor bad han om, at
efterfølgerne i embedet skulle forpligtes til at
købe huset og gården for 10.000 rdl. Rente
kammeret fandt dog kravet overdrevent —
10.000 rdl. var i alle tilfælde meget for en
ejendom i provinsen, og særligt anseligt for
en bygning »på et sted som Haderslev«. En
pris på 6000 rdl. for huset og 2000 rdl. for
gården fandt man mere passende. Resulta
tet blev et kompromis. Christian d. 7. be
stemte i 1785, at hver ny amtmand var for
pligtet til at indløse bygningen af forgænge
ren for en taksationsværdi op til 9000 rdl.
Stemann kunne hermed være mere rolig i

sine næringssorger.13 Herefter købte hver ny
amtmand palæet med tilliggende af forgæn
geren, samtidig med at han fortsat betalte
de traditionelle fæstegebyrer til Frue kirke.
Også denne ordning føltes dog efterhånden
uhensigtsmæssig, og i 1827 erhvervede sta
ten ejendommen af amtmand Johannsen for
knap 18.000 rbdlr. Siden da og til og med
1979 har ejendommen tilhørt staten, den
danske og den preussiske, og har været
overladt de skiftende amtmænd og landrå
der som bolig og kontorbygning.
Efter statens overtagelse af stiftamtet
måtte statskassen sørge for større vedlige
holdelses- og ombygningsarbejder, og beho
vet var stort. I 1830’erne hører vi gentagne
klager over at vestmuren trak vand, så den
store sal på første sal næsten var ubrugelig,
9

Indkørslen til stiftamtets gårdsplads og have fotograferet før 1950. Til venstre lade- og staldbygningen og til højre udbygnin
gen til stiftamtets hovedbygning. Begge bygninger var opført 1844 og blev nedrevet 1951. Foto i Haderslev byhistoriske Arkiv.

at kontorbygningen mod syd var forfalden,
og at der ikke var tilstrækkelig plads til
amtmandens talrige møder og de forhør,
han måtte afholde som forligsmand. Sådan
ne forhandlinger måtte i stedet afholdes i
det gamle amtsfængsel (på det senere
kredshus’ grund), ja, amtsportneren måtte
endog uden godtgørelse stille sin dagligstue
til rådighed! Bygningens dårlige stand var
særlig beklagelig i betragtning af, at stift
amtet efter Koldinghus’ brand 1807 var den
eneste bygning på egnen, som kunne mod
tage kongen på hans rejser. Også stiftamtets
økonomibygninger var i en sørgelig forfat
ning, og i årene 1836—44 fik man endelig
forskellige
byggearbejder
gennemført.
Kontorbygningen mod syd blev restaureret
og indrettet med et arkivrum, vestgavlen
blev forstærket, taget omlagdes, og endelig
opførte bygmester Paul Christiansen i 1844
en enetages vaske- og køkkenbygning ved
hovedbygningens østgavl samt en ny ladeog staldbygning mod øst i gården. Dermed
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var huset i en sådan stand, at det kunne
modtage kongen, når han var på gennem
rejse; på sin sidste rejse til Sønderjylland i
1863 var Frederik d. 7. og grevinde Danner
således indlogeret i stiftamtet, og i den store
sal var der taffel for de høje herskaber.14
Efter 1864 overtog de preussiske landrå
der bygningen, men der var stadig meget at
klage over. I den østlige stald- og ladebyg
ning indrettede landråd v. Rosen bolig for
kusken - men den var fugtig. Efterfølgeren,
landråd Schreiber, var de første år efter
1881 forhindret i at bruge den store sal, for
di den ca. 100 år gamle ovn var ubrugelig,
og gulvet angrebet aform. I 1883 installere
des nyt gulv og ovn. I stueetagen måtte især
kontorpersonalet og de »tjenende ånder«
kæmpe med kulde og fugt. Gulvene lå under
gadeniveau, og regnvandet fra bakken op til
banegården skabte god grobund for svamp.
Helt slemt var det i den sydvestlige kontorog arkivbygning, hvor også amtsrådet
(kredsdagen) havde mødelokale, og hvor tre

Kredshuset i GI. Haderslev, opført 1892 af regerings bygmester Ingelroth, var i sin oprindelige skikkelse et godt eksempel på
officiel preussisk regeringsarkitektur. Efter genforeningen blev huset »daniseret« med et lag puds og således berøvet sine
»germanske« forsiringer. Postkort 1905 i Haderslev byhistoriske Arkiv.

rum i 1888 blev overladt til det nyoprettede
kredsmuseum (i dag Haderslev Museum).
Lokalerne var nemlig trange, og svamp og
fugt greb mere og mere om sig i gulv og
vægge. Da kredsdagen i 1889 udvidedes fra
19 til 27 medlemmer og blev offentlig til
gængelig, var mødelokalet desuden for lille,
og det kneb stærkt med opvarmningen. Til
sidst blev forholdene helt uantagelige.
Svampen tog til, museumsgenstandene blev
trods opvarmning skimlede og måtte 1890
flyttes til to rum i hovedbygningens nordve
stre hjørne. For at standse svampen blev si
debygningen rømmet, og gulvet brudt op.
Kredsdagens møder blev i stedet flyttet til et
gæstgiveri i byen, og kredsudvalgets konto
rer til det gamle amtsfængsel. Denne løs
ning var dog ikke hensigtsmæssig, og ovenikøbet måtte også museet i 1890 en kort
overgang flytte til et hus i Storegade på
grund af pladsmangel i stiftamtet. Landråd
Schreiber beklagede stærkt disse forhold og

kastede sig ud i en stædig kamp for at fa
bygget et nyt hus til amtsråd og museum.
Danske kredse lagde energiske hindringer i
vejen, men til sidst fik landråden sin vilje. Et
nyt kredshus på hjørnet af Storegade og
»Bahnhofsstrasse« (amtsfængslets grund)
blev bygget af regeringsbygmester Ingelroth
i 1892. Nu fik amtsråd og museet gode lo
kaleforhold, der blev bedre plads til de til
bageblevne aktiviteter i stiftamtet, og den
sydlige tilbygning kunne uden gene stå tom
i sin derangerede forfatning.15
Lidt efter lidt holdt den moderne tid sit
indtog. Der blev indlagt gaslys på trappe og
i amtmandsboligen, et badeværelse kom til i
1893, og i 1913 fik huset centralvarme og
elektrisk lys. Samtidig blev den gamle ind
kørsel, som allerede o. 1885 var lukket og
erstattet af en dør i facaden, helt sløjfet og et
vindue isat i stedet.
Efter genforeningen måtte der atter i 1921
og 1932 foretages betydelige reparationer. I
11

1932 blev den gamle hovedindgangsdør
med fyldinger og småsprossede glasfelter er
stattet af den nuværende Louis Seize-dør,
udført af snedkermester S. Sørensen i Apo
tekergade.
Men stadig var der forhold at kritisere.
WC’et var i håbløs forfatning og blev ofte
stoppet, så en ubehagelig lugt bredte sig
over hele bygningen. Spisekammeret var
grusomt fyldt af mus, staldene var umulige,
og portnerboligen var indtil 1935 fugtig og
forfalden. Sidst men ikke mindst var arkiv
bygningen stadig fuld af svamp.16 I 1929
måtte arkivrummene ryddes og istandsættes
på grund af svampeangreb, og arkivalierne
led under det. Gevæksterne trivedes endog
så godt, at arbejdsroen på amtskontoret en
enkelt gang blev forstyrret. En dag lød der
pludselig et vældigt brag fra arkivrummet en svamp bag en af vægreolerne havde nået
sådanne dimensioner, at den til sidst fik
reolen til at vælte ud fra væggen! - Fugten
gik ikke sporløst hen over akterne, og da
landsarkivet i Åbenrå i 1960 modtog kredsskoleinspektoratets arkiv, var det så fugtigt,
at der måtte etableres et primitivt tørrean
læg for at redde arkivalierne.17 Først da ar
kivbygningen i 1960 blev renoveret fra
grunden, isoleret og udstyret med nye reo
ler, var der skabt tørre og gode forhold.

Rokoko-dør fra stiftamtets ældste tid.
Tegning af Ruth Lundquist.
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Der var stadig god grund til fortsatte æn
dringer, og hertil gav anlæggelsen af omkør
selsvejen i årene omkring 1950 anledning.
Ved den lejlighed afstod amtsgården den
østlige del af jordstykket med stalden og en
del af Paul Christiansens østlige tilbygning
til byen, som lod bygningerne nedrive og til
gengæld opførte en ny vaskeribygning og en
havemur mod øst, med den kgl. bygningsin
spektør Knud Lehn Petersen som arkitekt.
Samtidig opførtes en ny portnerbolig på
nordsiden af Ribe Landevej til erstatning for
den bolig i staldlængen, som var gået tabt
ved nedrivning. Hermed havde stiftamtet i
det ydre nået den skikkelse, vi kender i dag.
For bygningens indre fulgte der imidler
tid en afgørende omvæltning i kølvandet på
kommunalreformen af 1. april 1970. De fire
gamle amter i Nordslesvig blev slået sam
men, og efter mere end 200 år som sæde for
administrationen af Haderslev amt blev
stiftamtmandsgården ledig med stiftamtets
forlæggelse til Åbenrå i 1973. Det gav plads
til nye aktiviteter i den gamle bygning. Med
støtte fra Haderslev kommune kunne fhv.
kirkeminister og forfatter Arne Sørensen
(død 1978) i 1975 tage huset i brug som
forskningshøjskole. I august 1977 tiltrådte
mag. art. Bent Jensen som forstander, og
den unge skole er nu ved at vinde sig en fast

Klassicistisk dør fra 1830’erne.
Tegning af Ruth Lundquist.

plads blandt uddannelsesinstitutionerne i
Nordslesvig. Skolen er en selvejende insti
tution og virker som udvidet folkehøjskole,
støttet af staten og Haderslev kommune.
Skolen varetager normale højskolefunktio
ner, men giver samtidig i en særlig forsk
ningssektion plads for akademisk uddanne
de forskeres fortsatte videnskabelige arbej
de. Målet er derved at højne højskoleunder
visningens kvalitet, at slå bro mellem læg og
lærd og at manifestere skolen som en viden

skabelig institution, en arbejdsplads for
»folk og forskere«.
Den nye anvendelse har selvfølgelig kræ
vet ændringer i bygningen. I den før så fug
tige arkivbygning er der nu indrettet et stort
undervisningslokale, vaskeribygningen er
overtaget af skolens forskningssektion, fra
amtmandens tidligere kontorlokaler admi
nistreres skolen, og hovedparten af første
etage bebos af forstanderen. Skolens indtil
45 elever er indkvarteret i det gamle amts
sygehus.

Haderslev stiftamt omkring 1906. Efter postkort hos Jens Harrebye.

AMTMÆNDENE 1753-1864

Amtmanden var statens øverste lokale re
præsentant, og hans arbejdsområde var me
get omfattende. Det er næsten ikke til at op
regne dem alle. På den ene side skulle han
våge over landsherrens rettigheder, på den
anden side beskytte undersåtterne mod for
urettelser og ubillige pålæg. Han førte tilsyn
med alle underordnede embedsmænd og
deres regnskabsførelse, havde ansvaret for
forvaltningen af statens ejendomme, broer
og veje, overvågede skov- og jagtforhold,
udskiftning og udparcellering, meddelte fæ
stebreve på krongods, havde overtilsynet
med fattig- og brandvæsen, sørgede for ro og
orden, bestyrede sammen med provsten kir

ke-, skole- og fattigvæsen, administrerede
militærforordningerne og sessionerne. Han
idømte civilbøder, skov-, jagt- og militær
bøder, holdt indledende forhør og mægling i
alle civilsager og kunne afsige den endelige
kendelse i en lang række mindre sager. En
del af de sidstnævnte opgaver overgik 1850
til herredsfogederne.
Byerne var efter 1731 unddraget amt
mandens tilsyn, men heri skete der en æn
dring i 1850. Da blev amtmanden indsat
som kontrolinstans også over for Haderslev
købstad, og byens vise fædre skulle herefter
spørge amtet til råds i en lang række sager;
dette varede i nogen grad ved efter 1864.
Hvad var det nu for folk, som beklædte
embedet og residerede på Ribe Landevej i
13

denne periode? Før i tiden havde holstensk,
i mindre grad tysk adel næsten haft eneret
på amtmandsembedet, men i denne periode
vandt dansk-tyske (ny) adelige og især efter
1800 borgerlige indpas. Også uddannelses
mæssigt ses en typisk udvikling. Den første
amtmand, von Klingenberg, var hofmand,

og havde vel sine forbindelser ved hoffet at
takke for det givtige embede. Alle de følgen
de var mere eller mindre studerede folk, og
de fleste havde taget en juridisk eksamen.18
Flere af dem var betydelige mænd med et
vingefang langt ud over amtet. Lad os nu se
på de vigtigste navne:

Frederik von Klingenberg, 1716-1783. Foto efter maleri på
Wedellsborg, malet 1740 af Andr. Brünniche.

Wibecke Magaretha von Klingenberg, 1724-1803. Foto efter
maleri på Deutsch Nienhof.

Frederik von Klingenberg, amtmand 1753—
1783, var født 1716 i Ørum i Thy; hofjunker
1741, kammerjunker hos kronprins Frederik
(d. 5.) 1743, hos dronning Louise 1746,
kammerherre 1752, amtmand i Haderslev
1753, død i Haderslev den 16. dec. 1783.

storff. Hurtigt avancerede han inden for
centraladministrationen, og fik som tilhæn
ger af bondestandens frihed fra 1761 høje
stillinger i kommercekollegiet og i 1768
i landvæsenskommissionen. Under Struen
see fik han en fremtrædende plads i Tyske
Kancelli, men sluttede ved dennes fald op
om de nye magthavere, Guldbergs danske
kreds. Inden længe samlede han en lang
række, vigtige administrationsgrene i sin
hånd, og i 1777 blev han optaget i den dan
ske adel. Kronen på værket blev posten som
statsminister i 1784.

Litt.: Danmarks Adels Årbog 1923 s. 488. Palle Rosenkrantz:
Amtmandsbogen, 1936 s. 90.

Christian Ludvig Stemann, amtmand 1784—
1789, var født 1730 i Meldorf og blev efter
studier i Göttingen ansat ved Tyske Kan
celli i København under den ældre Bern
14

Men kun otte dage efter kom statskuppet.
Kronprins Frederik (6.) tog magten og bad
de gamle statsministre søge deres afsked;
Ligesom Guldberg fik Stemann tildelt et
amtmandsembede som eksil. På den måde
gik det til, at Haderslev i 1784 fik en degra
deret statsmand og minister som amtmand.

1789 flyttede Stemann til Altona som over
præsident, 1808 gik han på pension, året
efter opnåede han at blive elefantridder, og i
1813 døde han i Sorø.
Litt.: Dansk biografisk Leksikon bd. 22 s. 542fT. Amtmands
bogen s. 160.

Christian Ludvig Stemann, 1730-1813. Fotografi efter male
ri afjens Juel i privateje.

Johann Sigismund von Møsting, 1759-1843. Foto efter ma
leri af F. C. Gröger på Københavns Universitet.

Johann Sigismund von Møsting, amtmand
1789-1804, var født 1759 på Møn, og blev
efter ansættelse i Rentekammeret i Køben
havn amtmand i Haderslev 1789. Møstings
store tid kom med udnævnelsen til chef for
Tyske Kancelli i 1804 og kulminerede som
finansminister og leder af Rentekammeret
1813—31 og gehejmestatsminister 1814—42.
Som leder af statens finanser efter banke
rotten i 1813 har Møsting hovedæren for, at
der atter blev bragt orden i landets bank- og
pengevæsen, og denne pligtopfyldende em
bedsmand havde gennem årtier afgørende

indflydelse på Frederik d. 6. Han døde i
København i 1843.
Litt.: Dansk biografisk Leksikon bd. 16, s. 4941T. Amtmands
bogen s. 114.

Cai Werner von Ahlefeldt, amtmand 1805—18,
var født i Slesvig 1770; fra 1795 var han
ansat ved Overretten på Gottorp og blev
1803 amtmand over Sønderborg og Nord
borg amter, indtil han i 1805 kom til Ha
derslev. Efter sin afsked i 1818 blev han klo
sterprovst i Itzehoe, hvor han døde 1829.
Litt.: Danmarks Adels Årbog 1929, s. 95f. Amtmandsbogen
s. 26.
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Friedrich Heinrich Christian Johannsen, 1781—1851, som
31-årig amtmand i Flensborg ca. 1812. Foto efter maleri i
privateje.

Ida Sophia Antoinette Johannsen, født Petersen, 1790-1879,
gift 1811 med amtmand Johannsen. Foto efter maleri ca.
1812 i privateje.

Friedrich Heinrich Christian Johannsen, amt
mand 1818-50, var født i København 1781,
og efter studier i Kiel og Göttingen fik han
ansættelse i Rentekammeret og Tyske Kan
celli. 1811 blev han amtmand i Flensborg,
vandt Frederik 6.’s anerkendelse og flyttede
1818 til Haderslev. Den næste menneskeal
der styrede han det store amt med fasthed, i
kongetro og konservativ ånd, gennem en tid,
som var præget af national og folkelig op
vågnen. Som helstatsmand og modstander
af alle liberale forandringer beklagede han
indførelsen af de rådgivende stænder 1831,
og han var utilfreds med reskriptet om
dansk rets- og øvrighedssprog 1840. Den
slesvig-holstenske rejsning i 1848 var i mod
strid med alle hans idealer; han opfordrede
befolkningen til at væbne sig mod de slesvigholstenske friskarer og til at støtte de
danske tropper. Resultatet var, at han blev
fordrevet af oprørerne. Først det følgende år

kunne han vende tilbage, efter at amtet i
mellemtiden var forvaltet af den provisori
ske regerings mand, herredsfoged Chr. Aug.
Thomas Bruhn. 1850 blev Johannsen di
rektør for overjustitskommissionen i Flens
borg, og her døde han 1851.
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Litt.: Dansk biografisk Leksikon, bd. 12, s. 15f. Sønderjyl
lands Historie bd. 4 passim. Amtmandsbogen s. 87.

William Walker Stockfleth, amtmand 1850-64,
var født i København i 1802 og var repræ
sentant for det rent danske embedsmands
korps, som efter sejren i 1850 blev sendt til
Sønderjylland fra kongeriget. I modsætning
til alle forgængerne i embedet var han dansk
uddannet og havde forud for udnævnelsen
til amtmand 1850 været herredsfoged og
amtmand i kongeriget og medlem af den
grundlovgivende rigsforsamling og folketin
get. Han var en af de betydeligste af den tids
amtmænd i Slesvig og var så respekteret i

København, at han 1854 fik tilbudt en mini
sterpost. Efter det danske nederlag i 1864
var hans stilling beseglet. Allerede den 2.
marts 1864 blev han fordrevet, og levede
herefter i København til sin død i 1885.
Litt.: Dansk biografisk Leksikon bd. 22 s. 623f. Amtmands
bogen s. 163.

LANDRÄDERNE 1864-1920
Da Sønderjylland i 1864 var indlemmet i
Preussen, var vejen banet for en ophævelse
af den gamle slesvigske lovgivning. Gradvist
indførte et væld af nye love den preussiske
administration. Amterne blev omdannet til
kredse, og amtmanden fik navneforandring
til landråd. Kredsdage (amtsråd) og kreds
udvalg til forberedelse af kredsdagens ar
bejde og udførelse af dens beslutninger og
med landråden som formand blev indført.
Hermed blev det gamle slesvigske admini
strative virvar afløst af et ensartet og strøm
linet embedsmaskineri.
I takt med den almindelige politiske ud
vikling forandredes også Haderslev-landrådernes holdning til den politisk-nationale
politik i denne periode. De to første landrå
der havde endnu rod i den danske helstat.
Det var ældre, erfarne og besindige mænd,
som viste mådehold og respekt for landets
lov og ret. Men fra 1880’erne skiftede landråderne karakter. Embedet blev nu besat af
yngre, fremadstræbende karriere-bureau
krater sydfra. For dem gjaldt det om under
tjenesten i rigets nordligste udkant at gøre
sig fordelagtigt bemærket, så de kunne opnå
højere stillinger mod syd. De lod sig gribe af
den nationale, følelsesmæssige intolerance,
som fra 1880’erne gradvist erobrede den
preussiske forvaltning og førte den bort fra
en nøgtern, saglig politik. Derved kom landråderne i stærk modsætning til den danske
befolkning, og deres eftermæle er blevet til
svarende sort. Kun den sidste landråd før
genforeningen er en undtagelse fra reglen.
2 Haderslev-Samfundets Årsskrift

William Walker Stockfleth, 1802-1885. Foto i Haderslev by
historiske arkiv.

De øvrige efterlod et blakket eftermæle hos
den danske befolkning, og de nåede ikke at
vinde kredsens tillid; de forblev egnsfrem
mede. End ikke deres portræt på lærred eller
i fotografi blev så vidt vides bevaret, og de
fandt ikke efter 1920 plads i stiftamtets gal
leri af amtmænd.
I det følgende stilles de derfor til skue for
første gang, og det har krævet omfattende
eftersøgninger i adskillige tyske arkiver og
samlinger at finde frem til billeder af dem.
Vi vil nu lade dem passere forbi én efter én
og betragte deres vidt forskellige fysiogno• 19
mier.

Otto Detlev Harald Kier, amtmand 1864-67,
landråd 1867-71, havde dybe rødder i Ha
derslev amt. Han var født d. 12. okt. 1823 i
Haderslev, hvor faderen Otto Kier var ad-
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Otto Detlev Harald Kier, 1823—1899. Foto i Haderslev byhi
storiske Arkiv.

vokat. Faderen blev senere herredsfoged i
Gram herred, og udsendte, præget af en dyb
interesse for egnen, flere bøger om hjem
stavnen. Som så mange embedsmænd var
faderen tilhænger af de slesvig-holstenske
ideer. Alligevel kunne Laurids Skau i 1841
karakterisere ham som »den embedsmand,
der nærmede sig det danske allermest« og
som »en almenagtet mand«. I 1848-50 blev
han en meget omstridt slesvig-holstensk
borgmester i Haderslev, og sønnen fulgte
faderens nationale holdning. Fra første færd
deltog han i 1848 i den slesvig-holstenske
rejsning, men blev efter nederlaget taget til
nåde og virkede derefter som politiforvalter
og kogsinspektør i Ditmarsken. Det danske
nederlag i 1864 gav Kier mulighed for en
større fremtid. Med behændighed tilpassede
han sig den politiske udvikling. Som tilhæn
ger af hertugen af Augustenborg blev han
allerede den 2. marts 1864 konstitueret som
amtmand i Haderslev, og fra 1867 var han
landråd under preussisk styre. Som landråd
18

gik Kier frem med dygtighed og mådehold.
Han kendte befolkningens forhold, talte
dens sprog, og opstillet som H. A. Krügers
modkandidat til rigsdagsvalget i 1867 søgte
han at fremstå som værner af dansk natio
nalitet, sprog og ejendommelighed. Valgta
lerne om at ville tale den danske sag overbe
viste dog ikke de danske bønder - Kier op
nåede 3702 stemmer, Krüger 15.023! Kun
valgflæsk havde Kiers valgprogram imid
lertid næppe været. Under den fransk-tyske
krig i 1870 tillod han danske forhandlere at
udtale i selve land rådsboligen, at den tyske
ørn var et overgreb mod befolkningen, og
han overlod endog danskerne at sørge for ro
og orden. Efter denne afgørelse måtte Kier i
1871 flytte som landråd til Ditmarsken, og
han døde i 1899 i Ottensen ved Altona.
Litt.: Haandbog i det nordslesvigske spørgsmåls historie,
1901, s. 584.
Aksel Lassen: Valg mellem tysk og dansk, 1976, s. 27fT.
Th. O. Achelis: Das Corps Holsatia in der Geschichte
Schleswig-Holsteins, 1938, s. 48 og s. 1991F.

Landråd von Rosen, 1834-1881, og boniteringskommissionen for Haderslev amt, fotograferet ca. 1875. Stående fra venstre
Petersen, Vartenberg; A. D. Hørliick, Rurup; Knud Hansen, Grønnebæk; Iver Friis, Fredsted; P. Skau, Bukshave; H. Hynding, Bovlund; Diderichsen, Hejsager. Siddende fra venstre M. Kragh, Mastrup; H. Kjær, Stenderup; landråd v. Rosen;
Jacob Bruun, Bramdrup; P. Moltesen, Råhede; N. P. Nissen, Kjelstrup. Efter M. Mackeprang: Nordslesvig 1864-1909, s. 97.

Elias Jonas Gottlieb von Rosen, landråd
1871-81, var født i Segeberg i 1834. I 1857
tog han juridisk embedseksamen ved Kiels
universitet, og virkede derpå fra 1861 i det
holsten-lauenborgske ministerium i Køben
havn. Efter 1864 tjente han i forskellige rets
stillinger i Haderslev amt, indtil han 1871
kunne efterfølge Kier. Som landråd viste
han forståelse for egnens nationale egenart,
men blev i øvrigt mest kendt for sit arbejde
med opførelse af skolebygninger og fattig
gårde. J. N. H. Skrumsager skrev herom i
1901: »De første skulle tjene til at fremme
den tyske kultur på det nedarvede danske
åndslivs bekostning, og Rosen ønskede at
bygge dem med så stor ydre glans som
kommunernes ydeevne på nogen måde til
lod. Fattiggårdene skulle vise den nye
statsmyndigheds omsorg for almenvellet og
samtidig gøre befolkningen opmærksom på,
2*

hvilke økonomiske straffemidler regeringen
som båndlægger af den kommunale selv
stændighed var i besiddelse af. Rosen fik in
gen politisk indflydelse. Han var den første
landråd, der lærte kommunerne at gøre
gæld.«
V. Rosen døde som landråd i GI. Ha
derslev 1881.
Litt.: Haandbog i det nordslesvigske spørgsmåls historie,
1901, s. 604f.
M. Mackeprang: Nordslesvig 1864—1909, 1910, s. 96f.

Arthur Schreiber, landråd 1881—92, var født i
Nordhausen 27. juli 1849. Han var i mod
sætning til sine forgængere ikke gennem
slægtsbånd og tidligere erfaringer nært
knyttet til sin virkekreds. Landrådsstillin
gen var for ham, ligesom for efterfølgerne,
blot et trin på vejen mod højere embeds
mandsstillinger. Det gjaldt om i Haderslev
19

Arthur Schreiber, 1849-1921. Foto i NordrheinWestfälisches Staatsarchiv Detmold.

så hurtigt som muligt at udføre noget, som
kunne tage sig ud og befordre forfremmelse.
Derfor optrådte Schreiber naturligvis som
ordfører ved alle større preussisk-nationale
festligheder, og holdt f. eks. festtalen ved af
sløringen af kejser Wilhelm 1.-statuen på
Torvet i 1890. Varige spor nåede han dog at
sætte i Haderslev, og i danske kredse vandt
han ry som et despotisk anlagt overhoved.
Han var en af de drivende kræfter bag op
rettelsen af kredsmuseet (forgængeren for
det nuværende Haderslev Museum) i 1887—
88, og trods hårdnakket modstand fra dan
ske kredse kunne han i 1892 slutte sit virke i
Haderslev med indvielse af det ny kredshus,
som rummede tidssvarende lokaler for
kredsadministrationen og kredsmuseet. Til
gengæld blev han forfremmet til en stilling
som overregeringsråd og leder af kirke- og
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skoleafdelingen ved regeringen i Arnsberg.
Derfra gik vejen videre til stillinger som re
geringspræsident i Minden 1899-1903 og i
Düsseldorf 1903-09. Schreiber viste sig på
alle sine embedsposter som en pligttro og
energisk embedsmand; både på lokalt plan
og i magtens centrum vandt han anerken
delse. I 1909 blev han da også medlem af en
betydningsfuld kommission til forberedelse
af en forvaltningsreform i Preussen, og kort
efter fulgte udnævnelsen til understatsse
kretær i handelsministeriet. 1914 gik han på
pension, hædret med titel af virkelig ge
heimeråd og med prædikatet excellence, og
han døde i Minden i 1921.
Litt.: P. Skau: Minder fra mit liv og min tid, 1907, s. 19Iff.
Gisbert Knopp: Die preussische Verwaltung des Re
gierungsbezirks Düsseldorf in den Jahren 1899-1919.
Köln-Berlin 1974, s. 56ff.

Karl Franz Arthur Ludwig Mauve, land råd
1892-1900, var en energisk bureaukrat, som
meget tidligt begyndte at klatre målbevidst
op ad embedsstigen. Han var født i Schlesi
en i 1860, og efter stillinger i Posen og i
kultusministeriet i Berlin blev han allerede
som 32-årig i 1892 landråd i Haderslev. Den
første tid optrådte han mådeholdent og
imødekommende over for de danske, og alle
måtte indrømme, at Mauve var en flittigt
arbejdende, resolut handlende og fremra
gende dygtig mand. To varige monumenter
vidner stadig om hans energi, småbanerne
og uddybningen af Haderslev fjord og havn.
Allerede i 1892 fremlagde han forslag om
småbaner, og efter mange rivninger kunne
de første strækninger åbnes i 1899. Da det
kostbare projekt var afsluttet i 1911 var ba
nelængden 211 km, og overalt var de ka
rakteristiske banegårde skudt op som ud
tryk for Mauves arbejde i fortyskningens
tjeneste. Samtidig blev Haderslev fjord ud
dybet og bolværket udvidet i årene
1899-1902; dermed var der skabt grundlag
for en vældig stigning i samfærdslen og han
delen i Haderslev amt. Forudsætningen for
den gunstige økonomiske udvikling var
imidlertid store investeringer. Udgifterne til
småbanerne kom til at udgøre næsten halv
delen af kredsens budgetterede skatter, og
danske kredse kunne ideligt anklage Mauve
for at have bebyrdet kredsen ikke blot med
en mængde meningsløse (jernbane) kroer,
men også med en betydelig gæld. I dag må
vi nok så meget hæfte os ved de positive
sider: havn og jernbaner åbnede forøgede
afsætningsmuligheder for landbrugets pro
dukter, lettede tilførslen af produktions
midler, fremmede det økonomiske opsving i
Haderslev by og muliggjorde en lettere
transport af passagerer og gods end hidtil.
Mauves indsats begrænsede sig ikke kun
til det økonomiske felt. Lige så omtalt var
hans nationale bestræbelser. Han var en af
arkitekterne bag Köller-tidens tvangspoli
tik. Sandsynligvis var det Mauve, som lan
cerede udvisningen af tjenestefolk som et

Karl Franz Arthur Ludwig Mauve, 1860-1922. Efter foto af
hoffotograf E. Bieber, Berlin, i datterens eje i Goslar.

middel til at ramme de »fanatiske danske
principaler«. I alt fald rasede udvisnings
stormen under Mauves regimente, og luk
ningen af forsamlingshuse og kamp mod de
danske frimenigheder fulgte i dens spor.
Ved enkelte lejligheder blev han herostra
tisk berømt. Kreaturhandler Fr. Bohnfeldt i
Haderslev blev beskyldt for deltagelse i
dansk agitation og måtte forlade hus og
hjem, hustru og syv børn, blev økonomisk
ruineret og døde i landflygtighed. Mauve
måtte erkende, at Bohnfeldt var en hæderlig
mand, men erklærede, at udvisningen ramte
mange andre og derfor måtte den oprethol
des! De danske forsamlingshuse fik også
kærligheden at føle. Forsamlingshuset Frej i
Christiansfeld blev lukket på indvielsesda
gen, og blev stående sådan et helt år, med
bordene dækket til fest! Mauves politik blev
dog ikke godkendt af domstolene, selv tyske
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kredse blev betænkelige ved hans fremfærd,
og da han i 1900 dampede af sted med toget
for at overtage en stilling som overrege
ringsråd i Kassel, vejrede den danske lejr
blidere vinde. 1910-17 var Mauve rege
ringspræsident i Aurich, og han døde i Lü
neburg som regeringspræsident i 1922.

Litt.: Schleswig-Holsteinisches Biographisches Lexikon Bd.
3, 1974, s. 188.
H. P. Hanssen: Køllerpolitikken, i Fra Kampårene I, 1927,
s. 941T. Sønderjyllands Historie Bd. 5.
B. Wilcke: Haderslev Amts Jernbaner, bd. 1 (Dansk Jernba
neklub 28).
Olav Christensen: Blade af Haderslev Bys Historie fra om
kring århundredskiftet, 1952, s. 17ff.
Lüneburgische Anzeigen 8. 12. 1922.

Landråd Becherer modtager overpræsident v. Dewitz på Haderslev amtsbanegård. Postkort 1908 i Haderslev byhistoriske
Arkiv.

Johann Karl August Adolph Becherer, land råd
1900-08, var født i Thüringen i 1865 og til
trådte embedet som 35-årig, efter fem års
ansættelse ved regeringen i Slesvig. Her var
han blevet en varm tilhænger af overpræsi
dent v. Köllers grundsætninger, og i de føl
gende otte år søgte han at virkeliggøre dem i
Haderslev kreds. Blandt modstanderne, den
danske befolkning, blev han derfor hurtigt
betragtet som den mest hensynsløse af landråderne, og Köllerpolitikken viste i hans tid
de vildeste udskejelser. Et par eksempler
kan vise det: Becherer holdt hånden over
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amtsforstander Winter v. Adlersflügel i
Skærbæk, som i 1902 med bestikkelse søgte
at fa en modstander erklæret for Optant; han
støttede fru v. Wildenradt-Krabbes mislige
forsøg på at omskabe Dannevirke til et protysk organ, og han viste særlig iver med
hensyn til udvisning af optanter og dansk
sindede landmænds tjenestefolk. I den tyske
befolkning, ikke mindst i den tyske forening
for Nordslesvig, stod Becherer derimod i høj
kurs, og derfor fejrede tyskerne også hans
afgang i 1908 med en stor afskedsfest. Ved
den lejlighed gav Becherer selv en rammen-

Landråd Becherer (til højre) og
overpræsident Dewitz (til venstre)
kører fra Haderslev amtsbane
gård. Postkort 1908 i Haderslev
by historiske Arkiv.

de karakteristik af sit politiske ståsted. Han
fremhævede sine forsøg på at føre den højt
ærede læremester v. Köllers politik ud i livet
og fortsatte: »Denne politiker er blevet an
grebet med urette, thi fri for al sentimenta
litet var den udelukkende baseret på den
grundsætning, at enhver er herre i sit eget
hus. Efter denne grundsætning har jeg for
valtet kredsen. Når jeg ikke kunne undgå
det, har jeg grebet til radikalmidler, og jeg
angrer det ikke i mindste måde. Jeg er den
dag i dag overbevist om, at den politik, hr.
v. Köller førte, vedvarende er den eneste
rigtige politik . . . Men nu er alt blevet an
derledes, og jeg passer ikke mere til de her
værende forhold . . .« Således tog Becherer
afstand fra den mildere kurs over for dan
skerne, som overpræsident v. Bülow havde
proklameret i en stor tale i Haderslev i 1907.
Litt.: Dansk biografisk Leksikon bd. 2, 1933, s. 279
H. P. Hanssen: Fra Kampårene, passim, og samme: Et til
bageblik, bd. 4, 1934, s. 123.

Gottfried Ernst Dryander, landråd 1908-13,
var født 1876 i Bonn og indledte en ny, mil
dere kurs. Forud for ansættelsen i Haderslev
havde Dryander fra 1906 resideret i amts
huset i Åbenrå, mens landråden her, v. Us

lar, var i de tyske kolonier i Østafrika for at
»vise vand« med sin berømte ønskekvist.
I Haderslev fik Dryander, under kraftig
modstand fra danske kredse, afsluttet an
lægget af amtsbanerne; men iøvrigt er
kendte han, at kun et kulturelt fremstød,
kun åndelige våben, kunne sikre tyskhedens
position. Han nærmede sig gradvis den ty
ske fredsforenings standpunkt og mente, at
det gjaldt om at vinde sjælene for tysk ånds
liv ved skolernes hjælp. Derfor gik han sær
lig stærkt ind for at udbygge undervisnings
væsenet med det formål at skaffe det tyske
åndsliv faste støttepunkter i Nordslesvig.
Henved 30 videregående skoler fik han byg
get i Haderslev kreds som udtryk for denne
tankegang: landbrugsskoler i Haderslev og
Toftlund, teknisk skole i Haderslev, hus
holdningsskoler i Haderslev og Arnum, og
med udgangspunkt i Christiansfeld, Vojens,
Sommersted, Rødding, Gram, Skærbæk og
Toftlund blev der etableret efteruddannelse
for håndværkssvende og lærlinge og han
dels- og kontormedhjælpere ud over den
skolepligtige alder. Overhovedet var tiden
rig på initiativer til fremme af den alminde
lige velfærd og sociale sikkerhed, og Dryan
der blev da også stærkt hyldet af sine til-
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Gottfried Ernst Dryander, 1876-1951. Foto i
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

hængere, da han i 1913 drog mod syd for at
overtage høje stillinger i de tyske central
myndigheder i Berlin.
Af sine undergivne på amtskontoret blev
Dryander dog ikke husket blot for det gode.
Hans sekretær, den senere sygehusinspektør
Søren Madsen mindedes Dryander som en
kolerisk natur. Engang blev landråden så
ophidset under en telefonsamtale, at han
kylede apparatet ud gennem vinduet; glas
skårene klirrede, og apparatet hang i led
ningen ned ad væggen! Ved en anden lejlig
hed blev Søren Madsen beordret fluks at
indfinde sig hos landråden i den tidlige
morgen. Til sin overraskelse fandt han Dry
ander i færd med at tage bad midt på gulvet
i en af de fine saloner!20
Efter Weimar-republikkens oprettelse fik
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Dryander sæde i den preussiske landdag og
sad 1924—30 som tysk-nationalt medlem af
den tyske rigsdag. Da fik han atter mulighed
for at slå på de nationale strenge, og holdt
en meget stor-tysk tale på Knivsbjerg den
26. juni 1927. Han omkom ved en bilulykke
i Italien i 1951.
Litt.: H. P. Hanssen: Et Tilbageblik IV, s. 122fT.
Berichte des Kreisausschusses des Kreises Hadersleben
1912-13.
Henning Heilesen: Amtmænd i Sønderjylland I, ms. i LA
Åb.
Jydske Tidende 28. 9. 1951.

Hugo Philipp friherre L'öw von und zu Steinfurth,
landråd 1913-20, var født den 24. marts
1880, blev 28 år gammel Dryanders næst
kommanderende (regeringsassessor), og
overtog 1913 embedet som landråd. Löw

Hugo Philipp friherre Löw von und zu Stein
furth. Efter foto i Olav Christensen: Haderslev
Amtssygehus i Gram, 1960, fig. 13.

opnåede i sin funktions tid hvad ingen af for
gængerne havde nået: at vinde også den
danske befolknings sympati. De tidligere
landråder var alle repræsentanter for det
trykkende og intolerante preussiske em
bedsmandsvælde. I 1908 havde v. Löw lige
som de ment, at hans opgave ville blive at
styre en modvillig og halvrevolutionær be
folkning. Snart formåede han imidlertid
takket være en betydelig indlevelsesevne,
beskedenhed, venlighed og tolerance at for
stå grænsebefolkningens mentalitet langt
bedre end forgængerne. Resultatet blev et
godt samarbejde med danske kredse, der
var særligt vigtigt i de vanskelige over
gangsår, og mange initiativer til gavn for
kredsen og dens befolkning. Skolebyggeriet
blev fortsat, småbanerne udvidet, et nyt

kredsmuseum blev indviet i 1914, og på Årø
gik v. Löw energisk ind for digebyggeriet.
For den lille ø var dette af stor vigtighed, og
et fredet område på øen blev da også op
kaldt efter landråden. Da krigen begyndte,
og mange ægtemænd og unge sønner blev
indkaldt, hjalp v. Löw utallige til orlov, og
talrige koner søgte med godt resultat bi
stand hos landråden.
Derfor forløb afskeden med den sidste
landråd i Haderslev i 1920 så harmonisk. I
det sidste kredsudvalgsmøde den 15. januar
1920 takkede gdr. Erik Efsen fra Halk v.
Löw for ro og saglighed, og i en særlig takkeadresse, udformet af Haderslev-kunstoe
ren prof. Aug. Wilckens (født 1870 i Kabdrup ved Haderslev, død 1939 på Fanø),
hyldede ca. 1500 kvinder landråden for den
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hjælp, han havde ydet i forbindelse med de
pårørendes krigstjeneste.
Kvindernes ønske om en god og lykkelig
fremtid blev opfyldt, v. Löw virkede siden
mange år som overregeringsråd, og døde i
Wiesbaden i 1969.
Litt.: P. J. Refshauge: Bonden der blev Landraad, s. 72ff.
Der Nordschleswiger 1973 22/5 og 1980 22/3 (Jens Harrebye).
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LARS N. HENNINGSEN

FRA GENFORENINGSTIDEN
En skildring af Ferdinand Zimmermann

Indledning

Ferdinand Zimmermann (1878-1969) var
den første socialdemokrat i Haderslev byråd.
Han var født i Vejbæk i Bov sogn og levede
fra 1900 som bygningshåndværker i Flens
borg, hvor han blev medlem af det tyske
socialdemokrati. Fra 1910 var han konsum
forvalter i Haderslev, dvs. leder af den lokale
brugsforening. I 1922 blev han fattiggårds
bestyrer på plejehjemmet i Laurids
Skausgade. Han var formand for socialde
mokratiet i Haderslev 1911—21 og sad fra
1918 til 1934 i byrådet, 1922-33 som råd
mand. 1918—19 var han formand for det ar
bejderråd, der efter revolutionen i Tyskland i

november 1918 blev oprettet i Haderslev,
ligesom det skete overalt i Tyskland.
I februar 1954 bragtes i dagbladet Søn
derjyden otte små artikler under overskrif
ten »Sådan gik det til«. De var skrevet af
Ferd. Zimmermann og behandlede arbejdet
i Haderslev byråd 1918-22, dvs. overgangs-

Titelvignetten er tegnet efter et fotografi, der viser byrådssa
lens borde fyldt med pakker til soldaterne, den såkaldte
»Liebesgabe« 1915, og rådhusets personale i færd med pak
ningen. Det er det eneste fotografi, der eksisterer af den sal,
hvor byrådet 1919-22 holdt sine møder. På denne side af
skranken var pressens og tilhørernes pladser. Busterne på
væggen i baggrunden forestiller fra venstre kejser Wilhelm d.
1
., kejser Wilhelm d. 2. og kejser Friedrich.
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tiden fra tysk til dansk styre. Skildringen er da det var klart at krigen snart ville fa en
nøgtern og saglig og bygger på Zimmer ende og det nordslesvigske spørgsmål for al
manns egne notater og papirer. Det hånd vor blev aktuel, stillede Zimmermann sig
skrevne manuskript til artiklerne findes i dog på socialdemokratiets gamle stand
Zimmermanns privatarkiv i Haderslev by punkt, at danskerne i Nordslesvig havde en
historiske arkiv og bærer titlen »Lidt by grundlæggende ret til en folkeafstemning, og
rådshistorie fra Haderslev fra 1918-22«.
at det var hvert enkelt partimedlems private
En del af Zimmermanns skildring er dog sag, hvilken side han ville vælge.
af ældre dato. Forud for byrådsvalget den
Med revolutionen i november 1918 og op
15. marts 1922 gav Zimmermann i Haders rettelsen af arbejder- og soldaterråd stillede
lev Amts Socialdemokrat den 28. januar og sagen sig nu noget anderledes for socialde
3. og 9. februar under titlen »Et tilbageblik« mokraterne. De var nu den ledende kraft i
en skildring af byrådets arbejde 1919-22. Tyskland og kunne bestemme den politiske
En stor del af Zimmermanns manuskript udvikling. Dermed ændredes også holdnin
1954 er næsten ordret en gengivelse af dette gen til det nordslesvigske spørgsmål. Den
tilbageblik fra 1922. Den ret detaljerede 18. november udstedte arbejder- og solda
skildring af debatten om havnebyggeriet og terrådet i Flensborg en erklæring, der
af byrådsmøderne fra den 17. jan. 1922 og af vendte sig imod den danske befolknings øn
byrådsvalget 1922 er dog først kommet til i ske om en afstemning. Revolutionen gjorde
1954. En del af manuskriptets begyndelse en afståelse unødvendig og for arbejderne
(afsnittene Valgmåden og Forholdene før og ville det kun medføre ulemper, hvis de kom
under 1. Verdenskrig) svarer ret nøje til, til Danmark. Lignende erklæringer udsted
hvad Zimmermann i 1948 havde skrevet i tes af arbejder- og soldaterrådene i Sønder
Sønderjyden i forbindelse med socialdemo borg, Åbenrå og Haderslev, hvor Zimmer
kratiets 50-års jubilæum. Også i 1933 havde mann var formand.
Zimmermann skrevet om tiden forud for
På foranledning af arbejder- og soldater
1914 og en hel del formuleringer herfra går rådet i Haderslev indkaldtes de nordsles
igen i 1948 og i 1954. Zimmermanns skil vigske og det flensborgske arbejder- og sol
dring bygger således på adskillige forlæg, daterråd til et møde i Haderslev den 15. ja
hvoraf i hvert fald et, nemlig Et Tilbageblik nuar 1919, hvor man i en fælles erklæring
fra 1922 ligger meget tæt på de begivenhe formulerede sin holdning til en afstemning
der der fortælles om. Det er her benyttet og en evt. afståelse til Danmark. Man ud
som forlæg for denne del af Zimmermanns talte sig her imod en afståelse af nordsles
skildring, mens artiklerne i Sønderjyden vigsk område uden tvingende grunde, og
1954, sammenholdt med Zimmermanns man forlangte at en evt. afståelse kun skete,
manuskript i byarkivet, er benyttet som hvis der var totredj edels flertal. I resolutio
forlæg for det øvrige. Alle overskrifter er ud nen var den frie tyske republik stillet op
giverens.
overfor den danske kongestat.
★
Zimmermann var med til at vedtage den
Selvom Zimmermann var født i Bov sogn ne erklæring, men alligevel må man nok si
nord for den nuværende grænse var han ge, at han og socialdemokraterne i Haders
stærkt tysk-påvirket, først og fremmest ved lev meget tidligt erkendte, at der var dansk
sit medlemsskab af socialdemokratiet i flertal i den nordligste by i provinsen, og at
Flensborg. Forud for sit valg til byrådet i en afståelse til Danmark var den eneste ri
Haderslev i februar 1918 udtalte han såle melige løsning. Vi ser det meget tydeligt i
des, at han følte sig som tysker og ikke ville marts 1920, da det danske socialdemokrati
drive partipolitik i byrådet. I efteråret 1918, sendte en hilsen til de nordslesvigske parti28

Ferdinand Zimmermann, 1878-1969. Foto ca. 1940 i
Historiske Samlinger for Sønderjylland.

foreninger med en opfordring til samarbej
de. I svaret der er underskrevet af formændene for de tre partiforeninger i Sønderborg,
Åbenrå og Haderslev, hedder det bl. a.: »Vi
er villige til at tage konsekvenserne af den
politiske situation, at målet, forsoningen
imellem de to på samme kulturhøjde ståen
de folk, kan nås. Vel er det rigtigt, at en stor
del af vore partifæller med tungt hjerte tager
afsked fra det parti og den statsindretning
som de har kæmpet for i en halv menneske
alder. Men vi vil ikke sysselsætte os med
fortiden. Stor ligger fremtiden for os, stort
gælder det at fuldende.« Fra Haderslev un
derskrev Zimmermann skrivelsen.
Den 18. juli 1920 foregik den officielle
sammenslutning af de nordslesvigske parti

foreninger med det danske socialdemokrati
ved et møde i Åbenrå, hvor også Zimmer
mann deltog.
Zimmermann udtalte i et interview i
Sønderjyden den 31. december 1955, at
genforeningen for ham udelukkende stod
som en retfærdighedsgerning og at han ac
cepterede udviklingen uden at føle bitter
hed. Dette er uden tvivl rigtigt. Det var ikke
det nationale problem, som optog Zimmer
mann og socialdemokraterne, og derfor
kunne nationale stemninger nok blusse op
hos socialdemokratiske arbejdere en kort tid
under afstemningen, men herefter koncen
trerede man sig om arbejdet for partiets
mål. Zimmermann skrev i 1922 i sit tilba
geblik over byrådsarbejdet 1919-22: »Den
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socialdemokratiske fraktion har stadig med
stor interesse taget del i det kommunale ar
bejde; men med striden mellem tysk og
dansk har den intet at gøre, og det skal den i
fremtiden heller ikke have. Vort arbejde lig
ger på det økonomiske område og har intet
med nationalpolitik at gøre. Vort arbejde
går ud på at sørge for, at de sociale love:
hjælpekassen, alderdomsloven, fattigvæse
net osv. bliver anvendt og ordnet således, at
det bliver til fordel for dem, som trænger, og
at skattebyrden bliver lagt på de skuldre,
som kan bære den.«
Denne holdning mærkes også i Zimmer
manns beretning om byrådsarbejdet
1919-22. Nok omtaler han de brydninger
der opstod mellem den tyske og den danske
byrådsgruppe, men det er i højere grad
nøgternt registrerende end med nogen form
for engagement. Han opfatter det mere som
forstyrrende afbræk i det arbejde, som for
ham og hans partifæller var det afgørende,
og hans dom over borgmester Thorvald
Møller er i den forbindelse hård. Til gen
gæld har han anerkendende ord om Nicolai
Svendsen, den første danske borgmester, og
er ikke mindre anerkendende over for den
sidste tyske borgmester, dr. Schindelhauer.
De forstod i højere grad at lede det praktiske
arbejde.
I skildringen af dette arbejde betoner
Zimmermann - naturligt nok - især den so
cialdemokratiske gruppes indsats, og der er
næppe tvivl om, at disse første socialdemo
krater i byens styre gjorde et stort arbejde
for at lette vilkårene for menigmand i denne
vanskelige overgangsperiode med enorme
prisstigninger, valutakursfald, arbejdsløs
hed og bolignød. Socialdemokraterne fik
plads i de udvalg der var vigtige i denne
forbindelse; de tog initiativ til bl. a. indkøb
af store mængder tøj til mindrebemidlede,
de har uden tvivl æren for en væsentlig del
af de beskæftigelsesarbejder, som blev sat
igang, og de gjorde en kraftig indsats for at
fa kommunen til at engagere sig økonomisk i
boligbyggeri for at afhjælpe den store bolig
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nød. I dette arbejde stod de til tider i skarp
modsætning til både den danske og den ty
ske gruppe, der bestod af borgerligt-orienterede mænd. Flere af dem var af stærk kon
servativ observans og mente, at pengene
havde det bedst i borgernes lommer, og at
byrådets største dyd var at føre en spar
sommelig politik. At socialdemokraternes
arbejde i byrådet fandt anerkendelse hos
mange vælgere, viste sig i stemmetallet ved
valget i marts 1922, som lå ca. 30 % over
tallet i 1919.

LIDT BYRÅDSHISTORIE FRA
HADERSLEV FRA 1918-22
Bystyrets organisering

Indtil foråret 1919 havde Haderslev ude
lukkende tysk bystyre, bestående af et byråd
og en magistrat. Byrådet kaldte man
»Stadtverordnetenkollegium«, og et med
lem af magistraten benævntes »Stadtrat«.
Byrådsmedlemmerne blev valgt for en be
stemt tidsperiode ligesom nu.
Der var ingen suppleantliste, så hver
gang der af en eller anden grund blev et
mandat ledigt, måtte der foretages et sup
pleringsvalg. Den samme fremgangsmåde
var gældende for magistratsvalg. Borgme
steren var også folkevalgt. Der blev præ
senteret tre kandidater og den der opnåede
det største stemmetal, var valgt, men valget
måtte godkendes af regeringspræsidenten i
Slesvig.1
Borgmesteren var tillige politimester, og
som sådan havde han en politisekretær til
sin rådighed. Byens politikorps bestod den
gang af fire politibetjente og en overbetjent,
kaldet »Wachtmeister«. Om natten blev
borgernes sikkerhed varetaget af lige så
mange natbetjente, kaldet »Nachtwächter«.
De var udrustede med krumsabel og et sig
nalhorn, der skulle tjene til at slå alarm i
tilfælde af ildebrand eller anden ulykke i
staden eller omegn.

Byrådets sammensætning i foråret 1918
Byrådet var inddelt i forskellige udvalg, som
nu under dansk styre. Byrådets forretnings
orden var derimod væsentlig anderledes,
idet der ved afstemning om en sag på dags
ordenen stemtes særskilt.2 Der kunne opstå
den situation, at byrådet vedtog, og magi
straten afviste et forslag, der var opført på
dagsordenen. Der opstod så det, man kaldte
dissens. Borgmesteren, som ledede for
handlingerne, meddelte så kun, at forslaget
var faldet, og man gik over til næste punkt
på dagsordenen. I 1918 bestod magistraten
af følgende fem herrer - borgmester, dr.
Schindelhauer, rådmand Raben, Josua Pe
tersen, D. Tams og rentier Fr. Roll.3 Byrå
det bestod af følgende 18 medlemmer: for
mand var dr. Peter Meyer, stedfortræder
var kancelliråd J. Christiansen, så følger to
baksfabrikant G. Hansen, restauratør Nis
Juhl, seminarielærer Peter Michelsen, sned
ker Chr. Moll, cigarhandler Andreas Poul
sen, vej bygnings mes ter H. F. G. Heel, køb
mand Andreas Erichsen, sagfører Sophus
Erichsen, malermester H. Meyer, postassi
stent Lauritz Have, auktionator A.M.Jen
sen, gymnasielærer dr. Jessen, bestyrer
Ferd. Zimmermann, entreprenør Willy
Christiansen, tømrermester J. Jürgensen og
sadler W. Zierau.4 Det fremgår af foranstå
ende, at alle rådets medlemmer er kendte
hjemmetyske borgere i staden med undta
gelse af Ferd. Zimmermann, der repræsen
terede socialdemokratiet.5
Valgmåden

Mange vil spørge forundret, hvordan det
kan være, at det danske borgerskab slet ikke
deltog i byrådsarbejdet, det samme kan
gælde for socialdemokratiet. Det kan i den
forbindelse være interessant at se på forhol
dene, som de var dengang.
I 1910 gjorde socialdemokratiet et forsøg
på at slå et »hul« i det tyske byråd, men det
lykkedes dog kun at opnå 39 stemmer mod

550 tyske. Ved et suppleringsvalg i 1911
prøvede man igen; denne gang opnåedes der
75 stemmer mod 550 tyske. Ved bedømmel
se af dette resultat bør der gøres opmærk
som på den strenge valgcensur. Ni mark
statsindkomstskat skulle man være ansat til
for at have stemmeret, og det var der ikke
mange arbejdere og håndværkssvende, der
nåede op til, og dertil var stemmeafgivnin
gen offentlig. Ved valgbordet blev man af
valgformanden spurgt: Wem wählen Sie?
(Hvem vil De stemme på?). Man forstår, at
under sådanne forhold var det ikke så ligetil
for enhver at sige sin mening om tingene,
det gælder såvel arbejdere som tjenestemænd som næringsdrivende. Nu forstår
man bedre udfaldet.6

Forholdene for og under 1. verdenskrig
Ved byrådsvalget i 1912 deltog endelig også
det dansksindede borgerskab.7 Man mødte
med tre kandidater, nemlig købmand
Theodor Voss, bankdirektør Chr. Hübbe og
købmand Christiansen.8 De socialdemo
kratiske kandidater var tømrer Ferd. Grosshennig, snedker Otto Urban og Ferd. Zimrpermann. Tømrermester Jürgen Jürgensen,
købmand Andreas Poulsen og entreprenør
Willy Christiansen repræsenterede det tyske
borgerskab. Resultatet af valget var ikke
stort, men dog var det fremskridt - 85 soci
aldemokratiske, 304 danske og 640 tyske
stemmer.
Opmuntret af dette resultat blev der til
suppleringsvalget i 1913 indgået valgallian
ce mellem det danske borgerskab og social
demokratiet. Man mødte op med en fælles
liste bestående af bankdirektør Chr. Hübbe,
rentier Juhl, Sønder Otting, og brugsfore
ningsbestyrer Ferd. Zimmermann. De tyske
kandidater var tobaksfabrikant Gustav
Hansen, sanitetsråd, dr. P. Meyer og over*postassistent L. Have. Men heller ikke den
ne samlede kraftanstrengelse fra det danske
og det socialdemokratiske borgerskab var
tilstrækkelig til at bryde hul i det gamle ty
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ske byråd. Der skulle tilsyneladende mere
til. Resultatet blev 728 tyske og 495 stem
mer på den fælles danske og socialdemokra
tiske liste.9
I 1914, kort før krigsudbruddet, var der
borgmestervalg. Den gamle borgmester, dr.
Gustav Schindelhauers embedsperiode var
udløbet, men han blev dog præsenteret igen
sammen med en hr. dr. Geier og en assessor
Wartze, begge langt syd fra. Nu skete der
imidlertid det, at det danske borgerskab be
sluttede at gå til valg og stemme på dr.
Schindelhauer, ud fra den betragtning, at
man vidste, hvad man havde, men at det
var ret usikkert, hvad man kunne fa. Dr.
Schindelhauer blev da også genvalgt med
544 stemmer, dr. Geier fik 273 og assessor
Wartze een stemme. Dr. Schindelhauers
embedsperiode skulle gælde for 12 år, men
blev dog senere afbrudt af genforenings-be
givenhederne.10
Da den første verdenskrig brød ud i
august 1914, blev en del byrådsmedlemmer
indkaldt til krigstjeneste. Alt normalt by
rådsarbejde standsede, kun administratio
nen arbejdede videre, men det blev trange
kår for småfolk og for krigsdeltagernes ef
terladte.

Socialdemokratiets første repræsentation
i byrådet i 1918
Først i foråret 1918 blev der foretaget det
første suppleringsvalg efter krigens slutning,
og det sidste på grundlag af den gamle preus
siske valglov. Valgets resultat blev, at besty
rer Ferd. Zimmermann blev valgt med 130
stemmer, medens min modkandidat, entre
prenør Willy Christiansen, fik 129 stemmer.
I forbindelse med dette valg vil jeg gerne
benytte lejligheden til at korrigere en mis
forståelse. Fuldmægtig Olav Christensen
skriver i »Blade af Haderslev by’s historie
fra omkring århundredskiftet« — udgivet i
anledning af firmaet A. Hundevadt’s 50 års
jubilæum den 9. august 1952 på side 76 om
dette valg følgende:
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»Den 17. februar 1918 blev der indvarslet
til et valgmøde i »Borgerforeningen«. Mø
det var besøgt af ca. 100 vælgere. Det fik sin
store betydning derved, at det betød et brud
med tyskernes hidtidige kurs, idet det på
mødet blev vedtaget, til det forestående by
rådsvalg foruden entreprenør Willy Christi
ansen også at opstille socialdemokraten, la
gerist Ferd. Zimmermann, der ved valget
den 20. februar fik 130 stemmer, medens
Willy Christiansen fik 129.« Såvidt Olav
Christensen.
Det er ganske rigtigt, at jeg efter indby
delse var til stede. Jeg blev spurgt, om jeg
ville lade mig opstille til valget. Jeg blev
endvidere spurgt, om jeg politisk tilhør
te Ebert-Scheidemann eller Liebknecht-Rosa
Luxembourg gruppen.11 Jeg syntes at de
sidste spørgsmål var mig lidt for nærgående
og svarede dertil, at jeg som det måtte være
denne forsamling bekendt, var formand for
socialdemokratiet i Haderslev, og at min
politiske indstilling dermed var klar nok, og
at jeg i følge deraf ikke kunne opstilles på
dette møde, men kun på et partimøde på
»Central Herberge« (Folkets Hus), og det
skete.12
En anden sag er, at det var arbejdere og
tjenestemænd ved de daværende amtsbaner
og andre tjenestemænd, der ved valget
stemte i min favør og dermed hjalp til med,
at socialdemokratiet for første gang blev
repræsenteret i Haderslev byråd.

Revolutionen 1918 og tiden derefter
Byrådets arbejde hele sommeren igennem
stod jo i krigsøkonomiens tegn, det gik syn
ligt stærkt ned ad bakke imod krigens slut
ning og den følgende revolution. Efter re
volutionen dem 9. november blev der hur
tigt af den provisoriske regering udstedt en
hel del forordninger angående den kommu
nale administration.
En sådan forordning påbød nyvalg til alle
bestående kommunalråd, magistraterne dog
undtaget, vistnok af hensyn til administra-

tionen. Man var i regeringen klar over, at
der ved disse nyvalg ville komme mange nye
og uskolede kræfter ind i de forskellige
kommunale forvaltninger, som netop nu
stod over for store og vanskelige opgaver.
Befolkningens forsyning med levnedsmidler
blev en stor opgave. Varerne blev knappe,
dårlige og dyre, smughandelen florerede
som aldrig før. Soldater, sårede og fhv. fan
ger vendte hjem fra krig og fangenskab,
mange i en forfærdelig forfatning. Jo, der
var sandelig nok at tage vare på for bystyret,
men dets funktionstid var snart udløbet,
klokken var ved at falde i slag.13
Byrådsvalget den 2. marts 1919

Valgdagen til det ny byråd var fastsat til
den 2. marts 1919. Efter en ret livlig valg
kamp kom så endelig valgdagen, som be
folkningen med store forventninger så hen
til. Der skulle vælges 30 nye byrådsmed
lemmer.
Der var indleveret fire lister, en fælles
dansk med direktør L. Christensen, kaldet
»vandmølleren«, som første mand,14 en so
cialdemokratisk liste med brugsforeningsbe
styrer Ferd. Zimmermann som nr. 1, en tysk
liste med tømrermester Jürgen Jürgensen
som spidskandidat, og en beværterliste med
restauratør Nis Juhl som ene mand.
Der blev ved valget afgivet 5334 gyldige
stemmer, deraf fik den fælles danske liste
2699 stemmer og 16 mandater, den social
demokratiske liste fik 933 stemmer og 5
mandater, den tyske liste fik 1596 stemmer
og 9 mandater, og beværterlisten fik 106
stemmer og intet mandat.15
Valgresultatet blev altså et klart dansk
flertal i Haderslev byråd. På den danske
fællesliste blev følgende valgt: direktør L.
Christensen, klejnsmedemester Hans Peter
sen, forretningsfører Jens Oggesen, typograf
Fr. Flade, købmand Wald. Schmidt, tand
lægej. Smidt, kornhandler N. Michaelsen,
redaktør Nicolai Svendsen, maler Hans
Magnussen, dr. med. Georg Ryon Hansen,
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arkitekt P. Gram, smed H. Andersen, køb
mand A. Hundevadt, bankdirektør N. Bon
de, bagermester Th. Møller og købmand J.
Jørgensen.
De tyske kandidater var følgende: tøm
rermester J. Jürgensen, lærer L. Hørlyck,
advokat S. Erichsen, sanitetsråd, dr. P.
Meyer, fru Antonie Frøhlich, købmand H.
v. Brincken, kredssekretær Oskar Floors,
kancelliråd Christiansen og entreprenør
Willy Christiansen.
Den socialdemokratiske gruppe fik føl
gende sammensætning: Ferd. Zimmer
mann, tobaksspinder Robert Grünert, tøm
rer Ferd. Grosshennig, lokomotivfører Jo
han Peters og sadelmager Julius Ahring.16
(Herefter bygger skildringen på Zimmermanns tilbageblik i
Haderslev Amts Social-Demokrat den 28. januar, 5. og 7.
februar 1922).

Byrådets arbejde i 1919
Det således sammensatte byråd samledes til
sit første møde den 28. marts 1919. Det var
med megen spænding, dette første møde
blev ventet. Et dansk flertal i byrådet og et
tysk flertal i magistraten med den gamle
borgmester i spidsen var jo et noget ejen
dommeligt forhold. Magistraten var jo ufor
andret, idet der intet magistratsnyvalg fandt
sted. Man havde nemlig fra regeringens side
vistnok af forvaltningstekniske grunde
undladt at opløse magistraten.
Forholdet var altså dette, at magistraten
ifølge sin stilling var i stand til at kuldkaste
enhver byrådsbeslutning, som gik dens vilje
imod, idet byrådet og magistraten stemte
hver for sig. Men så vidt jeg husker, har der
trods dette forhold aldrig været divergenser
af større betydning.17
Dr. Schindelhauer fandt sig godt tilrette
under de nye forhold. Forhandlingssproget
var tysk, og det må siges, at den danske
fraktions medlemmer allesammen gjorde sig
megen flid for at mestre det tyske sprog så
godt som muligt. Borgmesteren kunne for33

I Versailles-traktaten, der trådte i kraft den 10. janu
ar 1920, bestemtes det, at de to afstemningszoner
skulle rømmes for tysk militær og derefter besættes af
engelske og franske tropper. Franske officerer, bl. a.
den dansk-fødte kaptajn Bierring, kom til Haderslev
for at ordne praktiske forhold vedrørende indkvarte
ringen af de franske alpejægere. Under opholdet for
langte kaptajn Bierring kejser Wilhelms statue på
Torvet tildækket før alpejægernes ankomst. De skulle
forskånes for synet af den kejser, under hvem Tysk
land i 1870 havde erobret Alsace og Lorraine. De to
danske byrådsmedlemmer, købmand Waldemar
Schmidt og smedemester Hans Petersen, fik herefter
til opgave at ordne det fornødne. De gik på rådhuset
og forlangte statuen tildækket. »Nu er det vos, der
regerer,« sagde Hans Petersen til magistratssekretæ
ren, kaldet Lange Jensen, og slog i bordet. Tidligt på
formiddagen den 20. januar, da alpejægerne vente
des, kunne man derfor på Torvet se nogle arbejdsmænd i færd med at pakke statuen ind i sækkelærred.
Den 27. januar blev statuen taget ned, og den ligger i
dag på Haderslev Museum.

øvrigt forstå det danske sprog, men ikke tale
det, dette var hans fejl, som man fra dansk
side med rette ofte nok har bebrejdet ham.
Borgmesteren har nemlig været her i om
trent tyve år.18
I det første møde, byrådet afholdt, måtte
der selvfølgelig foretages en ny konstituering
af alle kommunale udvalg, da den danske
såvel som den socialdemokratiske fraktion
selvfølgelig gjorde krav på at blive repræ
senteret i disse i forhold til styrken og efter
forholdstalsvalg.19
Der var dengang omkring 25 udvalg,
nogle af ekstraordinær art, idet krigsforhol
dene havde tvunget kommunen til at træffe
en hel del foranstaltninger, såsom krigskøk
kenet, levnedsmiddelfordelingen, krigshjælpen osv. 20
Alle disse foranstaltninger blev admini
streret af et udvalg, og opgaven var jo den at
bringe de små i samfundet nytte og støtte;
thi de der havde penge, kunne også den
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gang købe det nødvendige til livets ophold
og lidt til.
Socialdemokratiet lagde derfor selvfølge
lig vægt på at få den størst mulige indflydel
se i disse udvalg, som skulle administrere de
den gang bestående sociale love som fattig
væsenet og fattiggården og senere under det
danske styre hjælpekassen og alderdomslo
ven.21
Og jeg er overbevist om, at vor virksom
hed inden for disse udvalg har været dem,
som trængte, til stor støtte. Dog nærmere
herom senere.
I et godt ordnet kommunestyre skulle alle
sager, som forelagdes byrådet, først være
genstand for grundig drøftelse i de ved
kommende udvalg. Men her skortede det
altid både under tysk og senere under dansk
styre.
Byrådets formand, direktør Christensen,
skulle altid indvarsle til møde, hvor alle tre
fraktioner drøftede dagsordenen, forinden

Først den 20. januar kl. 12 ankom toget med de franske alpejægere, ca. 300 ialt, til statsbanegården. Billedet viser hvorledes
vognene tømmes, før kaptajn Bierring, landråd P. J. Refshauge og stedfortrædende borgmester Andreas Outzen bød velkom
men. (Borgmester Schindelhauer kunne naturligvis ikke byde franskmændene velkommen). Soldaterne stillede herefter op for
at marchere igennem byen. Dannebrog vajede fra mange huse, selvom det var aftalt først at bruge Dannebrog på afstemnings
dagen, men én var begyndt og det smittede åbenbart. Marchen gik gennem Storegade op over Torvet for at ende på kasernen,
hvor er par spejdere så deres snit til at stikke et par Dannebrog og Tricoloren ud fra kasernens vinduer. I de følgende ca. 3Vi
måned satte alpejægerne med deres mørkeblå uniform deres helt særlige præg på byen.

den kom til behandling i det samlede magi
strats- og byrådsmøde (Städtische Kollegi
en) . Det blev i førstningen også gjort, men
efterhånden hørte også dette op. Den dan
ske fraktion var vistnok kommet til den
overbevisning, at sagerne meget bedre lod
sig behandle i et lukket fraktionsmøde på
Harmonien. Fraktionen kom efter sådanne
sammenkomster med bundne mandater til
byrådsmøderne, og det har i flere tilfælde
ikke været byrådet muligt at rokke ved de
beslutninger, der en gang var taget på de
nævnte fraktionsmøder.
Efter min mening har dette ikke altid væ
ret heldigt; og dette forhold har mange gan
ge forårsaget ret lange og skarpe diskussio
ner, som godt kunne have været sparet.22
3*

Hvis noget byråd har administreret under
vanskelige forhold, så har det sikkert været
det nuværende. Der holdtes næsten ikke et
møde, hvor der ikke måtte bevilges 10.000,
ja 100.000 mark til det ene eller det andet.
Udgifter, som ethvert andet byråd selvføl
gelig havde måttet bevilge, f. eks. lønninger
til byens arbejdere, embedsmænd og lærere,
udgifter til drift af byens værker, til indkøb
af råmateriale osv. De første 10.000 mark til
havnen blev bevilget i det første møde, de
næste 20.000 den 17. juli.23 Senere bevilge
des 270.000 mark til indkøb af tøj til mindrebemidlede efter et af den socialdemokrati
ske fraktion stillet forslag.24
Til nødstandsarbejder anvendtes ca.
900.000 mark25 og til indretning af lejlighe

35

der i kasernen og i Fiskergade 150.000
mrk.26 Udvidelsen af elektricitetsværket har
sikkert kostet en halv million mark.27
Disse store summer er naturligvis ikke ka
stet bort, men forrenter sig i værkerne. Den
stadig stigende dyrtid medførte selvsagt nye
krav om lønforhøjelse, som selvfølgelig også
var berettigede, og byrådet måtte på dette
område følge med, med eller mod dets vil
je.28 Det var sandelig ikke morsomt at sidde
med ansvaret i en sådan tid.
Det vil imidlertid føre for vidt i en avisar
tikel at behandle alt udtømmende, hvad der
er behandlet i de 16 byrådsmøder, som blev
afholdt i tiden fra marts 1919 til februar
1920.
Nicolai Svendsen som borgmester
februar-maj 1920
Men tiden gik, og man talte stadig om, at
tiden nu snart var inde til, at et regerings
skifte skulle finde sted. Den internationale
Kommission, som efter fredstraktaten skulle
overtage styret af Sønderjylland under fol
keafstemningen, blev af den danske befolk
ning ventet med længsel. Man var klar over,
at det også for kommunalbestyrelsen ville
have sin betydning. Man talte i samme for
bindelse om borgmesterskifte osv.
Forholdene udviklede sig også så hurtigt,
at det første møde, som fandt sted i det nye
år (den 7. januar 1920), også blev det sidste,
som dr. Schindelhauer ledede. Den interna
tionale Kommission var kommet til roret,
og noget af det første, den foretog sig, var at
fjerne de tyske borgmestre og landråder.29
Det havde jo længe været en åben hem
melighed, at redaktør Nicolai Svendsen
skulle være Haderslevs konstituerede borg
mester, og nuværende folketingsmand Refshauge skulle afløse landråd v. Loew.30 Nu
blev alt dette til virkelighed, men Haderslev
blev alligevel trods den anden revolution
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stående, hvor den stod. Alt gik i sin vante
gænge under beskyttelse af de franske alpejægeres bajonetter, som de heldigvis in
gen lejlighed fik til at bruge, men det var
ikke deres skyld, det var befolkningens.
Hr. Svendsen var nu konstitueret borg
mester og måtte forlægge sin virksomhed fra
Modersmaalets redaktion til det grønne
bord i borgmesterværelset på rådhuset i
Lavgade.
Når jeg fremhævede, at forhandlingerne
under dr. Schindelhauers fornemme og sag
kyndige ledelse altid gik glat og uden nogen
forstyrrelse, så må jeg tilføje, at hr. Svend
sen, som jo selv var medlem af byrådet, som
senere borgmester handlede efter sin for
gængers princip: fornem, bestemt og korrekt
i sin optræden, mild og hjælpsom over for
dem, som kom til ham om støtte.31
Sådan noget som bevægede møder med
sprængninger og afbrydelser af forhandlin
gerne fandt ikke sted dengang.
Hr. Svendsen fungerede i omtrent tre
måneder. Det kommunale arbejde var i den
tid ret kompliceret, man vidste undertiden
ikke, om det var Den internationale Kom
missions forordninger eller de tyske krigslo
ve, der var i kraft; faktisk bestod de begge
ved siden af hinanden.
Ernæringsspørgsmålet gjorde kommunen
store vanskeligheder, og professor Mølgaard, som under Den internationale
Kommissions herredømme var ernærings
kommissær for Sønderjylland, har ofte i den
anledning faet hilsen fra Haderslev.32
I et byrådsmøde den 20. maj 1920 tog
borgmester Svendsen afsked med byrådet,
han ville følge et kald fra regeringen om at
overtage embedet som skolekonsulent i
Tønder. Det var med beklagelse, at byrådet
modtog hans afsked. Alle tre fraktioner ud
talte gennem deres ordførere deres anerken
delse og tak til hr. Svendsen for godt samar
bejde.

Den 8. februar ankom afstemningsberettigede nordfra med skib og tog til Haderslev. Billedet viser damperen Freja, der er ved
at lægge til. Haderslev Musikkorps under hr. Höhns ledelse spiller som det gjorde ved alle genforeningens festligheder, folk
flokkes om landgangen, der vinkes og råbes hurra. Et øjeblik efter holder borgerrepræsentationens formand, direktør L.
Christensen velkomsttalen, og der takkes fra skibet. Toldformaliteterne overstås meget lemfældigt, selvom de ankommende er
godt belæssede med tøj og madvarer til deres slægtninge, og der lyder mange hjertelige velkomstord og genkendelseshilsener;
men der er ikke megen tid, for det gælder om at fa passagererne til togene. En halv time senere lægger damperen Hejmdahl til
med endnu et hold og modtagelsesceremonien gentager sig, men nu er der musik i spidsen, da optoget går til amtsbanegården
på Jomfrustien for at sende de stemmebrettigede ud over hele amtet.

Dansk flertal i magistraten
I det samme møde blev der efter anmodning
fra Den internationale Kommission af 6.
maj 1920 angående den kommunale admi
nistration i 1. afstemningszone foretaget
valg af en ny magistrat og borgmester. Val
get foregik efter forholdstalsmetoden.
Den danske fraktion valgte konsul Outzen, Thorvald Møller og Frederik Adolphsen; den tyske fraktion valgte D. Tams og
Fr. Roll, og socialdemokraterne valgte Jør
gen Møller. Til borgmester valgtes Thor
vald Møller med 14 stemmer, medens Tams
og J. Møller fik hver 6 stemmer.
Da magistraten skulle bestå af seks med
lemmer og en borgmester, måtte den i det

næste møde suppleres med et medlem,
nemlig vinhandler Fr. Wartho. Outzen blev
valgt som stedfortrædende borgmester.
Den gamle tyske magistrat havde nu op
hørt at eksistere; sammensætningen var nu
fire danske, to tyske og en socialdemokrat,
altså et absolut dansk flertal, som dog ingen
stor betydning havde, da den særskilte af
stemning snart blev ophævet. Byrådet be
stod uforandret.33
Der blev senere efter lov af 28. juni 1920
om indførelse af dansk kommunal admini
stration i de sønderjyske landsdele givet by
rådet lejlighed til at opløse sig selv og ud
skrive nyt valg. Dog skulle andragende her
om ske af en tredjedel af byrådets medlem
mer (altså ti), men andragendet blev kun
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stillet af otte (den socialdemokratiske frak
tion samt Andersen og Flade af den danske
og Carl Fuchs af den tyske), der manglede
således to stemmer. Byrådet blev siddende
og det sidder endnu.34

tuationen. Undertiden hørte man tale om
»klø« og udsmidning af vinduet, men så
slemt blev det dog ikke.
Det var særlig under debatten om de så
hårdt omstridte vedtægter og afskedigelser
af de tyske embedsmænd anledningen til
disse optøjer fremkom. Hansen var selv af
skediget skolelærer og varetog embedsmændenes interesser med største energi, dette
var hans ret og pligt. Jeg er tilbøjelig til at
tro, at under borgmester Svendsens kyndige
ledelse ville sligt ikke have passeret.
Det er nemlig borgmesteren, der skal
sætte præg på byrådets forhandlinger, og
denne egenskab sad borgmester Møller des
værre ikke inde med, det var hans fejl.
Havde forholdene hidtil stadig været
spændt, så kom det fuldstændig til eksplosi
on, da magistraten på eget ansvar uden om
byrådet og mod tyskernes protest lod det
bekendte insurgent-mindesmærke på Gam
melting på en upassende måde nedbryde. I
et derefter følgende byrådsmøde nedlagde
den tyske fraktion under protest mod denne
fremgangsmåde deres mandater. Her kan
måske være tale om en tredje taktisk fejl.
Byrådet vedblev trods dette skridt at være
beslutningsdygtigt.

Under borgmester
Thorvald Møllers ledelse
o
Den tredje periode under borgmester Møl
lers ledelse35 blev undertiden mere drama
tisk eller bevæget end under hans forgæn
gers, men dette var måske en følge af forhol
dene.
Imidlertid havde genforeningen fundet
sted. Byrådet blev indbudt til at hilse på
kongen i »Harmonien«s hvide sal. Den dan
ske og tyske fraktion gav møde, medens so
cialdemokraterne udeblev; dette var dog ik
ke af antipati mod kongens person, men af
principielle grunde, som er tilstrækkelig be
kendt.
Den tyske fraktions ordfører, tømrerme
ster Jürgensen, talte med kongen om min
dretallets rettigheder, pligter osv.36
I det første møde efter genforeningen blev
det danske sprog stiltiende indført som for
handlingssprog.37 Nu kom turen til dem,
som indtil den tid havde talt tysk, men alle
undtagen én tog konsekvensen af de nye
forhold og talte dansk så godt de kunne.
Havnesagen
Fhv. lærer H. C. Hansen38 blev ved at tale
tysk. Jeg skal i denne forbindelse ikke udtale Man kunne nu have tænkt sig, at der var
mig nærmere herom, efter loven havde kommet mere fordragelighed ind i forhand
Hansen ret til at tale tysk, men om det var lingerne, men dette skete desværre ikke; thi
taktisk klogt gjort af ham, står ikke skrevet. den danske fraktion kunne ikke forliges med
I hvert fald mener jeg, at dette gav anled sig selv. Særlig når havnespørgsmålet stod
ning til begyndelsen af konflikten mellem til debat, virkede dette som sprængpulver i
den danske og den tyske fraktion. Forholdet den danske fraktion.
blev nemlig skarpere, når Hansen talte, og
det gjorde han ofte; den danske fraktion be (Herefter følger teksten Zimmermanns avisartikler i Søn
gyndte med at skrabe med benene i gulvet derjyden den 28. februar og 3. marts 1954).
og underholde hverandre med private be
mærkninger, for til sidst at forlade mødet, så
at forhandlingerne måtte afbrydes. Om Der var udarbejdet to projekter, et syd-pro
dette var taktisk klogt, står heller ikke skre jekt af stadsbygmester Schnackenburg.
vet. Men borgmesteren beherskede ikke si Dette projekt støttedes af et mindretal in38

På afstemningsdagen tirsdag den 10. februar var der regn og rusk, og den kraftige blæst fik de mange flag til at smælde som på
dette billede fra Storegade. Det var den første store flagdag med Dannebrog. Der var rejst mange flagstænger, men også i
vinduerne var der flag, og mange steder var husene pyntet med granguirlander, som på BT-centralen i Storegade 42, til højre i
billedet. Også enkelte tyske flag sås. Om aftenen festedes der mange steder i byen og spejderne var et vigtigt led i formidlingen
af valgresultaterne. De blev brugt som sendebud fra optællingsstederne til de mange lokaler, hvor der var fest. Alle steder blev
resultaternes oplæsning naturligvis hilst med begejstring. Kun hvor tyskerne holdt til var stemningen mere mismodig. Der
blev i Haderslev afgivet 4006 stemmer for Danmark og 2164 for Tyskland, heraf de tilrejsende hhv. 1219 og 962.

denfor den danske fællesgruppe, med grup
pens førstemand, direktør for Slotsvand
møllen L. Christensen som talsmand. Han
støttedes af hele den socialdemokratiske
gruppe og af et enkelt medlem af den tyske
gruppe.
Nord-proj ektet, som var udarbejdet af in
geniør Hey, var en forlængelse af det gamle
bolværk adskillige 100 meter østpå. Til
fuldførelse af dette projekt måtte der af Paul
Christiansen erhverves 14.000 kvadratmeter
og af Haderslev kalkværk et lignende areal.
Ved forhandlingerne i byrådsmødet den
17. januar 1922 kom det til et åbent brud
inden for den danske gruppe. Borgmester
Th. Møller var syg, viceborgmester Andr.

Outzen var fraværende, og så valgte man
bankdirektør N. Bonde til forhandlingsle
der. Han var tilhænger af nord-projektet.
En spydig og fornærmende bemærkning fra
Bondes side over for den gamle »vandmøl
ler«, bragte denne sådan i harnisk, at han
stod op, tog sine papirer og forlod byråds
salen, efter at han af forhandlingslederen
forgæves havde forlangt en uforbeholden
undskyldning, som ikke blev givet. Den socialdemookratiske gruppe fulgte den »gam
le« i sluttet trop ud af salen. Nord-projektet
blev som bekendt gennemført. På det sam
me byrådsmøde blev der enstemmigt bevil
get 10.000 kr. som tilskud til opførelse af en
teknisk skole på Lembckesvej.39
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Onsdag den 11. februar kl. 11 holdtes der takkegudstjeneste i alle byens kirker, og kl. 2 om eftermiddagen
startede fra markedspladsen på Gravene et vældigt
optog gennem byen. Det gik gennem Nørregade,
Gåskærgade, Slagtergade, forbi Statsbanegården og
landrådskontoret, gennem Storegade op over Torvet
ad Lavgade og Badstuegade ud til de flagsmykkede
dampere ved havnen, videre ad Jomfrustien og Nør
regade til kasernen. På billedet passerer optoget gen
nem Bispegade og Apotekergade. I optoget deltog
ringriderforeningen til hest, alle byens spejderkorps,
flere foreninger med faner og masser af skolebørn
med et utal af små flag. På kasernen holdtes begej
strede taler, bl.a. af den populære franske komman
dant, kaptajn Cuny, der meddelte, at hele det franske
kompagni ville følge processionen til Torvet, hvor der
trådtes af. »Det var et optog, der nok kunne sige
sparto til alt, hvad man ellers havde set i Haderslev af
fest,« slutter Modersmaalet den 12. februar sin skil
dring af optoget og festen.

De sidste byrådsmøder i februar 1922

På byrådsmødet den 7. februar stod havne
udvidelsen atter på dagsordenen. Det endte
med, at nordprojektet blev vedtaget og in
geniør Hey blev antaget som tilsynsførende
med arbejdets udførelse.
På samme møde blev første rate på 40.000
kr. til anlæggelse af en bypark ved dammen
bevilget og 90.000 kr. til boligbyggeri, bl. a.
til opførelse af aldersrenteboligen Lindedal
31. Fra forsvarsministeriet forelå der en
anmodning om, at kommunen skulle rømme
kasernens østlige fløj ud imod Christians
feld vej, som havde været indrettet til kom
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munale nødboliger.40 Militæret havde nu
selv brug derfor. På samme møde blev
stadsbygmester Schnackenburgs første
medarbejder, arkitekt H. C. Hansen, valgt
til ny stadsbygmester. Schnackenburg hav
de sammen med en del tjenestemænd på
kæmnerkontoret fået sin afsked fra byens
tjeneste.41
På det næstsidste byrådsmøde den 28. fe
bruar 1922 skulle rådet slette 1200 vælgere
af valglisten på grund af skatterestance.42
Der blev bevilget 100.000 kr. til opførelse af
32 nye boliger på Fjordager og Åstrupvej.
Det sidste byrådsmøde i perioden fra
1919-1922 blev holdt den 25. marts 1922.

Der var ikke store sager på dagsordenen.
Det blev kun til et afskedsmøde. Man ud
talte gode ønsker fra alle sider og sagde tak
for godt samarbejde. Og dermed sluttede en
byrådsperiode, som vistnok kan regnes til en
af de mest begivenhedsrige i Haderslev bys
historie.

Byrådsvalget den 15. marts 1922

Det nye byråd, der var blevet valgt den 15.
marts 1922, og som skulle virke til 1925, fik
efter en ret livlig valgkamp følgende sam
mensætning:43
Liste A, den danske fællesliste, fik 1542
stemmer og syv mandater. Valgt blev di
rektør L. Christensen, malermester M.
Wismar, dommer Balthazar Christensen,
købmand Chr. Adolfsen, skibsmægler Chr.
Hansen, glarmester Hans Oiling og lektor
H. Reincke.
Den socialdemokratiske liste C fik 1223
stemmer og seks mandater. Valgt blev be
styrer Ferd. Zimmermann, typograf Jørgen
Møller, forretningsfører Viggo Hansen, ma
skinarbejder P. Mortensen, seminarielærer
Th. Egebæk og portør Chr. Sørensen.
Liste D, det radikale venstre, fik 404
stemmer og to mandater, nemlig overpostinspektør Andersen og assistent Hans
Lausten.
Liste B, den tyske liste, fik 947 stemmer
og fire mandater. Valgt blev købmand D.
Tams, sanitetsråd, dr. P. Meyer, rentier Fr.
Roll og tømrermester Jürgen Jürgensen.
Som borgmester i det nye byråd valgtes
direktør L. Christensen og som hans sted
fortræder bestyrer Ferd. Zimmermann.
Der kunne naturligvis skrives meget mere
om denne tid, men foranstående er kun i
store træk noget af det, der foregik i en begi
venhedsrig tid. Det er nedskrevet efter mine
egne optegnelser og efter min hukommelse.
Jeg har ikke haft noget arkiv eller nogen
protokol til min rådighed. Det er derfor mu
ligt, at der er nogle små urigtigheder, som

dog ikke kan forandre fremstillingen i sin
helhed.

FERDINAND ZIMMERMANN

Zimmermann er i sin skildring inde på de
ret skarpe modsætninger der opstod mellem
den danske og den tyske byrådsgruppe efter
genforeningen, men da det nationale som
nævnt i indledningen kun spiller en ringe
rolle for Zimmermann, kan det måske være
vanskeligt at forstå baggrunden for disse
modsætninger. Det kan derfor synes rime
ligt at uddybe Zimmermanns skildring ved
at inddrage andre kilder, først og fremmest
avisernes samt byrådsprotokollens gengivel
se af de begivenheder, Zimmermann henty
der til.
Det er rigtigt når Zimmermann skriver,
at de tyske byrådsmedlemmer straks efter at
genforeningen havde fundet sted, tog konse
kvensen af de ændrede forhold og talte
dansk så godt de kunne. Dette blev også
senere, da den danske og tyske gruppe stod
skarpt over for hinanden, anerkendt fra
dansk side. Lærer Hansen var imidlertid
den der kom til at bringe skår i det tilsyne
ladende fordragelige forhold. Allerede den
19. august 1920 kom det til en episode i by
rådet, som også er omtalt af Zimmermann.
Byrådsprotokollen beretter om dette møde
følgende:
»Forhandlingerne afbrydes ved dagsor
denens punkt 7, fordi hr. lærer Hansen, der
som medlem af den tyske fraktion, har ordet
til dagsordenen og taler tysk, på forespørg
sel fra borgmesteren om han ikke kan tale
dansk, vedblev at tale tysk. Da en del med
lemmer af den danske fraktion forlader mø
det, er forsamlingen ikke mere beslutnings
dygtig og mødet hæves.«
Også ved senere lejligheder var der uro,
når lærer Hansen havde ordet, men det kom
dog ikke til episoder som denne.
Lærer Hansen var blevet afskediget som
lærer, og det var derfor naturligt, at han
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Den 5. maj ankom de danske soldater til Sønderjylland. På havnepladsen i Haderslev var de franske alpejægere opstillet,
veteraner fra 1864, ja endog et par fra 1848, var hentet fra hele amtet, byens og egnens repræsentanter dannede modtagelses
komite og en tusindtallig tilskuerskare fyldte havnepladsen og de nærmeste gader. Lidt før kl. 12 blev hele sceneriet sat igang.
De to dampere lægger til, musikken spiller, franskmændene præsenterer gevær, og hele modtagelsesceremoniellet.forløber med
bl. a. velkomsttale af borgmester Svendsen og overrækkelse af buketter af 12 unge, hvidklædte piger. Derefter formeres det
vældige optog, forrest den lange kolonne af spejdere, derefter veteranernes vogne, byens og kredsens repræsentanter og så de
unge piger fulgt af franskmændene, der efterfulgtes af de danske soldater; optoget sluttedes af ringriderne. På billedet på
venstre side ses de danske soldater på vej fra havnepladsen gennem den æresport, der var rejst. I baggrunden til højre

med næb og klør kæmpede for de afskedige
de embedsmænds rettigheder. Dette førte til
en langt alvorligere konflikt end episoden
den 19. august, og var stærkt medvirkende
til at byrådet blev sprængt.
Baggrunden for denne konflikt var en lov
af 28. juni 1920, der fastsatte de generelle
retningslinjer for de tyske embedsmænds
retsstilling. Lokalt fastsattes så bestemmel
ser i tilslutning hertil. I Haderslev havde
man disse bestemmelser til behandling på
byrådsmødet den 26. november 1920, men
punktet blev taget af dagsordenen før det
kom til behandling, og først på mødet den
16. december blev bestemmelserne debatte
ret. Diskussionen var ret langvarig, men
vedtægterne blev godkendt med enkelte
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mindre rettelser, uden at det synes at være
kommet til alvorlige sammenstød mellem
den danske og den tyske gruppe, specielt
lærer Hansen.
Ud på foråret blev der imidlertid af den
danske gruppe stillet ændringsforslag til de
allerede vedtagne vedtægter. Man ønskede
helt klart en stramning, og på byrådsmødet
den 13. april 1921 blev ændringsforslagene
forelagt. Ændringen bestod i, at datoen for
beregningen af pension eller affindelsessum
skulle være 11. november 1918 og ikke 1.
april 1919, samt en bestemmelse om, at de
tidligere embedsmænd intet krav havde på
kronepension, men i hvert enkelt tilfælde
kan bevilges en affindelsessum efter byrå
dets skøn.

muddermaskinen, der er igang med opmudringen af havnen og til venstre den ene af de to dampere, der bragte soldaterne
hertil. Mange tilskuere fulgte med i optoget, og på hele turen igennem byen var der en sådan trængsel, at soldaternes geledder
var ved at sprænges. På billedet på højre side passerer optoget købmand Frees’ store ejendom, Storegade 14, til venstre
musikkorpset med høje hatte, derefter de 12 unge piger, de franske alpejægere og bag dem nogle af veteranernes vogne.
Optoget sluttede på kasernen, hvor vagtskiftet fandt sted. Efter taler, musik og fanemarch udskiftedes de to Tricolorer over
kasernen med Dannebrog. Om eftermiddagen var der middag på Missionshotellet for veteranerne og om aftenen afskedsfest
for franskmændene på Harmonien. Dagen efter fulgte de danske soldater de franske soldater til banegården, hvor der blev
taget afsked med taler og militær ceremoniel.

Sagen kom til behandling på byrådsmø
det den 27. april og her erklærede bygmester
Jürgensen, at ændringerne gjorde embedsmændene retsløse. Han mente endvidere, at
en ændring var ulovlig, da vedtægterne var
vedtaget af byrådet i december 1920. Den
danske gruppe hævdede heroverfor, at
borgmester Schindelhauers pensionssag ik
ke fristede til at give for vidtgående rettig
heder, og at byrådet hidtil havde optrådt
særdeles kulant i disse sager. Ændringerne
blev vedtaget med 15 stemmer imod den ty
ske gruppes 8. Socialdemokraterne stemte
ikke, fordi de ikke mente, at man var klar
over vedtægternes økonomiske konsekven
ser.
Senere på mødet kom det til en ny episode

med lærer Hansen. Under behandlingen af
politisekretær Hintzes affindelsessum, an
greb Hansen voldsomt den danske fraktion,
der svarede med harmfulde tilråb som »Tal
dansk«. Borgmesteren måtte til sidst fratage
ham ordet, skriver Modersmaalet i sit refe
rat den 28. april og fortsætter: »Men Han
sen ville ikke tie. Han overfusede borgme
steren med de mest udsøgte skældsord, som
vanskeligt kan gengives og lovede borgme
steren at rakke ham ned mundtligt og
skriftligt, hvor han kunne komme til det, og
han skulle fortælle alverden, hvor umulig en
borgmester han var. Borgmesteren svarede
skarpt og beordrede ham til tavshed, og fra
alle sider, også fra tilhørerne, lød der høje
råb: »Smid ham ud!«« Det lykkedes til sidst
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Der gik yderligere to måneder før selve genforeningen skete, og i juni måned kom det til generalstrejke i de nordslesvigske byer
som følge af arbejdernes utilfredshed med at de økonomiske problemer stadig ikke var løst. Først den 10. juli kunne kong
Christian 10. tage landet i besiddelse. Fra Christiansfeld kom han i bil, og nord for Haderslev steg han og de to prinser til hest.
På Gammelting fandt modtagelsen sted. En æresport var rejst og på billedet gør kongen front imod forsamlingen, vistnok de
danske byrådsmedlemmer, foran æresporten, der er til højre for billedet. Borgmester Thorvald Møller har netop holdt sin
velkomsttale og der råbes hurra, mens de danske soldater i baggrunden præsenterer gevær. I forgrunden gør en gammel
skægget mand (en veteran?) honnør. Kongen red herefter gennem æresporten. Ad Nørregade gik ridtet til Vor Frue kirke,
hvor der holdtes en kort andagt.

at få Hansen til at sætte sig, men Hansen
bad senere igen om ordet og fik det. »Det
må indrømmes, at borgmesteren ikke var
fuldt korrekt, idet han bemærkede: »Lyt til
hr. Hansens vise ord,« skriver Modersmaalet, som dog finder at det var en meget
menneskelig bemærkning, men »Hansen
bruste straks op og frabad sig i de voldsom
ste vendinger al taktløshed. Borgmesteren
svarede på tysk, for at Hansen ikke skulle
misforstå det, og gav ham et meget tydeligt
skudsmål, hvad selvfølgelig igen foranledi
gede Hansen til at tage til sit rige forråd af
ukvemsord og en skylle af ubehageligheder
væltede frem. Udtryk som grovmundet og
uforskammet, taktløs og lign, var kun de
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pæneste.« Der blev almindelig tumult, til
råb og trusler fra alle sider. De danske
medlemmer rejste sig for at gå og borgme
steren afbrød derpå mødet. Byrådsproto
kollen tilførtes herom følgende bemærkning:
»Under forhandlingerne til punkt 4b på
dagsordenen fremkom byrådsmedlem, af
skediget lærer Hansen med flere utilbørlige
udtalelser, der fremkaldte mishagsytringer
og uro blandt de tilstedeværende byråds
medlemmer. Da Hansen fortsætter med
utilbørligheder, ikke ændsende at ordet ved
det foregående punkt på dagsordenen er
frataget ham i henhold til flertalsbeslutning,
og der fra forsamlingen lyder råb om med
magt at fjerne ham fra byrådssalen, så

Den danske byrådsgruppe samlet på Gammelting den 10. juli 1920 for at modtage kongen. Forrest fra venstre står bagerme
ster Th. Møller, købmand Chr. Adolphsen, dr. Ryon Hansen, amtsskolekonsulent Nicolai Svendsen, smedemester Hans
Petersen , malermester Hans Magnussen, og foran disse to grosserer Jens Oggesen, derefter grosserer Niels Michaelsen,
vinhandler Fr. Wartho og grosserer Andr. Outzen. Bagest står fra venstre smedemester Hans Andersen, maskinsætter Fr.
Flade, bankdirektør N. Bonde, købmand Waldemar Schmidt, købmand Anton Hundevadt og købmand Jens Jørgensen. - Det
var om dette byråd, man i sommerrevyen 1921 bl. a. sang: »Haderslev byråd tæller mange store mænd, store mænd, størst af
dem alle er Jens Oggesen.«

borgmesteren sig nødsaget til at slutte mø
det for at undgå videre udskejelser.« Fuld
mægtig Boisen har senere fortalt, at Hansen
bl. a. sagde: »Ich erkläre hiermit, dass Herr
Thorvald Møller nicht fähig ist, das Amt
des Bürgermeisters zu verwalten.«
Ved det følgende byrådsmøde den 11.
maj 1921 var byrådssalen stuvende fuld af
tilhørere. Den danske og den socialdemo
kratiske gruppes medlemmer indfandt sig
lidt efter lidt, mens den tyske gruppe trådte
ind samlet. »De kom åbenbart lige fra et
gruppemøde og deres højtidelige miner for
rådte at der var noget i gære,« skriver Modersmaalet i sit referat den 12. maj. Mødet
startede meget uskyldigt med en kort med

delelse, og oplæsningen af protokollen fra
sidste møde gav ikke anledning til nogen
større debat, bortset fra at lærer Hansen på
tysk protesterede mod protokoltilførslen om
mødets slutning, som han betegnede som
ukorrekt.
Herefter bad dr. Meyer om ordet og ud
talte: »Overfor den første danske borgme
ster hr. Svendsen udtalte jeg i sin tid min og
min fraktions beredvillighed til samarbejde
med den danske fraktion. Denne vor gode
vilje har vi siden bevist, ikke mindst jeg per
sonlig, bl. a. derved at jeg var den første til
at give afkald på at tale tysk her i rådet.
Tildragelser i den sidste tid har imidlertid
belært mig om, at denne optræden ikke har
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fundet den rette og tilsvarende forståelse fra
anden side, således som det navnlig er frem
gået af den måde, hvorpå vedtægterne for de
kommunale embedsmænd er blevet be
handlet og nu i dag fjernelsen af monumen
tet på Gammelting. Dette har vist mig, at
jeg må revidere mine anskuelser om min
politiks rigtighed. Da jeg må erkende, at den
ikke har fundet forståelse i den danske frak
tion, og da jeg ikke vil slå ind på nogen
anden, har jeg kun at nedlægge mit amt.«
Herefter rejste hans sidemand, bygmester
Jürgensen sig og erklærede, at han sluttede
sig hertil, alle de andre tyske medlemmer
gjorde det samme og alle udvandrede.
Hertil knytter Modersmaalet nogle be
mærkninger. Avisen beklager den vending
den kommunale politik har taget og erklæ
rer, at det er korrekt at de tyske byråds
medlemmer på en nær (lærer Hansen) vir
kelig har vist fordragelighed og vilje til loy
alt samarbejde, men det har ikke fra dansk
side manglet på en tilsvarende optræden i
fuldt mål. Der er vist det tyske mindretal en
hensynsfuldhed og imødekommenhed, som
det tyske regimente aldrig drømte om at vise
danskheden.
Dette er utvivlsomt en korrekt vurdering,
men alligevel må det nok siges at det danske
flertal og især magistratsflertallet handlede
»upassende«, som Zimmermann siger, og
trådte det tyske mindretals følelser unød
vendigt nær. Monumentet på Gammelting,
en sort marmorobelisk med det slesvig-holstenske våben på soklen, var rejst i 1886 til
minde om den slesvig-holstenske rejsning i
1848 og de faldne slesvig-holstenske krigere
fra treårskrigen. Borgmester L. Christensen
udtalte i august 1922, da spørgsmålet om en
genrejsning af mindesmærket blev behand
let i byrådet, at afsløringen i 1886 var en
tysk demonstration, og at stenen kun kunne
opfattes som en hån og trods mod den dan
ske befolkning.
På baggrund heraf er det vel forståeligt,
at man fra dansk side ønskede monumentet
fjernet, på samme måde som man havde
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fjernet kejser Wilhelms statue i januar 1920.
Det man kan bebrejde den danske byråds
gruppe er måden det skete på. Et udvalg
blev nedsat af gruppen med den opgave at
overveje, hvorledes dette kunne ske. Udval
get bestod af konsul Andreas Outzen, di
rektør L. Christensen, bankdirektør Bonde
og dr. med. G. Ryon Hansen. Ved et møde
på borgmesterens kontor den 11. april 1921
besluttede man at anmode borgmesteren
om ved førstkommende magistratsmøde at
forelægge følgende krav:
»Vi fremsætter herved i det danske bor
gerlige partis navn kravet om, at den på
Gammelting rejste mindestøtte fjernes sna
rest, og at magistraten giver dette krav sin
tilslutning.«
På magistratsmødet den 4. maj vedtoges
det med de danske medlemmers stemmer
mod de tyske rådmænd, Tams og Rolls (so
cialdemokraten Jørgen Møller var ikke til
stede), at mindesmærket skulle fjernes, og at
det skulle ske inden pinse (15. maj). I et
brev af 6. maj protesterede Tams mod den
ne afgørelse, idet han mente den. skulle fo
relægges byrådet. Borgmesteren mente ikke
det var nødvendigt, da arbejdet »er en ad
ministrativ handling for hvilken magistra
ten alene bærer ansvaret« og da der ikke
bliver tale om nogen udgift for byen. Støt
tens værdi vil nemlig »ved salg til evt. lyst
havende formentlig med lethed kunne dæk
ke omkostningerne ved fjernelsen, så at der i
virkeligheden ikke opstår nogen udgift for
byen, hvorfor byrådets medvirken i dette
tilfælde ikke er nødvendig.« Den 11. maj
fjernedes så støtten med undtagelse af fun
damentet og anbragtes i et skur på havnen.
Rådmand Roll fik som formand for forskøn
nelsesudvalget pålagt at sørge for arbejdets
udførelse!
På byrådsmødet den 16. juni, hvor kun
den danske og den socialdemokratiske
gruppe var til stede, behandledes den tyske
gruppes mandatnedlæggelse. Borgmester
Thorvald Møller indledte med en redegørel
se, hvoraf det fremgik, at en mandatnedlæg-

Efter andagten i kirken kørte kongefamilien i bil til
Harmonien, hvor der i Den hvide Sal var præsenta
tion af bl. a. byråd og kredsdag. Her var også den
tyske gruppe i byrådet til stede. Den havde - forståe
ligt nok - ikke været med på Gammelting, men grup
pens leder, bygmester Jürgensen, holdt nu en kort
tale, hvor han bl. a. udtalte, »at hans fraktion og de
borgere, der stod bag ved, kun ønskede at være loyale
og lovlydige borgere i Danmark og være med til at
bygge en god fremtid op.« Modersmaalet fremhæver i
sit referat dette som et historisk øjeblik. De socialde
mokratiske byrådsmedlemmer var, som Zimmer
mann skriver, ikke til stede, fordi de var imod konge
dømmet, ikke fordi de havde noget imod kongens
person. - Herefter kørte man til GI. Haderslev kirke
gård og Klosterkirkegården, hvor der lagdes blomster
ved bl. a. L. Skaus og Peter Hiort Lorenzens grave.
På billedet er det borgmester Thorvald Møller, der
fører kongen rundt på Klosterkirkegården.

gelse efter den gældende lovgivning ikke
kunne finde sted uden byrådets samtykke.
L. Christensen mente, at der var vist ty
skerne al mulig hensyn. Det gjaldt især i
forbindelse med alle økonomiske spørgsmål
og i selve styrelsen af de kommunale sager.
Tyskerne havde således formandsskabet i
flere vigtige udvalg, bl. a. i ligningskommis
sionen. Noget andet var imidlertid forholdet
på det politiske område »Den tid, da de her
rer regerede byen enevældigt og vi danske
end ikke kunne få så meget som en repræ
sentant her, den er forbi. Det er vist særlig
det der trykker, men det kan ikke blive an
derledes,« sluttede L. Christensen ifølge
Modersmaalets referat den 17. juni; han fo
reslog at nægte samtykke til mandatnedlæg
gelsen.

Heroverfor erklærede Zimmermann, at
socialdemokratiet ikke ville blande sig i stri
den mellem den danske og den tyske grup
pe, men man kunne dog ikke anerkende, at
man benyttede byrådets forretningsorden til
at fratage et medlem ordet, således som det
var sket på mødet den 27. april. »Vi har ikke
billiget H. C. Hansens optræden her, men
han havde ret til at tale tysk. Jeg må bekla
ge, at borgmesteren ikke har været neutral.
Han tillod publikum at demonstrere imod
Hansen [den 27. april 1921], og den danske
fraktion har to gange [den 19. august 1920
og den 27. april 1921] forladt salen som de
monstration. Hansens forseelser har aldrig
været så grove, at man burde fratage ham
ordet. Ordet bør være frit heroppe. Vi til
lægger denne handling en stor del af skylden
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for, at det er kommet så vidt. Vi mener des
uden at måtte sige, at fjernelsen af mindes
mærket var taktløs over for en vis del af be
folkningen.«
Modersmaalet skriver i sit referat, at
borgmesteren påtalte ordet taktløs, men
Zimmermann påpegede heroverfor, at det
var et mindesmærke for faldne, hvad enten
de så var faldet som oprørere eller regulære
soldater, og det måtte man vise pietet. Han
mente derfor, at der måske ikke var til
strækkeligjuridisk grund til mandatnedlæg
gelsen, men nok moralsk.
Borgmesteren protesterede imod beskyld
ningen for at have optrådt uneutralt og L.
Christensen støttede borgmesteren heri.
Ved den efterfølgende afstemning vedtoges
det med den danske gruppes 16 stemmer at
nægte godkendelsen af mandatnedlæggel
sen. Socialdemokratiet undlod at stemme.
I den følgende tid udspandt der sig en
avispolemik mellem den tyske og den dan
ske byrådsgruppe, der beskyldte tyskerne
for at strejke. I et indlæg i Modersmaalet
den 2. juli pointerede dr. Meyer sine syns
punkter og fremførte her foruden sagen om
embedsmændenes rettigheder og mindes
mærkesagen også spørgsmålet om byrådets
forretningsorden. Det er forkert, at et med
lem kan fratages ordet og heri lå også en
grund til tyskernes mandatnedlæggelse.
Monumentet måtte op igen, evt. et andet
sted, og forretningsordenen ændres, før de
tyske medlemmer igen ville indtage deres
pladser i byrådet. Nogen strejke var der ikke
tale om.
I et svar den 5. juli fremførte L. Christen
sen igen den danske gruppes synspunkter,
således som de var kommet frem på de tidli
gere byrådsmøder. Om embedsmændene
sagde han, at disse embedsmænd sydfra
måtte falde med det system som de var en
del af. Dr. Schindelhauer havde desuden
stillet urimelige krav og truet med proces,
ligesom lærer Hansens trusler også havde
medvirket til at byrådet vedtog de regler,
som blev vedtaget den 27. april. Senere
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fremførtes det også, at mange af embeds
mændene havde faet stilling sydpå, og at der
derfor ikke kunne være grund til at de skulle
have pension.
Selvom byrådets flertal havde nægtet at
godkende mandatnedlæggelsen, mødte den
tyske gruppe ikke op til byrådsmøderne og
deltog således ikke i det videre byrådsarbej
de. Byrådet bestod resten af valgperioden
indtil den 1. april 1922 af den danske grup
pes 16 medlemmer og de 5 socialdemokra
ter. Det var tilstrækkeligt til, at byrådet var
beslutningsdygtigt, således som Zimmer
mann skriver.
I det nye byråd, der tiltrådte i april 1922,
indtog den tyske gruppes fire nyvalgte
medlemmer, der alle havde været medlem af
det tidligere byråd, atter deres pladser og
sagen om mindesmærket blev igen fremdra
get. På byrådsmødet den 15. august 1922
stillede den tyske gruppe forslag om at få
monumentet genrejst på en egnet plads, f.
eks. Klosterkirkegården. Det gav naturligvis
anledning til en bevæget debat, hvor den
danske fællesgruppe hævdede at stenens
genrejsning i Haderslev ville være en split
telsens tegn. Fra socialdemokratisk og radi
kal side udtrykte man fuld forståelse for
dette synspunkt, men man misbillede i høj
grad den måde, stenen var blevet fjernet på.
Efter lang diskussion henvistes sagen til et
udvalg, hvori den danske fællesgruppe af
stod fra at lade sig repræsentere. Efter
gruppens mening eksisterede denne sag ikke
mere for byrådet.
Da sagen igen kom for byrådet den 5.
september, var der sket det, at der var øvet
hærværk imod mindesmærket, som delvis
var forsvundet. Mødet var præget af alles
ulyst ved at behandle sagen, og forhandlin
gerne havde et fredeligt præg. Den danske
fællesgruppe beklagede det skete, men fra
tysk side krævedes politiundersøgelse, selv
om man ikke ønskede strafansvar gjort gæl
dende.
Politiundersøgelsen blev vedtaget med
socialdemokraternes, de radikales og den

Byen var den 10. juli 1920 overalt festligt udsmykket. Der hang guirlander over gaderne, husene var pyntet og flagene vajede i
stort tal. Her er det Slotsgade (tv. nr. 14 og th. nr. 17), der byder kongen velkommen. På sin kørsel gennem byen senere på
dagen passerede kongen herigennem ned til kongeskibet i havnen. På skiltet, der hænger i guirlanden i forgrunden, står der
sikkert nogle velkomstord, og de små piger er i deres fineste puds. Man venter spændt, mens en mand roligt kommer
vandrende med en hest ned gennem gaden.

tyske gruppes stemmer og ved det følgende
møde forelå politirapporten. Heraf fremgik,
at 12 navngivne personer havde været im
pliceret dels i indbrud i skuret på havnen,
dels i transport af et stykke af stenen om
trent til Årøsund, hvor den var blevet sæn
ket i vandet. Den del af stenen, som man
ikke havde kunne slæbe og bære ombord i
det lille skib, der blev brugt til den natlige
sejlads, blev slået i stykker.
Tyskerne fastholdt, at man ikke ønskede
strafansvar gjort gældende, da man ikke
ville give hadet ny næring, og sagen endte
således under gensidig akcept af det, der nu
engang ikke kunne ændres.

Fjernelsen af mindesmærket på Gammel
ting var den sag, der sprængte det hidtidige
samarbejde mellem den danske og den tyske
4 Haderslev-Samfundets z\rsskrift

gruppe. Havneudvidelsen blev den sag, der
kom til at splitte den danske gruppe. Udvi
delsen af havnen var det store emne ved by
rådets møder i efteråret 1921 og vinteren
1921—22. Diskussionen stod om, hvorvidt
man skulle forlænge havnen imod øst på
nordsiden af fjorden eller om man skulle
bygge på sydsiden af fjorden over for den
eksisterende havn. Sagen var på byrådets
dagsorden den 25. oktober 1921, hvor nogen
afgørelse imidlertid ikke blev truffet, bl. a.
fordi Zimmermann forlangte et borgermøde
afholdt. (Modersmaalet skrev om dette by
rådsmøde, at det varede fire timer, men at
forhandlingernes lødighed desværre ikke
svarede til deres længde: »Haderslev byråd
mangler parlamentarisk form for sine for
handlinger.«)
Borgermødet blev afholdt den 31. oktober
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og ca. 700 borgere deltog heri. Direktør L. 13. december, da sagen igen kom til be
Christensen talte for sydprojektet og støtte handling, og et flertal på 12, bestående af
des heri af bl. a. bygmester J. Jürgensen (et borgmesteren, Outzen, Joh. Fr. Adolphsen,
af de tyske medlemmer af byrådet, der hav Bonde, J. Smith, J. Oggesen, W. Schmidt,
de nedlagt sit mandat). Også Zimmermann Michaelsen, dr. Ryon Hansen, Jens Jørgen
erklærede sig for tilhænger af sydhavnen, sen, H. Magnussen og Th. Møller vedtog
men heroverfor argumenterede Andreas derfor at modtage regeringens tilbud om
Outzen og Michaelsen; de var medlemmer nordprojektet og tilskud hertil. Imod stemte
af havnekommissionen, som havde arbejdet fire, nemlig Flade, Chr. Adolphsen, Hans
med planerne for havneudvidelsen, og de Petersen og L. Beck, mens socialdemokra
gik ind for nordprojektet. En afstemning terne undlod at stemme. Borgmesteren gik
blandt de tilstedeværende viste en massiv altså nu klart ind for nordprojektet.
tilslutning til en havneudvidelse, men for
På mødet den 18. januar 1922, hvor hver
samlingen stod delt i to nogenlunde lige sto ken borgmesteren eller den konstituerede
re grupper med hensyn til, om man skulle borgmester, Andreas Outzen, var til stede,
vælge nord- eller sydprojektet. Borgermødet blev bankdirektør Nis Bonde valgt til at lede
bragte altså ingen afklaring.
forhandlingerne. Havnesagen var igen på
Ved byrådsmødet den 1. november fore dagsordenen, idet det blev oplyst, at mini
lagde socialdemokraterne et forslag til et steriet for offentlige arbejder havde meddelt,
kompromis. Man foreslog, at sydprojektet at bevillingen af pengene til havneudvidel
vedtoges under den forudsætning, at staten sen var sikret i finansudvalget, og at arbej
efter fornyet forhandling ydede tilskud i det derfor kunne gå i gang så snart forhol
samme form som ved nordprojektet. Kunne dene tillod det. Michaelsen, der var medlem
det ikke lade sig gøre, skulle man tage imod af havnekommissionen, meddelte, at man
regeringens nordprojekt således som det fo havde antaget Hey til at lede arbejdet. Det
relå. Forslaget blev støttet af L. Christen gav anledning til en diskussion af havne
sen, der hævdede, at det var byens ønske at kommissionens kompetence, og bl. a. Zim
fa sydprojektet. Heroverfor hævdede An mermann protesterede imod Heys udnæv
dreas Outzen, at det kun var en klikes øn nelse. Der udspandt sig endvidere en dis
ske. For forslaget stemte de fem socialde kussion om det berettigede eller uberettige
mokrater + Jørgen Møller, samt borgme de i den nedlæggelse af deres pladser i Hav
steren, Th. Hansen, Hans Petersen, L. nekommissionen, som Michaelsen og Out
Beck, Hans Andersen, Chr. Adolphsen, L. zen havde foretaget på mødet den 1. no
Christensen og Flade, ialt 14. Imod stemte vember, men som ikke var blevet godkendt.
Andreas Outzen, Joh. Fr. Adolphsen, Bon
På et tidspunkt under denne diskussion
de, J. Smith, dr. Ryon Hansen, W. Schmidt, udtalte Bonde: »Skal vi så slutte den debat.
Jens Jørgensen, Michaelsen, A. Hundevadt Jeg tror, at de herrer nu har faet luft.« L.
og Jens Oggesen, ialt 10. H. Magnussen og Christensen: »Nej, vi har ikke. Jeg vil prote
bagermester Th. Møller stemte ikke.
stere mod denne udtalelse.« Også socialde
Det var imidlertid en illusion at tro, at mokraten Hintze protesterede. Man var ik
regeringen ville støtte et sydprojekt. Vand ke kommet i byrådet for at vifte hinanden
bygningsingeniør Hey havde udarbejdet om ørerne — heller ikke selv om modparten
nordprojektet, og det var godkendt afvand var socialdemokrat. L. Christensen: »Hvis
bygningsdirektøren, og det var det som sta ikke hr. Bonde tager sin udtalelse tilbage,
ten ville yde tilskud til. Sydprojektet fandt forlader jeg mødet.« Hintze rejste sig allere
vandbygningsdirektøren uantageligt.
de truende i baggrunden, og da Bonde ikke
Dette blev meddelt byrådet på mødet den fandt det nødvendigt at tage sine udtalelser
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Efter besøget på Klosterkirkegården kørte kongen ad Klosteret, Nørregade, Slotsgade, Naffet og Skibbrogade til havnen, hvor
kongeskibet lå. Her blev der taget afsked med taler, hurraråb og honnør. På dette charmerende billede løber fem små
hvidklædte piger frem imod kongen, før han går ombord - et smukt symbol på den genforening, som nu havde fundet sted, og
som blot manglede at fuldbyrdes gennem det daglige arbejde i tiden fremover. At det var et arbejde som ikke kom til at foregå
gnidningsløst og problemfrit, vidner bl. a. Zimmermanns beretning om.

tilbage, samlede Christensen sine papirer
sammen, rejste sig og forlod salen. Hintze
var allerede gået, de øvrige Socialdemokra
ter fulgte efter, og mødet sluttede i alminde
lig opløsning, fortæller Modersmaalet den
18. januar. - Det er denne episode Zim
mermann omtaler. Bonde var som nævnt
tilhænger at nordprojektet, Christensen og
socialdemokraterne af sydprojektet.
Spørgsmålet om havnekommissionens
kompetence blev afgjort på byrådsmødet
den 7. februar. Kommissionen blev udvidet
fra tre til seks medlemmer, og efter en læn
gere diskussion besluttede man at give
kommissionen bemyndigelse til at disponere
over de penge, der var bevilget, men det
tilføjedes, at tre medlemmer af kommissio
nen kunne forlange en sag forelagt byrådet.
4*

Den udgang havnesagen fik, viser således
noget af den gensidige mistillid, der efter
hånden var kommet ind i det første byråd i
Haderslev, der var valgt ved almindelig
valgret. Tyskerne havde boykottet byråds
arbejdet og den danske gruppe var endt
med selv at stå splittet i to grupper, der stod
skarpt og mistroisk over for hinanden. Kri
tikken af byrådet blev især i perioden op til
valget den 15. marts hård. I Haderslev
Amts Socialdemokrat den 13. marts taltes
om det »borgerregimente, hvis ledelse af
Haderslev kommune er blevet til en skan
dale.« Man heftede sig især ved de sidste
måneders sager om den hårde linje over for
især de små skatterestanter og uordenen på
byens kæmnerkontor. Modersmaalet er
kendte den 29. marts, at det afgående byråd
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havde begået fejl, »til tider store fejl, vi har
selv talt hårde ord til vor bys styrelse, men
alligevel vil vi nu på skellet mellem det
gamle og det nye styre sige dette ene: Hvem
tør med ærlighed sige: »Vi kunne have gjort
det bedre«. Der var fejl som måtte gøres, for
di de mænd, der sad der, var nye i det kom
munale liv ... Vel næppe noget andet by
råd har nogensinde haft så store vanskelig
heder at kæmpe imod og arbejde under. Der
var så meget som skulle brydes ned og fejes
bort, så meget at skabe om og så uendeligt
meget nyt at bygge op. Det var en kæmpe
opgave at sætte uprøvede folk til at løse. Det
må man holde det gamle byråds medlem
mer til gode, når man vil bedømme deres
gerning og bedømme den fuldt retfærdigt.«
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NOTER
1. Stadtverordnetenkollegium bestod af 18 medlemmer,
valgt for seks år. Efter tur afgik hvert år tre medlemmer.
Magistraten bestod af borgmesteren og fire rådmænd
(Stadträte), valgt for otte år, fra 1896 for seks år; hvert
andet år, fra 1896 hvert IV2 år, var en rådmand på valg.
Der var altså valg hvert år, undertiden flere valg i løbet
af et år, f. eks. når der også skulle foretages supplerings
valg. Borgmesteren var embedsmand, men valgtes af
alle valgberettigede borgere for 12 år ad gangen. Valget
skulle godkendes af regeringspræsidenten i Slesvig, den
øverste embedsmand i den preussiske provins Sles
vig-Holsten.
2. Dvs. magistraten stemte for sig og borgerrepræsentatio
nen for sig. Stemmetallene kunne også gå på tværs af
skellet mellem magistrat og borgerrepræsentationen og
så gjaldt blot almindeligt flertal.
3. Schindelhauer, Gustav Adolph Carl, 1862-1926, borg
mester 1902-20;
Raben, Carsten Peter, 1838-1918, murermester, borger
repræsentant 1873, rådmand 1876-1918;
Petersen, Josua, 1837-1921, fabrikant, ingeniør, borger
repræsentant 1910-12, rådmand 1912-19;
Tams, Detlev, 1863-1943, læderhandler, borgerrepræ
sentant 1897, rådmand 1916-37, hospitalsforstander
1916-43;
Roll, Friedrich, 1870-1954, købmand, borgerrepræsen
tant 1910-17, rådmand 1918-22.
Ved et møde i borgerrepræsentationen den 30. maj 1919
udpegedes nye medlemmer af magistraten. Grosserer
Andreas Outzen fik 14 stemmer og indstilledes som
stedfortrædende borgmester, og købmand Adolf Beck,
malermester Hans Magnussen og vinhandler Fr. Wartho indstilledes med 14 stemmer til rådmandsvalget, der
fandt sted den 23. juni. Her fik Beck 368 stemmer og
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introduceredes i det samlede kollegium den 17. juli. An
dreas Outzen introduceredes først den 20. september, og
magistraten bestod herefter af borgmesteren, to tysksin
dede (Tams og Roll), samt to dansksindede (Outzen og
Beck). Raben var død i 1918 og Josua Petersen gled ud.
Den 12. oktober 1919 holdtes helt nyt magistratsvalg (se
note 33).
4. Af disse personer bør fremhæves:
Meyer, Peter, 1863-1935, sanitetsråd, dr. med., borger
repræsentant og medlem af byrådet 1908-35;
Jürgensen, Jürgen, tømrermester, 1886-1943, borger
repræsentant 1903-25;
Erichsen, Sophus Iver, 1874—1959, advokat, borgerre
præsentant 1911-26 og medlem af byrådet 1933-50,
rådmand 1937-46;
Erichsen, Andreas, 1874-1941, købmand, borgerrepræ
sentant 1911-19.
5. Socialdemokratiet i Haderslev regner sin fødselsdag for
den 16. januar 1898, da 16 arbejdere dannede en
»Arbeiterbildungsverein«. Der fandtes dog allerede i
1870’erne en arbejderlæseforening i Haderslev, stiftet
den 20. februar 1876, men den ophørte i løbet af få år.
Den 18. januar 1891 stiftedes »Allgemeine Arbeiterve
rein fur Hadersleben und Umgegend«, men også den
blev af kort varighed, selvom det vides, at socialdemo
krater fra Haderslev optrådte på et stort socialdemokra
tisk møde i Itzehoe i januar 1894. Socialdemokraternes
stemmetal ved rigsdagsvalgene, hvor der var almindelig
valgret, var små: 1887 9, 1890 23, 1893 39, 1898 111,
1902 139, 1903 146, 1906 159, 1907 153, 1912 335.
6. Alle borgere optaget på borgerrullen havde stemmeret,
men for at blive optaget krævedes der 1) at den pågæl
dende i byen ejede et beboelseshus, hvoraf svaredes
mindst 9 mark i bygningsskat, eller 2) som selvstændig
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næringsdrivende betalte mindst 16 mark i næringsskat,
eller 3) at indkomstskatten til staten var ansat til mindst
9 mark. Disse bestemmelser bevirkede, at der f. eks. i
1901, da byen talte godt 9000 indbyggere, kun var 719
borgere, der havde stemmeret (i 1910 var tallet 1400), og
af disse udgjorde de tysksindede et klart flertal. Bestem
melserne var bevidst udformet således, at de dansksin
dede udgjorde et mindretal af de stemmeberettigede, li
gesom det er klart, at meget få arbejdere kunne opfylde
nogen af betingelserne.
Det dansksindede borgerskab havde lige siden 1869, da
bestemmelserne vedrørende borgerrullen var blevet fast
sat, boykottet alle byrådsvalg, men i 1905 blev man for
første gang enige om at deltage (1912 var altså ikke
første gang). Herefter deltog danskerne i kommuneval
get hvert år frem til 1. verdenskrig undtagen i 1907, 1910
og 1911.
Købmand Theodor Voss, 1856-1921, var fra 1896 ene
indehaver af manufakturforretningen Nørregade 14 (nu
Gundtoft). Han var et fremtrædende medlem af den
danske bevægelse. Chr. Hübbe, 1868-1945, var direktør
for Hadersive Bank 1901-38; hans erindringer er udgivet
i HS 1953 og 1954. Købmand Christiansen er formo
dentlig identisk med bygmester Paul Christiansen, født
1850.
Jfr. Olav Christensen: Blade af Haderslev bys historie
omkring århundredskiftet, Haderslev 1952, s. 46-50,
hvor dette valg vurderes, og hvor der gives en samlet
oversigt og vurdering af den danske fremgang ved valge
ne 1905-13.
Jfr. Olav Christensen: Blade af Haderslev bys historie
fra omkring århundredskiftet, Haderslev 1952, s. 50-52.
Forfatteren skønner her, at 260-70 danske stemmer og
35-40 socialdemokratiske stemmer faldt på Schindel
hauer. Resten, ca. 250 stemmer ville ikke have været nok
til at sikre valget, da en embedsmandsforening i byen
havde pålagt sine medlemmer at stemme på dr. Geier,
en åbenbar tilhænger af det reaktionære nationalliberale
parti.
Friedrich Ebert, der i nov. 1918 blev Tysklands første
præsident, og Philip Scheidemann var de ledende tyske
socialdemokrater, mens Karl Liebknecht og Rosa
Luxembourg, der blev myrdet i januar 1919, tilhørte den
såkaldte spartakistgruppe, der i dec. 1919 organiserede
sig i et kommunisttisk parti. Zimmermann var som god
socialdemokrat naturligvis tilhænger af Ebert og Schei
demanns linje.
Da Zimmermann på byrådsmødet den 20. marts 1918
blev introduceret af borgmester Schindelhauer, udtalte
denne: »Hr. Zimmermann er kendt af os alle som en
mand, der har vist interesse for byens anliggender. Når
borgerskabet er gået med til at vælge hr. Zimmermann,
så har man dermed brudt med et gammelt princip, efter
som han står som medlem af socialdemokratiet. Vi har
ment at kunne gå med hertil, da hr. Zimmermann på
valgmødet har erklæret, at han ikke ville drive partipoli
tik. Det ville der vel også næppe gives anledning til her.
Som repræsentant for arbejderskabet og ved sine mange
forbindelser med arbejderne vil han kunne være os til
megen nytte. Vi hilser ham derfor velkommen.«
Revolutionen i Tyskland startede med marinesoldater
nes oprør i Kiel den 4. nov. 1918. Den tyske republik

udråbtes den 9. nov. i Berlin. Overalt dannedes arbej
der- og soldaterråd, også i Haderslev, hvor Zimmer
mann blev formand for arbejderrådet, der oprettedes
den 7. nov. Varemanglen blev et voksende problem og
arbejderrådets væsentligste indsats kom til at ligge i ar
bejdet for ernæringsvæsenets administration, herunder
indgreb imod den omfattende smughandel, som blev en
følge af vareknapheden. Til at forværre problemerne bi
drog også den faldende markkurs, og de dermed eksplo
sivt stigende priser, f. eks. kostede et pund sukker før
krigen 0,24 mk, og et pund smør 1,20 mk, men i nov.
1919 hhv. 6 mk og 25 mk.
14. Laurentius Christensen, 1855-1929, var direktør for
Haderslev Slotsvandmølle. Han var af stærk konservativ
observans og Flensborg-mand og blev borgerrepræsen
tationens formand 1919-22 og byens borgmester fra 1.
april 1922 til sin død 1929.
15. Valgberettigede og valgbare ved dette valg var enhver
mand eller kvinde, som var i besiddelse af tysk statsbor
gerret, var fyldt 20 år, havde boet i byen i 20 måneder og
var i besiddelse af de borgerlige rettigheder; også garni
sonens soldater havde, såfremt de opfyldte disse betin
gelser, valgret. Det var det første kommunalvalg i Ha
derslev by, hvor der var almindelig valgret, og valget
viste således klart styrkeforholdet mellem dansk og tysk,
mens socialdemakratiets reelle tilslutning var større.
Ved valget til den tyske nationalforsamling den 19. ja
nuar 1919 fik socialdemokraterne 1666 stemmer i Ha
derslev. En del dansksindede arbejdere deltog i dette
valg, som boykottedes af det danske parti. Disse dansk
sindede arbejdere stemte ved byrådsvalget den 2. marts
på de danske kandidater. Det viser socialdemokratiets
dilemma.
Opstillingen af Nis Juhl, der var tysksindet, på en særlig
beværterliste bevirkede, at tyskerne kun fik ni mandater
og den danske liste således absolut flertal. Hvis beværter
listens 106 stemmer var afgivet på den tyske liste ville et
mandat være flyttet fra den danske til den tyske gruppe.
16. Det må bemærkes, at smed H. Andersen og typograf Fr.
Flade var socialdemokrater og undertiden stemte sam
men med socialdemokraterne.
Der skete en ret stor udskiftning i dette byråd, især inden
for den tyske og den socialdemokratiske gruppe. Inden
for den tyske gruppe erstattedes H. v. Brincken den 20.
sept. 1919 af Uwe Schütze, som igen erstattedes af ma
lermester Fr. Hartwig den 20. juli 1920. Lærer Hørlyck
erstattedes den 1. nov. 1919 af lærer H. C. Hansen, Os
car Floors den 28. febr. 1920 af tømrermester C. A.
Fuchs, Jacob Christiansen den 15. maj 1920 af bog- og
papirhandler Lorentz Johannsen og Willy Christiansen
den 26. nov. 1920 af prokurist Alfred Juhl. Af de ni
medlemmer, som valgtes på den tyske liste i 1919, sad
således ved valgperiodens udløb kun tømrermester J.
Jürgensen, advokat S. Erichsen og dr. Peter Meyer, der
alle havde været medlemmer af borgerrepræsentationen
fra før 1914, samt fru Fröhlich. Af de seks udtrådte
medlemmer vides i hvert fald de tre at være flyttet sydpå.
Det samme gælder i den socialdemokratiske gruppe,
hvor Robert Grünert den 27. april 1920 erstattes af re
præsentant Georg Hintze, Julius Ahring den 11. jan.
1921 af forretningsfører Viggo Hansen, Johan Peters den
13. april 1921 af tobaksspinder Carl Hansen og Ferdi
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nand Grosshennig den 22. sept. 1921 af togfører Paris.
Kun Zimmermann sad altså perioden ud. I den danske
gruppe indtrådte købmand Chr. Adolphsen den 28. febr.
i stedet for den nyudnævnte borgmester Nicolai Svend
sen. Vinhandler Wartho erstattedes den 8. juli 1921 af
murermester Thomas Hansen og arkitekt P. Gram den
26. juli 1921 af gæstgiver P. Beck. Ialt udskiftedes såle
des 12 af byrådets 30 medlemmer 1919-22.
17. På det lukkede byrådsmøde den 16. maj 1919 opstod der
dissens på et ret væsentligt punkt: salg af byens krigslån
på 2 mill. mark. Efter Tysklands nederlag i nov. 1918
var kursen på disse krigslån, der var optaget til en gen
nemsnitskurs på 98, begyndt at falde og efter offentliggø
relsen af fredsbetingelserne faldt kursen yderligere, såle
des at den den 16. maj var på 73,5, dvs. at byen hermed
havde tabt 500.000 mark. Herudover havde byen haft
udgifter under krigen på ca. 1 mill, mark til krigsunder
støttelse o. lign, og byens formue, der ved krigens start
havde været på ca. IV2 mill, mark var nu nede på
170.000 mark. Den danske byrådsgruppe havde efter
samråd med bankdirektør Chr. Hübbe foreslået at sælge
lånene så hurtigt som muligt, men magistraten ville på
mødet den 16. maj kun gå med til at sælge 1 mill. Den
danske gruppe forlangte et offentligt byrådsmøde af
holdt. Det skete dagen efter, hvor byrådssalen var stu
vende fuld af tilhørere. Her skiftede borgmesteren og
rådmændene Petersen og Roll standpunkt og stemte for
salget sammen med den danske gruppe og Zimmer
mann, der var den eneste socialdemokrat der var til ste
de. Borgmester Schindelhauer erklærede, at da han ikke
turde påstå sikkert, at det var forkert at sælge nu, og da
ansvaret må bæres af byens flertal, stemte han for salget,
for at der kunne opstå et klart forhold. Årsagen til ty
skernes manglende lyst til at sælge lånene fremgår af
rådmand Tarns’ og dr. Meyers udtalelser. De troede ik
ke, at det tyske rige ville forgå og var overbevist om, at
der kom bedre tider. Tyskland gik ikke til grunde, men
det viste sig, at være en særdeles klog disposition at skille
sig af med disse lån, der på grund af dels fortsat kursfald,
dels pengeforringelsen blev værdiløse. (På vej til Dan
mark, 1930, s. 44, Modersmaalet 17. og 19. maj 1920).
18. På et møde i byrådet den 17. januar 1920 erklærede
redaktør Nicolai Svendsen på den danske gruppes veg
ne, at de danske byrådsmedlemmer, efter at Den inter
nationale Kommission havde overtaget styret, ville bru
ge dansk ved forhandlingerne, men naturligvis accepte
rede, at andre talte tysk. Borgmester Schindelhauer er
klærede hertil: »Det danske sprog er al ære værd; men de
tyske love består jo vedvarende. Jeg kan læse en dansk
avis og forstå noget dansk, men kan vanskeligt følge for
handlingernes gang, i særdeleshed, da den danske grup
pe er den største«. - Fra dette møde førtes byrådsfor
handlingerne altså på både tysk og dansk. Byrådsproto
kollen førtes stadig på tysk, Nicolai Svendsen: En søn
derjysk skæbne bd. 2, 1953, s. 364f, jfr. note 37.
19. Det konstituerende møde i borgerrepræsentationen, der
blev holdt den 19. marts, blev åbnet af dr. P. Meyer,
mens kancelliråd Jacob Christiansen som alderspræsi
dent ledte valgene. Ved dette valg besatte den danske
gruppe både formands-, næstformands- og sekretærpo
sten med hhv. L. Christensen, tandlæge J. Smith og
købmand J. Jørgensen. 14 stemmesedler (den tyske

54

20.

21.

22.

23.

24.

25.

gruppes og socialdemokraternes) var blanke, idet de øn
skede posterne fordelt i forhold til partiernes styrke; den
danske gruppe afviste dette og besatte altså alle tre po
ster. Valget til de kommunale udvalg blev udsat på mø
det i det samlede kollegium (magistrat 4- borgerrepræ
sentation) den 28. marts og fandt først sted på mødet
den 1. april.
Zimmermann blev på mødet den 1. april valgt ind i
krigskøkken- og levnedsmiddelkommissionen; noget ud
valg vedr. krigshjælpen (Kriegsbeihilfe) konstitueredes
ikke den 1. april.
Socialdemokratiet var foruden i de i note 20 nævnte ud
valg repræsenteret i følgende udvalg eller kommissioner,
som de kaldtes dengang: fattigkommissionen og bestyrel
sen for fattiggården (Zimmermann), finanskommissio
nen (Zimmermann), el-værkskommissionen, gas-, og
vandkommissionen, havnekommissionen, vej kommis
sionen, brolægningskommissionen, markkommissionen,
»Siedlungskommissionen«, sygehuskommissionen, kvæg
markedskommissionen,
markedspengekommissionen,
forskønnelseskommissionen og kommissionen til forde
ling af Sparekassens overskud til fattige. I den bolig
kommission, som oprettedes den 18. okt. 1919 fik Zim
mermann sæde.
Fra april til august 1919 var der syv af ialt 13 fællesmø
der, hvortil der ikke holdtes noget formøde i borgerre
præsentationen, mens der fra sept, til dec. 1919 holdtes
formøde til alle fællesmøder undtagen et. Det sidste mø
de i borgerrepræsentationen, hvor dagsordenen for fæl
lesmødet blev behandlet, afholdtes den 16. januar 1920
forud for det sidste fællesmøde med dr. Schindelhauer
som borgmester. Så længe der både formelt og reelt var
en klar skillelinje mellem magistrat og borgerrepræsen
tation havde disse formøder en funktion. Efterhånden
som denne skillelinje forsvandt, dels da der blev dansk
flertal i magistraten og dels da reglen om forslags bort
fald ved dissens (jfr. note 2) ophævedes, blev disse for
møder overflødige (jfr. note 37). Skillelinjerne gik nu
ikke mellem magistrat og borgerrepræsentation, men
mellem de tre fraktioner og diskussioner og uenighed
ville næppe være kunnet undgået helt ved fortsat at af
holde disse formøder.
Elværkets udvidelse, gasværkets fornyelse og havnens
uddybning var store og dyre projekter, som man tog fat
på straks efter at krigen var slut. Til gasværkets fornyelse
bevilgedes den 25. febr. 1919 et lån på 26.000 mark, til
havnens og fjordens uddybning til 5,5 m bevilgedes den
3. okt. 1919 op til 400.000 mark og den 23. marts 1920
bevilgedes yderligere IV2 mill, stærkt devaluerede mark.
Den 27. april 1920 besluttedes det at lade udarbejde et
projekt for den havneudvidelse, som gennemførtes i
1922-24.
På byrådsmødet den 29. aug. 1919 blev Zimmermann,
Waldemar Schmidt og Anton Hundevadt valgt til at
træde i forbindelse med »Provinzialbekleidungsstelle« i
Kiel om køb af tøj til et beløb af indtil 200.000 mark.
Den 3. okt. blev dette beløb bevilget. Tøjet blev solgt
især til mindrebemidlede i byen.
Der var stor arbejdsløshed i byen, bl. a. på grund af de
mange hjemvendte soldater, og der bevilgedes derfor
store beløb til beskæftigelsesarbejder, bl. a. brolægningsog planeringsarbejder, vej reguleringsarbejder og repa
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rationer på byens bygninger. Den 27. april 1920 beslut
tedes det at optage et lån på 300.000 mark til dækning af
udgifterne hertil.
Bolignøden i byen var stor. Der var næsten ikke bygget
nye huse i de fire år krigen havde varet. Allerede på
mødet den 28. marts 1919 vedtoges det at købe et pakhus
på hjørnet af Landsenervej og Sejlstensgyde som den
gang hed Fiskergade og indrette det til husvildeboliger.
Hertil optoges i april 1920 et lån på 81.000 mark. Da
kasernen stod tom, blev der den 6. dec. 1919 bevilget op
til 130.000 mark til indretning af nødboliger her. Penge
ne skaffedes ved lån.
Haderslev kommune erhvervede i 1918 det vanddrevne,
private elektricitetsværk i Christiansdal. Det blev på by
rådsmødet den 21. juni besluttet at udvide det for
256.000 mark med bl. a. endnu en turbine. Samtidig
blev elværket på Gravene udvidet og forbedret og forsy
ningsnettet af luftledninger udstrakt til større dele af
byen.
Byrådet måtte fra krigens afslutning næsten konstant
tage stilling til ansøgninger fra enkeltpersoner eller
grupper af ansatte om lønforhøjelser under henvisning
til de stærkt stigende priser; i langt de fleste tilfælde
bevilgedes disse forhøjelser. Det medførte at byrådet ind
imellem måtte tage alle lønninger op til samlet overvejel
se for at undgå alt for store skævheder. Dette skete bl. a.
den 3. maj 1919, hvor et udvalg nedsattes, der skulle
forhandle med embedsmænd, lærere, ansatte på rådhu
set og nattevægtere om lønforhøjelser. Disse fandt sted
efter beslutning på mødet den 23. maj. Igen den 29. nov.
1919 blev alle lønninger reguleret, embedsmændenes
således med 100 %. Også i 1920 fandt forskellige regule
ringer sted, indtil lønningerne på mødet den 29. juni
1920 blev fastsat i kroner.
Versaillestraktaten trådte i kraft den 10. januar 1920.
Den bestemte, at de to afstemningszoner skulle være
rømmet inden ti dage fra traktaktens ikrafttræden, og at
en international kommission på fem personer skulle
overtage styret. Kommissionen ankom til sit hoved
kvarter i Flensborg den 26. januar 1920. Den 20. januar
blev Sønderjylland besat af allierede tropper. Til Ha
derslev ankom en deling franske alpejægere samme dag.
Gårdejer P. J. Refshauge (1869-1942) fra Fredsted ved
Haderslev blev udnævnt til landråd af Den internatio
nale Kommission den 12. januar 1920, og Nicolai
Svendsen (1873-1966) til borgmester i Haderslev den 4.
februar. Nicolai Svendsen var siden 1904 redaktør af
bladet Dannevirke.
Nicolai Svendsen har i sine erindringer »En sønderjysk
skæbne«, bd. 2, 1953, s. 368-391, fortalt om sin udnæv
nelse og sin tid som borgmester i Haderslev.
Professor Holger Mølgaard (1885-1973) var fysiolog og
ernæringsforsker. Han var 1919-22 formand for Statens
Brødkornskommission og 1920 ernæringskommissær ved
Den internationale Kommission og ledede således for
delingen af levnedsmidler. I juli 1919 var Nicolai Svend
sen på byrådets vegne i København for at føre forhand
linger om køb af levnedsmidler (byrådsprotokol 18. juli
1919).
Allerede den 12. oktober 1919, dvs. før Den internatio
nale Kommissions tiltræden, blev der dansk flertal i ma
gistraten, som blev udvidet til seks medlemmer ifølge
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beslutning i borgerrepræsentationen den 12. sept. Valget
skete blandt alle stemmeberettigede borgere, men valg
deltagelsen var ret ringe. Grosserer Andreas Outzen
fortsatte som stedfortrædende borgmester (jfr. note 3) og
af dansksindede valgtes desuden sekretær Thorvald
Møller og snedkermester Joh. Fr. Adolphsen, endvidere
socialdemokraten, typograf Jørgen Møller, der var
dansksindet, mens de to tyske rådmænd Detlev Tams og
Friedrich Roll blev genvalgt. Valget den 20. maj 1920
foregik i borgerrepræsentationen og var genvalg bortset
fra vinhandler Fr. Wartho, der trådte ind i stedet for
Thorvald Møller, som blev valgt til borgmester. Det er
bemærkelsesværdigt, at den tyske gruppe ved dette valg
stemte sammen med den danske gruppe ved valget af
stedfortrædende borgmetser. Andreas Outzen blev gen
valgt med 23 stemmer, mens Jørgen Møller fik social
demokraternes fem stemmer.
Byrådsprotokollen oplyser ikke noget om, hvornår dette
andragende blev behandlet.
Zimmermann mener hermed den tredje periode for by
rådet af 19. marts 1919, under den tredje borgmester,
nemlig Thorvald Møller. Denne periode indledtes med
fællesmødet for magistrat og borgerrepræsentation den
2. juni, hvor Thorvald Møller i en kort tale udviklede sit
program. Han erklærede bl. a., at hans fornemste opga
ve skulle være at dele ret og skel lige til alle sider og også
medvirke til at mindretallenes krav respekteres. (Modersmaalet den 3. juni 1920).
Det skete den 10. juli 1920, jfr. billedteksten side 47.
Fra den 20. juli førtes forhandlingsprotokollen på dansk
ved fuldmægtig Boisen. Borgerrepræsentationens proto
kol blev ført på dansk allerede fra den 11. juni, men
sidste indførsel er dateret den 18. aug. 1920., hvor der
står: »Man var af den mening, at der ingen protokol
skulle føres mere til formøderne, efter at vi gik ind under
danske forhold.«
Hans Christian Hansen, født den 21. januar 1871 i Rens,
Burkal sogn, død den 26. april 1940 i Flensborg, lærer
fra Tønder seminarium 1896, lærer i Haderslev 19001920.
Haderslev tekniske skole var startet i 1920 med 122 ele
ver. Det følgende år var elevtallet 186 og det blev klart,
at man måtte have egne lokaler. Et lotteri indbragte
21.000 kr. og udover byens tilskud på 10.000 kr. fik man
7.500 kr. fra andre kilder, således at byggeriet kunne
påbegyndes den 18. oktober 1922, efter at byen havde
stillet en grund på Lembckesvej til rådighed. Skolebyg
ningen der havde kostet 130.000 kr., blev indviet den 31.
august 1923. Jfr. Olav Christensen: Haderslev bys
håndværk, 1957, s. 89-93.
Socialdemokratiet og især Zimmermann pressede på for
at få mere kommunalt boligbyggeri igang, men der var
fra den danske gruppes side ikke særlig stor villighed
hertil. L. Christensen hævdede således på mødet den 7.
februar, at det var bedre at private byggede. På mødet
den 28. februar gav Bonde og Christensen udtryk for at
behovet for byggeri ikke var særligt stort, selvom det
blev oplyst, at der var 61 der søgte 2- eller 3-værelses
lejligheder. Heraf var de 40 trængende og der var yder
ligere 60, der ønskede at Hytte til noget bedre eller
større, da deres lejlighed enten var for lille eller for
dårlig.
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Zimmermann mente på baggrund heraf at forholdene
ikke var særligt gunstige.
41. Stadsbygmester Schnackenburg var sammen med andre
embedsmænd blevet afskediget på byrådsmødet den 6.
sept. 1921 med virkning fra 1. jan. 1922, og da man på
mødet den 17. jan. 1922 skulle tage stilling til ansættelse
af en afløser, fremhævede Zimmermann, at socialde
mokratiet hele tiden havde ment, at man burde have
beholdt Schnackenburg, og at partiet stadig var imod
den hårdhed, der var vist ham. Det var blevet fremhæ
vet, at han ikke kunne dansk, men det var han villig til at
lære. På mødet den 7. febr. blev arkitekt H. C. Hansen
imidlertid ansat som ny stadsbygmester uden at det gav
anledning til diskussion.
42. Zimmermann kritiserede på mødet stærkt den måde
man var gået frem over for skatterestanterne. De store
restanter fik lov at unddrage sig skatten uden udpant
ning, mens de små restanter meget hurtigt kom til ud
pantning. Magistraten indrømmede, at forskelsbehand
ling fandt sted, men det skyldtes at de store udpantnin
ger skulle ske via dommerkontoret, mens udpantning op

til 100 kr. kunne foretages af kæmnerkontoret. Man
havde klaget hos dommeren over den langsommelige
behandling. Socialdemokratiet ønskede under disse for
hold og i betragtning af den store arbejdsløshed, der var
en væsentlig årsag til restancerne, at man var varsom
med at slette vælgerne af listen, fordi de ikke havde be
talt deres skat. De borgerlige så imidlertid stort herpå og
lod med hård hånd at meget stort antal vælgere slette.
Det var naturligvis noget der først og fremmest ramte
socialdemokraterne.
43. Det vakte stor forargelse i dansk-nationale kredse, at det
ikke lykkedes at skabe én dansk liste, men at det radikale
venstre opstillede sin egen liste. Specielt bladet Danske
ren, redigeret af A. Svensson, rettede skytset imod de
radikale. Kritikken vendte sig især imod en kreds af em
bedsmænd nordfra med overpostinspektør Jacob Ander
sen i spidsen. Man mente at de stod bag denne splittelse
i de danskes rækker. Det er klart, at valgkampen på
denne baggrund blev ret livlig; jfr. Jacob Andersen: Fra
hovedstaden til den nye grænse, 1926. s. 258-63.

HENRIK FANGEL

HERTUGBYEN ER SMUKKERE END
NOGENSINDE
Gensyn med min barndomsby
Jyllandsposten bragte den 5. august 1979 en
skildring af advokat Poul Schlüter, MF’s
gensyn med sin barndomsby. Med tilladelse
fra forfatteren, der er student fra Haderslev
Katedralskole 1948 (HK el nr. 1390), brin
ges »gensynet« her:

Nu hedder den »Hertugbyen« og ikke bare
Haderslev, som i mine drengeår. Det er vist

et eksempel på, at det er moderne at være
historisk. Hvem nu hertugen var, husker dog
nok de færreste: Hans den Ældre, hertug af
Slesvig og Holsten (1521—80), søn af Frede
rik den 1. Fra Haderslev, hvor han byggede
Hansborg (brændt 1644), styrede han dyg
tigt og økonomisk. Kuriøse — siger leksikonet
- var ægteskabsforhandlingerne mellem den
aldrende ungkarl og enkedronning Dorot-
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hea, hans naboerske på Koldinghus.
Disse fornemme kendsgerninger tænkte
jeg unægtelig ikke indgående over i min
barndomstid. Nutiden var altfor spændende
og påtrængende. For Haderslev var min
barndomsby i trediverne, under besættelsen
og i de første efterkrigsår. Nutiden var san
delig nærværende og intens.
I alle børns tilværelse er der to afgørende
bygninger — hjemmet og skolen. Hvad der
sker de to steder overdøver alt andet. Også i
erindringen. De ligger der stadig de gamle
huse. Købmandsgården på Slotsgrunden og
Katedralskolen i Gåskærgade.
Mine forældre drev en gammeldags
agentur- og en gros-forretning. Det var den
gang der var en købmand og en bager i hver
gade. Hver købstad havde sin snes selvstæn
dige grossister. De fleste blev drevet af mand
og kone og en chauffør. Der var sandelig
konkurrence på kvalitet, pris og service. Mi
ne personlige erfaringer lå på serviceområ
det, og jeg har dog kørt en del tons margarine
ud på den trehjulede efter skoletid. Så jeg
husker nok, hvor de mange butikker havde til
huse dengang. Nu er der rationaliseret bort
og færre selvstændige. Men det var frodigt og
livligt at vokse op i et handelshjem. Under
krigen tog min far rutebilen ud til amtets
fjerneste egne og kørte på den medbragte
cykel på kundebesøg langs ruten hjemad.
Der blev gjort en indsats. Nu rationaliseres
de fleste over i lønmodtagernes store skare.
Den gamle købmandsgård ligger der stadig
på Slotsgrunden. Men den huser ikke længe
re grossisten, købmanden og bageren.
Men hvad er der ikke af butiksliv i byens
centrumgader. Der er intet, der ikke er der.
Som i alle de andre danske provinskøbs tæ
der. Et vareudbud uden grænser. I min tid
var der dem, der kørte på den store ind
købstur til Kolding eller endog Odense. Det
er minsandten overflødiggjort. Sikke ind
købsmuligheder i dag. Med eller uden gåga
der. Langt nemmere og overskueligt end i
storbyerne. Og alle ved jo helt præcist, hvad
man skal kigge efter hos Orbesen og hvad
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man hellere må købe hos Nicolaisen som
sædvanlig.

★

Katedralskolen ligger, hvor den lå. Men
eleverne er væk. De er forlængst flyttet ind i
den nye anstalt på toppen af Christiansfeldvej. Nu hedder det Gymnasiet. Men det
gamle vrag af en latinskole fornægter ikke
sin oprindelige bestemmelse. Den gamle
skoles valgsprog står stadig indmuret i jern
over hovedindgangen: Patriæ et Literis.
Under hensyn til at latinen aldrig blev min
stærke side bør jeg undlade ethvert forsøg
på oversættelse. Men det skal ikke være en
hemmelighed, at vi plejede at sige pæretræ
er i litervis. Det er næppe så vittigt som vi
absolut selv mente. Gad vist om det gamle
valgsprog er flyttet med op på bjerget. Så
vædder jeg gerne på, at den maltraktive
oversættelse også har overlevet.
I min skoletid var vi fast overbevist om, at
vi var den sidste generation, der nød det
privilegium at have lærere, der virkelig var
festlige personligheder. Eller »orginaler« for
nu at sige det, som vi gjorde dengang. Lære
re som vi elskede, fordi de ved den søde grød
ikke var helt almindelige. Efter en kort
samtale om problemet med aktuelle indvå
nere på den nye anstalt er jeg belært om, at
vore bekymringer var ubegrundede. De
sagkyndige siger, at lærerne er så originale
som nogensinde.

★

Haderslev er smukkere end før. Det samme
kan siges om de fleste andre af vore gamle
købstæder — uden at fornægte min lokalpa
triotisme iøvrigt. I Haderslev er i al fald et
hundredtal af gamle bygninger modernise
ret smukt og med pietet. De er blevet mo
derne, brugbare boliger og kontorer — men
med hold i den gamle arkitektur, som giver
et bybillede karakter.
Dæmningen, der fører hovedvejen tværs
over Haderslev Dam var i årevis min ung
doms lokale stridsemne. Der var den, der
mente at det var helligbrødre at skære
dammen over i to dele. Og andre, der afviste

alle andre løsninger. Som der blev kæmpet.
Men som altid når nu engang kun den ene
plan bliver virkelighed far man aldrig be
svaret med sikkerhed, om de andre havde
været bedre. Byens borgere i dag må vist
enstemmigt erkende, at dæmningen skabte
den smukkeste enklave af grønt og vand
midt i byen - med liv og færdsel.
Bevæger man sig uden for bykernen
kommer det afgørende bevis på den fanta
stiske udvikling i efterkrigsårene. De tusin
der af nye boliger som parcelhuse og som
lejligheder i yderkanterne. Her bor først og
fremmest den unge generation og tilflytter
ne. De 17.000 sjæle fra 1945 er på vej mod
fordoblingen.
Haderslev
blev
ikke
stagnationens by som nogle spåede, da Søn
derborg og Nordals drønede fremad. Men
byen udvikler sig med harmoni og balance.
Men overbevises af vilje til at bevare, hvad
der er af godt særpræg. Også i stilen og to
nen. De sønderjyske købstæder er uhyre for
skellige. Også indbyggerne og de ved det. I
Åbenrå bor de snuttede og i Haderslev er de
så fine. Havde det mon sine smittevirknin
ger, at i Haderslev boede både stiftamt
manden og biskoppen? Selvbevidstheden

har sin charme og vil overleve længe. Lige
som at det er en kvalitet, at de fleste stadig
kan tale sønderjysk og at man siger »æ« i
Sønderborg men »a« i Haderslev.
Omtrent hver anden af os fra dengang i
skoletiden bor vel stadig i landsdelen og vi
andre gik i udlændighed. Kunne man stadig
trives i barndomsbyen? — Mon ikke. — I de
unge år drager de nye miljøer og storbyerne.
Trangen til udfordring og opgaver tror man
lettest bliver tilfredsstillet alle andre steder.
Ofte styres man af tilfældighederne. Før
man bliver de 40 år vil mange finde provins
købstaden for trang og lukket. Senere er
kender man, hvor betydningsløst det er. Der
er også tryghed, indlevelse og indgroethed,
som ikke kan findes de nye steder. Man
kender sine naboer og deres børn. Man føl
ger med i deres tilværelse og det hele kom
mer en ved, og der er noget, der hedder
bysladder. Men det var vist nok kun i gamle
dage og skal nu være helt forsvundet.
For at sige det ligeud så er vi, der frivilligt
har valgt at bo i hovedstaden, egentlig ikke
rigtig kloge. Livet i købstaden har jo alle for
delene. Men det ved de også godt i Haderslev
- de som blev boende, og de der flyttede til.

POUL SCHLÜTER

I Poul Schlilters gensyn med sin barndoms
by, der er trykt i dette årsskrift s. 57-59, for
tælles om de store forandringer der er sket i
Haderslev siden han trådte sine barnesko
her.
Nok så iøjnefaldende er måske det lyse og
optimistiske billede, Schlüter tegner af sin
barndomsby anno 1979, omend det skal
indrømmes - og det gør Schlüter også - at
mange andre danske provinsbyer ville kun
ne frembyde det samme billede.
Men når alt kommer til alt — hvordan var
så livet i Haderslev i 1979? Mange vil måske
hæfte sig ved, at 1979 dannede afslutningen
på det, man har benævnt krisens årti. Og
selv om vi nok må overlade til en senere
eftertid at vurdere det berettigede i denne
betegnelse, så er der ingen tvivl om, at også i
Haderslev var ordet »krise« på manges læ
ber. Her som på andre punkter måtte byen
dele kår med det øvrige land.

Borgmesterens og købmandens syn
Nu er krise jo imidlertid et uhåndterligt be
greb, for hver enkelt ser sikkert situationen
på sin egen specielle måde — og dét i en
grad, som det kan være vanskeligt at danne
sig et indtryk af ud fra avisudklipsamlingen
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i Byhistorisk Arkiv, der ligger til grund for
denne bykronik.
For byens borgmester, H. C. Carstensen,
tegnede der sig imidlertid et noget mere pes
simistisk billede end det, der fremstod hos
hans partifælle Poul Schlüter. Lillejuleaf
tensdag gjorde Carstensen i Jydske Tidende
status over året, der var ved at rinde ud.
»Man kan ikke andet end være nervøs for
fremtiden,« sagde han, »når landets tople
dere først nu for alvor søger at gøre noget
ved den økonomiske situation.« Meget godt
kunne der peges tilbage på i det forløbne år,
og ikke alt måtte drukne i unødig pessimis
me. Men den generelle afmatning smittede
nødvendigvis af på kommunens økonomi,
og for fremtiden måtte man nok indstille sig
på, at der blev disponeret på længere sigt,
end man hidtil havde været vant til - »for at
give større sikkerhed for vore efterfølgere.«
En uge senere udtalte købmand Harley
Damkjær sig om specielt de handlendes for
hold i byen, og heller ikke her lodes der no
gen tvivl tilbage om situationens alvor. »Se
ud af vinduet,« sagde han. »Ligner det en
travl forretningsby med masser af folk på
gaderne? Nej. Vi er ved at dø, og bl. a. har
Vojens i de seneste år levet højt på, at vi
sover her i byen.« Stillet overfor spørgsmå

let om, hvad der kunne gøres for at løse
nogle af problemerne, svarede købmand
Damkjær, at de handlendes gamle gadefor
eninger nu burde afløses af én cityforening,
»der kan markedsføre Haderslev som et
stort center.« (JT 30/12).
Hvad med kulturen?

For galleriejer Jakob Clausen var det navn
ligt de kulturelle forhold i byen, der sprang i
øjnene, da han i begyndelsen af 1979 udtalte
sig til Vetskysten (VK 2/1). Der kunne
fremhæves mangt og meget godt om kultur
livet i Haderslev, og Jakob Clausen dvælede
her især ved byens musikliv og sportsliv.
Men når talen kom på institutionerne med
ansvar for byens kulturliv, tog Jakob
Clausen bladet fra munden, for her stod der
meget tilbage at ønske.
Således sagde han om Kunstforeningen
for Haderslev og Omegn: »Jeg tror, at man i
kunstforeningen ser stort på det med kun
sten, bare man kan holde nogle udstillinger,
som giver nogle pæne billeder til at hænge
over sofaen.« Jakob Clausen beskyldte også
»en af byens vigtigste kulturformidlere,« tu
ristchef Svend-Åge Mattson, for at være
»poppet og overfladisk,« hvilket dog var tu
ristchefen et stykke for stærkt. »Fri os fra
disse frelste kulturpaver«, skrev han i Vest
kysten 6. januar. »Det er altid spændende,
når nogen sparker i løgsovsen, for selvfølge
lig skal den kritiske holdning have sin chan
ce, men så må man også forvente konstruk
tiv nytænkning.«
Hvordan man nu end vil bedømme det
kulturelle stade i Haderslev i 1979, så skete
der faktisk meget på denne front i årets løb.
I sin årsberetning for bibliotekets virke
kunne således stadsbibliotekar Krista
Lyngby fortælle om et rekordhøjt bogudlån i
det forløbne år. Folk bruger biblioteket me
re og mere til det, det oprindeligt var tænkt
som — et egentligt kulturhus, der danner
ramme om foredrag, udstillinger m. m. (VK
20/10).

Også på Aktivitetshuset havde man et
godt år, selv om man måtte tage afsked med
lederen gennem tre år, Niels Løvig Simon
sen - blandt venner blot kaldet »Simon«.
»Pas på Jeres hus,« sagde han på falderebet
(VK 23/5), hvor han i øvrigt kunne glæde
sig over, at huset tilsyneladende fuldt og
helt levede op til sit navn. Én af de mange
aktiviteter, huset var ramme om, var det så
kaldte børnefllmværksted, hvor børn selv
producerer film. Værkstedets leder, Elin
Grau, oplyste, at der på de to år, der var
gået siden værkstedets start i 1977, var ble
vet fremstillet ikke mindre end 30 vellykke
de film, og at endnu 15 var under udarbej
delse (JT 14/10). Aktivitetshusets nye leder,
Knud Egelund Rasmussen, kunne ved sin
stillingstiltrædelse i sandhed betegne Akti
vitetshuset som »et moderne forsamlings
hus« (VK 22/6).
Hos teatergruppen »Møllen« kæmpede
man bravt med økonomiske nedskæringer,
og tilsyneladende ikke uden held. I hvert
fald kunne administrator Ove Kierketerp,
ved årets slutning se den nærmeste fremtid i
møde med nogen fortrøstning ikke mindst
takket være den store egenindtjening, grup
pen havde haft i det forløbne år (VK 18/12).
Også på »Møllen« tog man afsked med le
deren gennem flere år, Niels Andersen, der
forlod gruppen 1. juli (VK 30/6).

Vinter og vår
På sin vis forstår man godt, at åbenbart så
mange var optaget af de indendørs kultu
relle sysler, for vejrmæssigt figurerede 1979
bestemt ikke for sine gode egenskaber.
Sommeren begrænsede sig til et par ugers
godt vejr i maj og august, og vinteren gik
over i historien som den koldeste og mest
snefyldte i mange år. Nytårsmorgen vågne
de man op til meterhøje snedriver, og selv
om nytårsstormen hurtigt stilnede noget af,
så blev sneen liggende, og der kom mere
senere. I februar var det galt igen — gader og
veje sneede til, og selv sneplove og ambu
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lancer måtte give op. Ud rykkede derfor
Slesvigske Fodregiment med flere pansrede
mandskabsvogne, der forrettede nødtjeneste
rundt om i Sønderjylland — »over marker og
gennem hegn«, som det hed i Jydske Tiden
des reportage 16. februar.
Senere på året kunne Karl Holm fra pej
secentret KAHO i Slagtergade melde om en
femdobling af salget af pejse og brændeovne
i det forløbne år - hvad enten det så skyldtes
den kolde vinter eller chokprisstigningerne
på olie i maj (VK 25/9).
Efter vinter kom imidlertid vår, og et
umiskendeligt forårstegn var det, da storken
9. maj landede på reden over Birks Bolighus
(VK 10/5). Hvilket dog ikke er ensbetyden
de med, at der ikke også forinden befandt
sig storke i Haderslev, for i gartner Svend
Åge Kjems’ baghave på Ryes Møllevej
spankulerede Claus og Clausine rundt på
deres lange røde ben. Claus og Clausine var
to tamme storke, der var kommet væk fra
deres forældre, og som den kommunale
storkepasser Kjems derfor havde taget i sin
varetægt. Kjems håbede på en romance i
storkegården i løbet af sommeren, men hvor
meget der kom ud af det, melder historien
ikke noget om. For sandt at sige måtte
Kjems indrømme, at »det måske til sin tid
vil vise sig, at det er Clausine, der er han
nen, og Claus, der er hunnen — hvis de over
hovedet er af hvert sit køn.« Storke er nem
lig meget vanskelige at kønsbestemme - så
mon dog Claus og Clausine har troet på den
med storken? (VK 21/7).

Hertug Hans-festen
Et andet forårs- eller sommertegn var Her
tug Hans-festen, selv om åbningen oprandt i
byger og silende regn. Det var der dog in
gen, der lod sig slå ud af, for traditionen tro
havde arrangørerne med grosserer Frithjof
Nielsen som primus motor stablet en bred
vifte af aktiviteter på benene. Programmet
bød på de sædvanlige indslag — boder i ga
derne, borgerspisning i teltet på Gravene,
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Hertug Hans-revy, tivoli i Damparken og
meget andet (JT 8/6). Optoget med heste
vogne fra Slesvigske Vognsamling blev dog
ramt af et mindre uheld, da det forreste he
stespand kørte ind i bageste del af Brdr.
Grams orkester, hvor tre musikere blev
væltet, dog uden at komme alvorligere til
skade (JT 10/6).
Kulminationen på det hele var festfyr
værkeriet i Damparken søndag aften, og til
dette knyttede der sig en ganske særlig hi
storie. Meningen var nemlig, at Haderslev
Pigegarde skulle have musiceret og givet
opvisning inden fyrværkeriet. Men netop
denne dag havde garden været i Hamborg
og deltaget i en konkurrence, hvor den man fristes næsten til at sige: traditionen tro
- havde erobret to førstepladser. Men præ
mieoverrækkelse og andet ceremoniel måtte
vente - pigerne ville hjem til Haderslev for
at give den lovede opvisning. Man nåede
lige akkurat at få stillet op i Damparken og
blæse en fanfare, da fyrværkeriets første
drøn gik af og projektørerne derfor måtte
slukkes for at folk kunne se fyrværkeriet. Så
dan er livet jo i rampelysets skær, men en
noget tam fornemmelse har det nu nok alli
gevel været for den ellers så succesombruste
pigegarde (VK 12/6).
Så stod der rigtignok helt anden glans om
kåringen afårets æreshertug, og her gik man
imod alle traditioner om hævdvunden
mandlig arvefølge i hertugrækken, idet den
udkårne dette år blev den tidligere kultur
udvalgsforkvinde, Marianne Mortensen.
Inden hun blev tiljublet af en tusindtallig
folkeskare foran Privatbankens balkon, blev
hun hyldet af ceremonimesteren, direktør
Vagn Dahl, for den store indsats, hun havde
gjort bl. a. for at få teatergruppen »Møllen«
op at stå. Marianne Mortensen kvitterede
med at udbringe et trefoldigt leve for kom
mende Hertug Hans-fester — omend hun og
så i et ubevogtet øjeblik betroede Jydske Ti
dende, at hun havde sagt nej tak tre gange,
før hun lod sig overtale til at tage imod det
ærefulde hverv (JT 8/6).

Den nyudnævnte æreshertug, Marianne Mortensen, udbringer fra Privatbankens balkon et leve for byen.
(Foto: Jørgen Kølle/JT.).

Gågader og centerring
Lidt sørgeligt var det måske, at byrådet kort
før festugen havde besluttet, at de gule skilte
ved byens indfaldsveje med billedet af byens
og festugens vartegn, Hertug Hans, skulle
fjernes ved festugens afslutning (JT 17/5).
Under alle omstændigheder kom også de
trafikale forhold i bymidten til at sætte deres
præg på festugens indhold. I stil med tidli
gere år blev der etableret gågader i den in
dre by, og på Torvet indrettedes en slags
Speaker’s Corner, der skulle danne rammen
om en offentlig diskussion om gågade-pro
blematikken.
Om arrangementet indfriede arrangører
nes forventninger om en debat i lighed med
den, man oplever ved Hyde Park i London,
kan være svært at afgøre, for selv om enhver
kunne ytre sig, var det dog fortrinsvis dis

kussionens to hovedkombattanter, Handels
standsforeningens
formand,
Frithjof
Nielsen, og Teknisk Udvalgs formand, Per
Koustrup, der førte ordet (JT 10/6).
Ikke desto mindre var gågade-diskussio
nen nok et emne, der kunne bringe sindene i
bevægelse, for næppe har der været et
spørgsmål i de senere års lokale debat, der
har været overvejet så længe og så grundigt
som netop dette. Og 1979 så faktisk en fo
reløbig afklaring på problemet.
Udgangspunktet var det halvårlige stille
vejsforsøg, kommunen lod iværksætte i ef
teråret 1978, og om hvilket meningerne
hurtigt blev stærkt delte. Mange følte, at de
opstillede kasser og stolper gjorde mere ska
de end gavn, og dette fremgik måske tyde
ligst af den opinionsundersøgelse blandt by
ens borgere, der skulle runde forsøget af, og
som Kaspar Vilstrup Instituttet gennem
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førte for Kommunen i løbet af sommeren.
441 Haderslevborgere blev spurgt om deres
mening om stillevejsforsøget, og 39 % sva
rede, at det kun havde gjort forholdene rin
gere end før. Et flertal stemte for indførelsen
af gågader. (JT 20/6)
Dette gjorde også Handelsstandsforenin
gen, da denne i slutningen af maj fremlagde
sit forslag. Stillevejsforsøget skulle afløses af
et forsøg med gågader m. m. Bl. a. foreslog
man at gøre »Lille Storegade« — Storegade
mellem Gravene og Bredgade — til gågade
og samtidig flytte grønttorvet fra Gravene til
trekanten ved Stormklokken (JT 29/5).
I september fremlagde Kommunen da sit
eget forslag, hvor det centrale var en kom
binering af gågader i det meste af den indre
by med den såkaldte centerring, en krans af
aflastningsgader rundt om bykernen. Der
var tale om et omfattende og ambitiøst pro
jekt, der sandsynligvis ville løbe op i et tocif
ret millionbeløb, og som man derfor regnede
med at skulle gennemføre etapevist (JT
26/9).
I første omgang blev Gravene ensrettet
fra markedspladsen til Storegade, der igen
blev ensrettet ud til Bredgade. I Kloster
kvarteret valgte man imidlertid stor set at
gøre stillevejsordningen permanent, mens
beboerne i Bispegade og Apotekergade
måtte indstille sig på at leve med trafikken
endnu nogle år, idet planen her først fore
slog gågade indført i 1981-82.

Ombygning hos etaterne
På GI. Ting skulle de presserende trafikale
problemer bl. a. afhjælpes gennem en frem
tidig omlægning af Christiansfeldvej i ret
ning mod Teaterstien, udvidelse af buster
minalen samt udvidelse af Laurids Skausgades udmunding i GI. Ting. Dette sidste
ville imidlertid medføre en nedrivning af
dele af arrestbygningen og dommerkonto
ret, hvorfor det nok ikke har været ukært for
Haderslev politi, da jusitsministeren i no
vember søgte Folketingets Finansudvalg om
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1,9 mill. kr. til en gennemgribende moderni
sering af den gamle arrestbygning fra 1884
(JT 21/11). Også på selve politistationen
kunne politiet ånde friere, da man 15. juni
indviede den ombyggede politigård efter
mange års trange lokaleforhold (JT 16/6).
Hos Postvæsenet gik man også i ombyg
ningstanker. En midlertidig pavillion blev
opført ved Svinget for at aflaste Posthuset
på Gravene. Senere — i 1983 — regner man
med, at der vil være penge til et nyt byggeri
af ganske andre dimensioner (JT 30/5).
Endnu en del af bestræbelserne på at tage
presset af GI. Ting var det, da man i oktober
lukkede Ås trupvej af ved Ås trupbro, idet
trafikken fra det nordøstlige opland herefter
blev ledet ind gennem Nordhavnsvej (JT
20/10). Samtidig var der skabt en sikrere
skolevej for eleverne til den nye Favrdalskole, hvor man tog de første bygninger i
brug 1. november for de yngste årgange på
Seminarieskolen, ca. 200 elever (JT 2/11).
Nedrivning eller ej?

Centerring-planerne spillede også en rolle,
da den gamle kornlagerbygning »Markfrø«
på hjørnet af Laurids Skausgade og Bred
gade blev revet ned i løbet af foråret. Her
skulle nemlig Bredgade forlænges over Mariegårds mark til Mol trupvej, og bl. a. der
for havde Kommunen allerede i 1978 købt
bygningen med henblik på nedrivning.
Beslutningen om nedrivning blev dog ik
ke truflet uden at Byrådet forinden måtte
modtage flere drøje hug herfor. Bl. a.
kunstforeningen og filminstituttets work
shop ønskede at anvende »Markfrø« til ud
stillingslokaler, restaurant m. m., (VK
27/1) og »Borgergruppen til Bevarelse af
Markfrø« med Lorenz Gøttig i spidsen nåe
de i sidste øjeblik at indsamle 300 under
skrifter imod bygningens nedrivning samti
dig med, at borgergruppen arrangerede en
collageudstilling på Biblioteket om det
gamle frølager (VK 30/1). Alle anstrengel
ser blev dog til intet, for Byrådet besluttede

»Markfrø« i Laurids Skausgade, fotograferet kort før nedrivningen i begyndelsen af februar; til venstre et interiør fra anden
etage, der viser den vældige tømmerkonstruktion, til højre facaden imod Laurids Skausgade.

efter en lang debat den 1. februar at huset
skulle falde — også fordi man havde brug for
bygningens kostbare tømmer til istandsæt
telse af andre gamle bygninger i byen (VK
29/1, 2/2).
Ikke mindre blæst stod der om jernstøber
Wolfgang Petersens hus fra 1851 på Naffet
30. Dette hus var sammen med de tilstø
dende ejendomme også truet af nedrivning,
idet ejeren, konsortiet Regia, bl. a. gjorde
gældende, at huset var så stærkt medtaget af
svampeangreb, at en restaurering ville blive
uforholdsmæssigt kostbar. I stedet blev det
foreslået at opføre nye ejerlejligheder i den
såkaldte »nyboderstil« - en løsning, der ef
ter konsortiets beregninger ville blive små 2
mill. kr. billigere end en restaurering (JT
6/12).
Også her rejste der sig imidlertid en
storm af protester, og det var ikke kun de
lokale, der blandede sig i diskussionen.
F. eks. betegnede museumsinspektør Peter
Dragsbo, Esbjerg, det som en skandale, der
som huset skulle forsvinde (JT 4/3). Der var
tale om et så sjældent hus, at end ikke et
tilsvarende hus i København, der som det
5 Haderslcv-Samfundets Årsskrift

eneste hus i Danmark også er opført i den
specielle nygotiske stil, kunne måle sig med
det. Men også for Naffet 30 tegnede udsig
terne sig mørkt, da lokalplanen for Naffet-Sejlstensgyde stod på dagsordenen på et
byrådsmøde 6. dec. Her afviste byrådet de
mange protester mod redrivningen ud fra
økonomiske årsager (JT 7/12).
På samme byrådsmøde vedtoges også en
lokalplan for et område ved Storegade, som
betød nedrivning af ejendommene Storega
de 29, 31 og 33. De måtte vige for slagterme
ster Erik Jørgensens store projekt om en stor
butik og 25 ejerlejligheder. Sagen om de
forfaldne huse her, som ofte havde været
fremme i debatten (se HS 1978-79, s. 64f),
fandt endelig sin løsning (JT 16/12).
Slotsgade 20

Noget lysere var situationen dog for Slots
gade 20, selv om også økonomien her greb
forstyrrende ind i billedet. Ingen vidste
nemlig, hvad huset skulle bruges til — eller
rettere: ingen havde råd til at bruge det til
noget. Sælge det som beboelsesejendom ville
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Miljøminister Ivar Nørgaard hviler ud efter
besigtigelsen af bl. a. panelmalerierne i Slots
gade 20. Ministeren synes at overveje, om det
var hertug-øl husets bygherre, Philip
Schiuerdecker, der var skiferdækker hos her
tug Hans den ældre, drak omkring 1589.
(Foto: Jørgen Kølle/JT.).

man ikke af hensyn til bygningens sjældne
og smukke panelmalerier fra 1600- og 1700tallet. Flere andre anvendelsesmuligheder
blev da bragt på tale: Byhistorisk museum,
Sønderjysk folkemindesamling med dertil
knyttede forskere, indrettelse af Haderslev
Museums interiør-samlinger i bygningen
(JT 13/1, VK 17/1, 5/9) — ideerne var man
ge, men pengene få, og tilbage sad Kommu
nen med den økonomiske forpligtelse til at
færdiggøre selve restaureringen af huset. Og
hvad det angik, blev det ydre færdiggjort i
løbet af 1979, mens den indre restaurering
først forventedes færdiggjort henimod maj
1980 (JT 27/1, 11/7).
Dog indbragte de store ofre også Kom
munen megen ros, da Folketingets Miljø- og
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Planlægningsudvalg med miljøminister Ivar
Nørgaard i spidsen i september gæstede by
en. Delegationen studerede bl. a. de gamle
panelmalerier og betegnede Slotsgade 20
som »et nationalt klenodie«. Miljøministe
ren var øjensynligt så betaget af, hvad han
så, at han ikke ville udelukke, at staten sene
re ville træde hjælpende til i forbindelse med
husets drift - således, at også turister og an
dre besøgende kan beundre panelerne (JT
14/9).
Længere nede ad Slotsgade - i nr. 26 —
udbrød der natten 26. januar en brand, der
var så voldsom, at bygningen udbrændte
totalt, så man senere besluttede at opføre
det i øvrigt netop nyrestaurerede hus påny
fra grunden (JT 25/3). Beboerne i huset,

familien Holmberg, nåede i øvrigt kun lige
at komme ud af flammerne takket være
alarmering fra den 10-årige søn, Richard,
der selv blev vækket af, at der var gået ild i
hans dyne (JT 27/1).
Andre restaurerede huse

Vender vi igen tilbage til Naffet, så var man
her ved at lægge sidste hånd på restaurerin
gen af nr. 24 - »Skomagerhuset«, der oprin
deligt var blevet opført i tilknytning til

Hertug Hans’ slot, Hansborg. Huset blev
nu solgt til en haderslever for Ni mill. kr. —
en pris, der lige var nok til at Bevaringssel
skabet kunne fa dækket sine omkostninger
ind (VK 16/10).
På Domkirkepladsen fortsatte diskussio
nen om bilernes tilstedeværelse. Flere fandt,
Forsøget med stillegader, også kaldet »slingregader«, i den
indre by sluttede i begyndelsen afjuni. Kasserne med steler,
brolægning og visne træer fjernedes, her i Bispegade, og
mange Haderslev-borgere drog et lettelsens suk.
(Foto: Jørgen Kølle/JT.).
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at fordums idyl for længst var gået fløjten,
når pladsen nu måtte bruges som parke
ringsplads og gennemkørsel fra Apoteker
gade til Nørregade (JT 3/6, VK 5/8). Så var
det dog glædeligt, at den 270 år gamle byg
ning, Domkirkepladsen 1, nu stod færdigrestaureret (JT 30/3). Her solgtes i øvrigt den
nederste etage senere til boghandler Hvors
lev, der på denne måde fik skabt plads til at
udvide »Sønderjysk Boghandel« (JT 10/6).
Endelig skal i denne forbindelse nævnes,
at den til tider heftige strid om gavlens farve
på Torvet 5 nu syntes at finde sin afslutning.
En tidlig sommermorgen kunne forbipasse
rende se malere i gang med påny at over
male den efter manges mening grimme hvi
de facade, så bindingsværket nu igen kom
mere til sin ret. Kl. 9 samme formiddag
skulle alt være klart, til at husets nye ejer,
oberst Bent Larsen, kunne indfinde sig og
tage bygningen i besiddelse (JT 21/6).
Lokalhistorisk arbejde
Torvets historie var i øvrigt emnet for et
hæfte, som en kreds af lokale historielærere
havde udarbejdet, og som var beregnet for
skoleelevers arbejde med byens historie —
både »i marken« og hjemme i klassen (VK
3/4). Også på Byhistorisk Arkiv trivedes det
lokalhistoriske arbejde i bedste velgående
her i 25-året for Arkiv- og Museumsforenin
gens oprettelse (VK 9/10). Bl. a. var arki
vets leder, H. P. Drescher, i gang med at
registrere gamle film om Haderslev for med
tiden at klippe dem sammen til en egentlig
Haderslev-film (VK 28/4, JT 12/9). H. P.
Drescher var også med, da han indrettede
det historiske interiør i »Fru Linds Pensio
nat« forud for TV-teatrets udsendelse nyt
årsdag af »Komedie i Grænselandet«, der
havde Haderslev omkring århundredskiftet
som »hovedperson«.
En særlig lokalhistorisk diskussion ud
spandt der sig omkring den gamle bysta
tionsbygning på Nørregade, som Kommu
nen købte af DSB i juli for at få nye lokaler
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til skole- og kulturforvaltningen (JT 19/7).
Herved førtes bygningen på en måde tilbage
til sin oprindelige bestemmelse, idet den
tidligere havde fungeret som skole under
navnet »Friedrichs-Schule«, opkaldt efter
den danske konge Frederik VII (JT 12/8).
En plade med skolens tyskklingende navn
var imidlertid af misforståede nationale
grunde blevet fjernet fra bygningens gavl i
1945, men nu foreslog flere, at pladen blev
sat op påny - den var i de mellemliggende
år blevet opbevaret på museet. Fhv. by
rådsmedlem Lis Madsen gav imidlertid un
der en følelsesladet debat på et socialde
mokratisk medlemsmøde i september ud
tryk for, at en genopsættelse af skiltet nu
ville være irrelevant og måske støde mange
mennesker (JT 6/9).
Hansborg og sparepenge

Som sagt var »Skomagerhuset« på Naffet 24
oprindeligt tilknyttet Hansborg som tjene
stebolig. Om dette slot, der gik op i luer
under Torstenssonfejden i 1614, kom der
interessante detaljer for dagen, da firmaet
Outzen og Christensen i foråret gravede ud
til en ny kornsilo og lagerhal ved Østergade.
Under arbejdet stødte man nemlig på tyde
lige rester af det gamle slots fundament rester, der gjorde det muligt med stor nøj
agtighed at fastslå ikke bare slottets place
ring, men også dets areal. Hansborg målte
ikke mindre end 112 x 112 meter, altså mere
end f. eks. Kronborg (JT 22/3, 16/5, VK
29/3).
Glæde var der derfor på Haderslev Mu
seum— naturligvis først og fremmest over, at
arbejdet med den nye silo ikke forhindrede
arkæologer og andre i at opmåle og fotogra
fere området. Men museet kunne også til sin
permanente udstilling hjemføre bl. a. to sto
re blokke af munkesten, der oprindeligt
havde været en del af slottets fundament
(JT 29/4).
I god pagt med tidens glæde over natur
og livsudfoldelse lod Hansborgs senere ejer,

På Haderslev Museum udstilledes fundene fra udgravningerne af Hansborg. Her forklarer museumspædagog Stine Wiell en
besøgende om bl. a. søjlefundamentet til højre og resterne af sandstensornamenter til venstre.
(Foto: Jørgen Kølle/JT.).

kong Frederik II, opføre et lille lystslot vest
for hovedslottet, som han benævnte ved det
ejendommelige navn »Sparepenge«. »Spa
repenge« lå omtrent, hvor Jomfrustien
40-44 senere kom til at befinde sig, og
skæbnen ville nu i 1979, at man netop på
dette sted gik i gang med at opføre det nye
»Kvickly«-supermarked. For museumsin
spektør Steen Andersen var dette et for op
lagt sammentræf til at gå upåagtet hen. Nok
besluttede museet ikke at foretage udgrav
ninger i dette tilfælde (JT 2/9), men en an
den mulighed lå dog snublende nær: Hvor
for dog ikke kalde det nye supermarked for
»Sparepenge« og så slippe af med »det ræd
selsfulde, halvengelske navn »Kvickly«?«
spurgte han i Vestkysten 15. oktober — vel
vidende, at der sandsynligvis ikke blev spa
ret på håndørerne, når renæssancens over
klasse forlystede sig på kongens lystslot.

Men det var jo dog immervæk et navn, der
kunne siges at have »en vis salgsmæssig ef
fekt.«
Hvor dybt et indtryk Steen Andersens
forslag gjorde på FDBs ledelse ved vi ikke,
for ihvert fald holdt man fast ved det gamle
navn »Kvickly«. Derimod blev der ikke spa
ret på hverken flid eller penge, da man i
sommeren og efteråret gik i gang med at
opføre det nye supermarked. Nu skulle der
rådes bod på den latente pladsmangel i den
gamle bygning på Bygnaf, og da byrådet
tidligere på året havde vendt sig imod den
oprindeligt planlagte placering på Mariegårds mark, blev det altså i stedet Jom
frustien 40-44, der blev foretrukket. Her lå
tidligere Damkjærs Pølsefabrik, og en over
gang var der planer om at opføre et regulært
lavpris-varehus på dette sted, hvilket dog
strandede på protester fra såvel lokale be69

boere som Miljøministeriet (JT 9/5, 12/7,
VK 7/7). I sommeren gik da byggetilladel
sen for »Kvickly«igennem hos de berørte
myndigheder, og næppe var det sket, før den
gamle pølsefabrik var blevet bulldozernes
bytte. Og mindre end et halvt år senere var
der rejsegilde for det nye supermarked, der
kom til at rumme godt 2.500 m2 butiksareal,
parkeringsplads for over 200 biler, moderne
cafeteria og meget andet (JT 14/12).

Unge og ældre

sat uro på skolen ville kunne true dens eksi
stens.
For den 75-årige Ruth Jensen var det en
sorgens dag, da hun 12. juli måtte bede
dyrlæge H. H. Hansen, Hejsager, om at give
alle hendes 16 katte dødsstødet. De vilde
katte havde i lang tid levet i fred og idyl i en
kattegård på Knavvej, hvortil Ruth Jensen
hver dag ankom pr. taxa for at fodre sine
dyr. Men i stedet for at købe foderet fær
diglavet, foretrak Ruth Jensen den billigere
løsning selv at koge lisk til kattene hjemme i
sin lejlighed på Jens Johannsens vej. Lugten
herfra blev imidlertid for meget af det gode
for Ruth Jensens hjemmehjælpere, og en
dag i juli bad de hende om at holde op med
fiskekogningen — i modsat fald nægtede de
at komme mere. Og stillet overfor mulighe
den for at komme på plejehjem, traf Ruth
Jensen derfor det tunge valg at aflive sine
katte (JT 13/7).
Der opstod megen røre om sagen ikke blot
lokalt, men også i det øvrige land (JT 15, 17,
18/7) - f. eks. slog BT historien op med
overskriften: »Hjemmehjælperes ordre til
75-årig: Afliv dine katte, eller vi sender dig
på plejehjem« (BT 17/7). Sympatien var
overvejende på Ruth Jensens side, for ikke
blot vakte aflivningen naturligt nok stor
harme blandt kattevenner. Den kastede og
så lys over mange ældres situation i dag, når
man fratager dem muligheden for at give
deres tilværelse et indhold.

Stor interesse stod der om det amtskommu
nale beskæftigelsesprojekt på Christiansdal
ved Hammelev, hvor en gruppe unge ar
bejdsløse hjalp med til at give Slesvigske
Vognsamlings gamle hestekøretøjer en
hårdt tiltrængt ansigtsløftning. Den daglige
leder var den 23-årige Jan Schmidt, der
sammen med Haderslev Museum og Søn
derjyllands amt kun havde grund til at være
tilfreds med resultaterne - ikke mindst for
de arbejdsløse, der deltog med liv og sjæl i
projektet. »Det er den største løgn«, sagde
Jan Schmidt, »at de unge ikke gider bestille
noget, og at de hellere vil hæve understøttel
se« (JT 25/3).
På Handelsskolen var der også travlhed,
for her var man i foråret i fuld gang med at
opføre helt nye bygninger til skolen. In
spektør F. A. Norge så også lyst på mulig
hederne for, at de 230 EFG-elever, som
skolen om sommeren forventede at sende ud
Mærkedage
med den nye basisuddannelse, alle ville
kunne få et arbejde bagefter (JT 24/3).
Indhold har der til gengæld været i rigt mål
Problemer var der derimod på Forsk for den 68-årige smedemester Niels I. Jen
ningshøjskolen, hvor en gruppe elever og sen på Vinkelvej, der 18. nov. kunne fejre sit
lærere rettede angreb mod skolens forstan 25-års jubilæum som selvstændig smed.
der Bent Jensen for ikke at magte opbygnin Som 19-årig blev Niels Jensen sparket af en
gen af skolens nye struktur (JT 3/4, 5/4). En stor arbejdshest — og det så voldsomt, at han
overgang stod der megen blæst om sagen, havnede mod en rundsav og derved mistede
fordi skolens lærere sagde ders stillinger op en del af førligheden. Men slået ud var Niels
med virkning fra 1. sept. (JT 27/3). Sagen Jensen langt fra, han fortsatte sin gerning
syntes dog at blive afviklet uden alvorligere med en ukuelig viljestyrke og er i dag - sit
følger, måske fordi mange frygtede, at fort handicap til trods - en meget agtet kunst70

Bulldozerne fik hurtigt fjernet Robert Damkjærs pølsefabrik, tidligere det offentlige slagtehus og Koopmanns svineslagteri på
Jomfrustien, og snart efter begyndte opførelsen af det nye Kvickly-supermarked.

smed, der bl. a. har skabt det 40 meter lange
jernrelief i Sparekassens passage sammen
med maleren Kaj Trier (VK 17/11).
Jubilæum var der også 6. oktober på Pøl
segården på Lindedal, hvor familien Lampe
fejrede virksomhedens 40-års jubilæum ved
bl. a. at fremstille en speciel jubilæumsspe
gepølse med smag som en spegepølse år
gang 1939, men med form og udseende år
gang 1979 (JT 4/10). Isenkramfirmaet M.
C. Brincken fejrede derimod sit 140-års ju
bilæum med en 20 % prisnedsættelse på alle
varer (JT 21/3). Også på Gravene fejrede to
gamle Haderslevforretninger deres jubilæ
um: »Ougårds Boghandel« rundede de 25
år (JT 17/11), herremagasinet »Nicolaisen«
de 60 (VK 18/4).
Den 10. januar var det også 60 år siden,
at HK i Haderslev blev startet, og dagen
markeredes med en reception (JT 11/1).
Også på Jydske Tidendes redaktion var der
reception, da bladet 1. sept. fejrede sit
50-års jubilæum i »venners og gode fjenders

lag«, som avisen skrev dagen derpå (JT
2/9). Den 24. okt. festligholdt »Haderslev
Mælkecentral« sit 90-års jubilæum, ligele
des med en reception (VK 19/10). Endelig
holdt KFUM-spejderne i Haderslev 60-års
jubilæum i maj (JT 20/5) og kunne et lille
halvt år senere rykke ind i det nye klubhus
ved Hjortebroskolen (VK 6/11).
Det var en slags vagtskifte, der fandt sted,
da oberst N. K. Nørgård 1. aug. afløste
oberst F. Gotthardsen som chef for Slevigske Fodregiment (JT 2/8).
Som tak for mange års godt samarbejde
skænkede Kommunen den afgående chef en
guldkæde - i skik med tidligere år, når man
skulle tage afsked med en højtstående em
bedsmand i byen. En misteltén havde
borgmesteren dog ikke taget i ed, da han
denne gang havde bestilt gaven hos guld
smeden— nemlig gavens pris. Og da regnin
gen blev præsenteret, viste beløbet sig at
være næsten det tredobbelte af, hvad man
havde betalt for den forrige guldkæde.
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Borgmesteren mente det derfor rigtigst
selv at dække udgiften ud af sin egen lomme
for ikke at belaste skatteborgerne unødigt.
»Jeg betaler tillige med glæde,« sagde han,
da han efter en omtale af sagen i dagbladet
Aktuelt gjorde rede for baggrunden på et
pressemøde 16. aug., »for jeg vil gerne sige
obersten tak for et godt samarbejde.« Dog
føjede han også til, at han havde ladet
Kommunens administration vide, at når
han selv går af, ønsker han ingen guldkæde
(JT 17/8).
Ved lysfesten 4. maj på kasernen var der
koncert og tattoo med »The Royal Regi
ment of Fusiliers Band« fra den britiske
Rhin-armé (VK 9/5).
På omtrent samme tid blev kasernens
gamle tilkørsler fra Christiansfeldvej og GI.
Ting lukket, og i stedet tog man den nye
indkørsel fra Louisevej i brug (JT 1/5).

Den hjemlige Dam
Og mens livet således gik sin gang i Ha
derslev, formerede algerne i Haderslev Dam
sig i lyntempo i takt med den tiltagende
spildevandsudledning. Dystre profetier ville
vide, at hvis den udvikling fik lov at fort
sætte, så ville Dammen inden 200 år blive
forvandlet til en stinkende sump. Kommu
nen tog derfor skridt til at lede spildevandet
uden om Dammen til et nyt udløb i Ha
derslev fjord ved Starup. Men her sagde læ
rer Kaj Martinusen, Vesterris, stop, for hvis
det skete, så forvandlede man slet og ret
fjorden til en »lorterende« (JT 31/5). Tilba

ge var da at føre spildevandet helt ud til
Lillebælt, og der var nok mange - måske
lige med undtagelse af Lillebælts fisk og
Årøsunds beboere - der så frem til den dag i
1991, hvor Kornmunnen håber at kunne ta
ge et nyt spildevandsudløb ved Årøsund i
brug (JT 27/12).
I mellemtiden må vi glæde os over Dam
men, som vi har den, og så længe vi har den
- og i Damparken var der mange, der gjorde
netop det. Parken fyldte 20 år i 1978, og
Turistforeningen markerede dette ved i maj
at udgive brochurer på flere sprog, så folk
fra ind- og udland kan læse om parkens og
Klosterkirkegårdens historie (JT 13/5). — I
den anden ende af Dammen — ved Christiansdal — slog man 26. maj portene op for et
stort rykind af interesserede Haderslevere,
der enten ville studere vandkraft eller se på
hestevogne fra gamle dage - eller bare nyde
de skønne omgivelser. For, som arrangøren,
turistchef Mattson havde sagt forud for tu
ren: »Det går ikke, at otte ud af ti borgere
aldrig har været i Christiansdal« (JT 13/5).
For nogle var dog den hjemlige andedam
for trang, og til dem hørte KFUM-spejderen Knud Sønnichsen fra Steppingvej. I
oktober var han over alle bjerge, i færd med
at rejse jorden rundt på to år, til dels på de
flade konvolutter, og kun udstyret med ryg
sæk, telt, feltkøkken og en smule skiftetøj.
Ikke ti vilde heste kunne tæmme hans
eventyrlyst, og om de nok lidt bekymrede
forældre havde Knud kun dette at sige: »De
ved jo, at jeg gør, hvad der passer mig, så nu
siger de ikke noget mere« (JT 29/10).

HELGE WIINGAARD
Forkortelser:
JT = Jydske Tidende
VK = Vestkysten

EN BESTIGNING AF MONT BLANC
En beretning af Magnus Favrholdt

I lektor, dr. Magnus Favrholdts efterladte
papirer findes bl. a. et manuskript til et fo
redrag, som blev holdt i Horsens, formo
dentlig i Alliance Frangaise, den 5. dec.
1935. Foredraget er på fransk og bærer tit
len »Une ascension du Mont Blanc«. Mu
ligvis er foredraget benyttet ved senere lej
ligheder, for der er rettet i det.
Historien om Magnus Favrholdts bestig
ning af Mont Blanc vil være mange af hans
tidligere elever bekendt. Den huskes sikkert
af de fleste som en spændende beretning,
der i høj grad fik farve af fortællerens evne
til at genkalde for sig og de lyttende elever
stemningen og spændingen ved dette vove
fulde foretagende. Den fortjener at fortælles
igen, og studielektor Jens N. Faaborg har

derfor oversat foredraget til dansk; det gen
gives her med familiens tilladelse.
Magnus Favrholdt var i årene 1924-26
på studieophold i Frankrig. Han opholdt sig
først ved universitetet i Dijon, men tog der
efter på en større rejse, der førte ham til
Italien, Ungarn, Østrig og Tyrol. Vendt til
bage til Frankrig studerede Magnus Favr
holdt ved universitetet i Montpellier, hvor
han i 1926 erhvervede sin doktortitel på en
afhandling (på fransk) om Ludvig Holbergs
Peder Paars. I løbet af de to år blev det til
mange ture rundt i Frankrig, bl. a. med en
ungarsk ven, og det var sammen med den
ne, at Magnus Favrholdt i juli 1924 besteg
Mont Blanc.
Magnus Favrholdt oplevede under en af
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sine ture også at blive anholdt som rovmor
der! Da også denne historie vil være kendt af
mange af hans gamle elever, skal den gen
fortælles her i den korte version, Favrholdt
gav af den i et interview med ham, som
Venstrebladet for det sydlige Jylland bragte
den 2. marts 1926, da han var vendt hjem
fra Frankrig til sin fødeby Vejen.
Intervieweren spørger: »De oplevede in
gen eventyr?«, og Favrholdt fortæller:
»Eventyr?-Ja, hvad . . .jo, nu skal De bare
høre. Jeg blev engang mistænkt for at være
en polsk morder! Jeg havde spadseret i en
bjergegn og nåede ved sekstiden til lan
devejen. Her blev jeg pludselig taget af en
gendarm, der ville se mine papirer. Nå, dem
havde jeg imidlertid på stationen, og mens
jeg forklarede ham dette, kom to gendarmer
til - lidt efter nok en ridende, så en femte
arriverende for at undersøge mine lommer.
Han tog en stor papirkniv, som jeg brugte til
at skære ost med, og eskorteret af gendar
merne måtte jeg på stationen, hvor det viste
sig, at morderens signalement passede ud
mærket på mig - om det så var den stjålne
sum, 400 francs, som han havde taget fra
den dræbte, så havde jeg dem i min tegne
bog, og først da mine papirer ankom, fik jeg
lov til at forsvinde igen!«
»De forsøgte ikke at forklare, at De var
student?«
»Det ville vist ikke have hjulpet stort.
Mange af studenterne i Frankrig er nogle
slemme røvere - således havde en juridisk
student i længere tid ernæret sig ved bilrø
verier. — Den tur, jeg talte om før, var jeg
forresten helt vigtig af; jeg gik nemlig 750
km i 18 dage - Det var et pænt resultat —
ikke?«
Og videre fortæller Favrholdt om sydens
glæder, om druerne, der modnes og plukkes,
om tyrefægtningerne i Sydfrankrig, der fin
der sted under jubel og råb . . . Dernede står
alt grønt og herligt i denne tid; der bøjer
duftende liljer nu deres hoveder under so
lens skarpe stråler . . .«
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Tegning af den 22-årige Magnus Favrholdt, i Venstrebladet
for det sydlige Jylland 2. marts 1926.

Men nu beretningen om bestigningen af
Mont Blanc:

Mine damer og herrer!
Tillad mig indledningsvis at give nogle for
beredende bemærkninger: Det synes mig
klogest på forhånd at sige Dem, at det for en
dansker er et meget dristigt foretagende at
tale fransk til Dem. Jeg vil aldrig kunne nå
op til at måle mig med den elegante velta
lenhed, De kender fra Deres formand, hr.
pastoren, hvis sikre og fuldkomne franske
udtale jeg fornylig havde lejlighed til at be
undre. Jeg beder Dem derfor, mine damer
og herrer, om at vise mig den overbærenhed
at betragte mit foredrag som en kærligheds

erklæring — stammende, ak ja, men ærlig
ment — til dette smukke, harmoniske, him
melske sprog, der, som Musset har udtrykt
det, er »så blidt, at kvinderne far smil på
læben, når de taler det.«
Jeg vil nu tage fat på mit emne.
En smuk sommeraften i juli måned 1924
var to studenter ved at gå til ro i en stor
høstak, som de lige havde fundet på en
skråning nogle kilometer fra en køn lille
landsby i Haute-Savoie. I en uge havde de
nu foretrukket således at sove under åben
himmel, fordi de på den måde havde et her
berge, der både var let at finde og over
kommeligt for en beskeden pengepung. Før
de begav sig til ro, nød de det skønneste syn,
man kan tænke sig: en solnedgang i Alper
ne. Forestil Dem et bjerglandskab, der dan
ner et bredt panorama, hvor samtlige farve
nuancer: grønne, gule, røde, blå, hvide, i
nogle minutter bliver mere og mere purpur
røde for snart at forsvinde i et næsten
komplet mørke, der lader stjernerne synes
meget større og meget mere strålende.
Den yngste af de to har siden i sin erin
dring bevaret dette billede af en purpurfar
vet, storslået, sneklædt bjergkæde, der den
aften befandt sig foran deres fortryllede øj
ne. Hans blik fæstnede sig hin aften derved
med større styrke end nogensinde tidligere.
Det var, fordi det var aftenen før et meget
vigtigt foretagende: dagen før bestigningen
af Europas højeste bjerg. Da han kom fra et
lille sletteland, hvis navn turde være Dem
bekendt, og hvor Ejer Bavnehøj er det høje
ste punkt, forstår man bedre alvoren i den
beslutning, han havde taget sammen med
en kammerat, en ungarsk student: de havde
i flere dage foretaget lange traveture i
Haute-Savoie i egnen omkring Lille St.
Bernhard, hvorfra de i det fjerne, i mæng
den af kupler og tinder i dette sneens rige,
havde skimtet en kuppel, der ragede op over
alt andet: Mont Blanc. — »Det må vi se
nærmere på,« var det øjeblikkelige resultat
af deres ungdommelige begejstring, og alle
rede næste dag var de på vej op ad stier og

skråninger i passet Petit Bonhomme, en
passage, der er klædt af sne endog i juli.
Undervejs snakker de med bjergboere og
alpejægere, og de far det indtryk, at Mont
Blanc faktisk er umagen værd at bestige.
Man forsikrer dem om, at det slet ikke er så
farligt endda, og at det sandelig er en bjerg
bestigning for unge sportsmænd, og lidt ef
ter lidt opstår i dem et uimodståeligt ønske
om at prøve en bestigning. Europas højeste
punkt fascinerer dem — om ordet bjergtagen
passer noget sted, så er det her på dem!
Men hvorledes gribe sagen an, hvorledes
fa en aftale i stand med førere, hvorledes
ordne det sådan, at den allerede lette pen
gepung, de råder over, ikke tømmes helt på
én gang? Ret så komplicerede forhandlinger
førte endelig til et økonomisk tilfredsstillen
de resultat: ca. hundrede francs ekstra drik
kepenge fik en gammel, meget erfaren fører
til at indvilge i at gå alene med os på denne
bestigning. Vi gik hjertensgerne med til selv
at bære udstyr, forråd, brændsel, kort sagt
alt hvad der behøves til en sådan ekspedi
tion. Vi måtte også købe jern- og sømbeslåede bjergsko, sorte briller og pelshuer.
Nu er alt ordnet, men de to unges tanker
kredser stadig om det samme spørgsmål:
Hvordan skal vores bestigning ende? Har vi
ikke i ungdommeligt letsind begået en dum
hed? Har vi ikke overvurderet vort eget mod
eller vore egne kræfter? Søvnen satte en
stopper for alle overvejelser. Hvor man be
finder sig godt under åben himmel! Hvor er
det skønt således at falde i søvn midt i natu
ren i en seng af hø, duftende af alle slags
blomster, der specielt i alpeegnene forbavser
ved deres kraftige duft og deres størrelse.
De to studenters kammeratskab havde i
lang tid været meget stabilt, og de havde
omhyggeligt
gennemdiskuteret
denne
bjergbestigning, før de besluttede sig til den;
og de havde højtideligt lovet hinanden, at
såfremt den ene af dem blev syg eller tabte
modet, ville de begge vende om og således
opgive enhver tanke om bjergbestigning. De
kendte hinanden godt nok til at vide, at hver
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af dem ville gøre sit yderste for ikke at øde
lægge noget for den anden. —
Se, så meget skal man kende til det, der
gik forud for opstigningen. Det er sikkert
unødvendigt at fortælle Dem, at den ene af
de to studenter var ham, der lige nu har den
ære at tale til Dem.
VEJEN OP AD BJERGET

Selve bestigningen foregår delvis pr. tand
hjulsbane. Faktisk går toget op til ca. 2500
meters højde. Størstedelen af de turister,
som har »gjort« Mont Blanc, er kommet til
endestationen på denne bane, på Mont Lachat’s side, og vil sikkert hævde, at intet er
lettere end at bestige Mont Blanc. Vi kørte
med et tog ret sent på dagen, og der var på
det tidspunkt en masse turister, men vi var
de eneste rigtige bjergbestigere i toget, og

alle blikke rettedes mod os på grund af vort
udstyr å la Tartarin, som han fremtræder i
Rigi Kulm hotellet, hvis De mindes denne
scene fra Daudet’s berømte bog.
Den første del af turen førte os tværs
igennem de »Røde klipper«, der de fleste
steder er for stejle til, at sneen bliver liggen
de der. Nogle steder var der huller fyldt med
meget blød sne, som vi sank i til midt på
livet. Men det var så nyt og morsomt i be
gyndelsen. Fra tid til anden bemærkede vi,
at terrænet blev vanskeligere: småstenene
og klippestykkerne lå ikke fast på skrånin
gerne. Sommersolens kraftige varme havde
gjort overfladen blød, snesmeltevandet un
derminerede den, og man måtte altid passe
på, hvor man satte sin fod, og nogle gange
endda undersøge grunden med en alpestok,
før man gik videre. Jeg taler om alpestokken
som et velkendt redskab; det er en slags

Kort, der viser en del af den rute, Magnus Favrhoidt fulgte til toppen af Mont Blanc. De to unge bjergbestigere og deres fører
er kommet op fra kortets højre side til Goüter-hytten (Gouter Hut), hvor de overnattede. Derfra gik de over Döme du Gouter
og Les Bosses (Dromedarpuklerne) til toppen.
(Efter Gaston RébufTat: The Mont Blanc Massif, 1974, s. 72).
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Magnus Favrholdt genså i januar 1975 Mont Blanc og ses her ved bjergbanestationen »Bellevue« (1800 m). Banen ses på
bjergsiden til venstre, i baggrunden Bionnassay-tinden, 4502 m.
(Foto tilh. Mad. G. Favrholdt, Paris).

kraftig stok, jernbeslået og forsynet med en
spidshakke. Højere oppe var der også en
næsten konstant nedskridning af større og
mindre sten fra højfjeldet; det var klippe
stykker, der blev nedbrudt ved solens ind
virkning. Af og til hørtes kraftige knald som
fra sprængninger, nemlig når en større del af
en gletschernål (hård sne, der næsten er som
et klippestykke) løsrev sig for derefter at gli
de stadig hurtigere mod afgrunden - når
den på sin vej stødte på et fremspring, gav
det et rungende sammenstød, som sendte
mindre stykker meget langt omkring. Jeg
taler her ikke om laviner, der ligeledes er
hyppigt forekommende i disse højder, men
blot om en så dagligdags foreteelse som
bjergskred. Visse steder er der en næsten
vedvarende nedskridning af sten, klippe
stykker, dele af gletschernåle. Den gode fø
rer udviser altid uendelig forsigtighed, når

han går over en sådan skråning. Og dog:
tilfældigheder alene styrer skredene, og over
for en sådan fare er der absolut intet, der
beskytter bjergbestigeren. Men man risike
rer overalt at få en tagsten i hovedet, og
ingen af os bliver dog vel hjemme af den
grund! Og således trøster bjergbestigeren
sig og stoler på heldet.
Sandt at sige er risikoen for at glide på
rullende sten, risikoen for at trimle ned ad
en skråning, fordi man mister balancen, når
man går op ad en lodret klippeside, hvor
man af al sin kraft må hage sig fast i det
mindste fremspring, mens man støtter sig til
og trykker sig ind imod klippen, langt mere
alvorlige ting end bjergskred og laviner,
hvor frygtelige disse end måtte være.
Især under den første del af opstigningen
måtte vi adskillige gange klatre under så
danne betingelser. Foranstaltningen med at
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binde sig til hinanden med reb er meget havde installeret sig under stor halløj. Det
nyttig. Rebet er ikke blot et forbindelses var et meget broget selskab: meget elegante
middel mellem ekspeditionens medlemmer, turister og jævne bjergboere færdedes mel
det er ikke blot en moralsk støtte, det er lem hinanden og delte den meget begrænse
også, og især, den bedre klatrers hjælp til de soveplads: der var plads til 5-6 personer,
den mindre stærke kammerat, som det på og vi var 18. Der var to sovesteder over hin
den måde lykkes at klatre op ad skråninger, anden, og der lå man så hulter til bulter som
der egentlig overstiger hans kræfter. Og for én stor familie — jeg husker endnu to tykke
den, der pludselig bliver grebet af svimmel og venlige svejtsere, som jeg havde mast mig
hed, når han under sig eller over sig ser lod ned imellem, og her lå jeg varmt og godt
rette klippevægge, lindes der sikkert ingen trods den bidende kulde udenfor. Den
bedre beroligelse end at føle rebet om livet kammeratlige atmosfære, der hersker mel
lem bjergbestigere, fortjener al mulig ros.
På sig.
Personligt ved jeg ikke, hvad svimmelhed Jeg skal ikke forsøge at beskrive for Dem,
er, men jeg begår ingen indiskretion ved at hvordan luften i denne hytte var, hvor der
fortælle, at min kammerat det første døgn af næsten ingen ilt var, men hvor der herskede
vores opstigning havde det meget dårligt. en skarp lugt at vådt læder, kogesprit, mad
Han led af »bjergsyge«, der hvad virkningen varer og tobak. Jeg beder Dem huske min
angår, nemlig kvalme, kan sammenlignes kammerats utilpashed, hvorefter De sikkert
med søsyge. De ved, at der findes menne vil forstå, at den stakkels fyr tilbragte en
sker, som virkelig er syge, når de skal gå op søvnløs og aldeles ubehagelig nat. Hvileti
ad den mest uskyldige stige. Min kammerat den blev ikke lang. Hen imod klokken 3 om
havde troen på at kunne klare den, og han morgenen begyndte de første førere at røre
viste sig virkelig meget energisk. Han åben på sig, man måtte tage tidligt af sted for at
barede meget af den stædighed, der er et gå på sneen, der var gjort hård af kulden —
kendetegn for den sande sportsånd. Den, det var måneskin, og man kunne således nå
der gribes af svimmelhedsfornemmelser, li op på toppen klokken 8 om morgenen.
der lige så meget under en sådan opstigning,
Jeg husker meget tydeligt mine tanker i
som den sande bjergbestiger nyder den. Thi den årle morgen. Jeg var meget ærgerlig.
den rigtige bjergbestiger ved ikke noget bed Enhver tanke om at fortsætte opstigningen
re end at overvinde forhindringer og klatre forekom os umulig, min vens tilstand taget i
over volde, der i første omgang synes umuli betragtning. Det var med stor beklagelse, at
føreren og jeg, der var gået uden for hytten,
ge at overskride.
overværede de andres afgang under månens
lys. Føreren var også ærgerlig ... og i end
I BJERGHYTTEN PÅ
nu højere grad min ven! Han var helt na
DÖME DU GOÜTER
turligt meget ked af det og dybt skuffet. Men
Da vi var startet sent på dagen, ankom vi vi havde vort gensidige løfte, og der var kun
først kort før solnedgang til bjerghytten på ét for os at gøre: stige ned igen i løbet af
Dorne du Gouter, hvor vi agtede at tilbringe dagen. Det var klart! Mens vi diskuterede
natten. Det er en solid hytte, bygget på et spørgsmålet, besluttede vi at hvile os nogle
lille plateau med udsigt til den berømte tin timer, før vi begyndte tilbagetoget. Vi tog
de Bionnassay. Denne hytte ligger i 3800 alle bjerghyttens tæpper i besiddelse og sov
meters højde og er hele året dækket af eller roligt lige til klokken 8 . . . Og denne hvile
omgivet af sne. Til vor overraskelse var var meget vigtig for vor syge mand. Han
hytten fyldt med mennesker: fire andre eks havde det meget bedre, og da vi tog af sted
peditioner var ankommet dertil før os og på sneen på Dorne-skråningen, var han kvik
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Magnus Favrholdt og den gamle bjergfører ved Goüter-hytten, 3800 m. o. h. juli 1924.
(Foto tilh. Mad. G. Favrholdt, Paris).

og munter som vi andre to. På sneen følte
han sig ikke svimmel. Vi fulgte de andre
ekspeditioners spor, men i løbet af meget
kort tid forstod vi, hvorfor de andre førere
havde fundet det rigtigst at tage af sted midt
om natten. Sneen begyndte nemlig allerede
at blive meget blød, så vi sank i ved hvert
skridt. Vandringen bliver derved både van
skelig og langsom, samtidig med at solen
brænder en på hovedet og de bare dele af
kroppen, arme og knæ (jeg foretog faktisk
bestigningen i shorts). Jeg overdriver ikke,
når jeg forsikrer Dem, at vi bogstavelig talt
blev brændt af solen; og der kom ubehageli
ge følger, idet huden gik af i mere eller
mindre brede striber, så vore ansigters hud
var lige så stribet som zebraskind. Det var
hverken kønt eller behageligt . . . Hen imod

middagstid var varmen så kraftig, at vi
frygtede at fa solstik, alt imens vi nogle gan
ge sank i til maven og vadede rundt i sneen,
der blev mere og mere blød . . .
Alligevel ændrede vi vor natlige beslut
ning — af flere årsager; for det første var det
langt vanskeligere at gå ned ad skråningen,
vi dagen før var klatret op ad. Føreren an
befalede os at gøre en omvej over Do
rne-toppen og derfra gå ned over den langt
mindre skrånende gletscher. Særlig i vort
tilfælde var turen på gletscherens sne så
langt at foretrække. Men da vi først er nået
op på den nævnte bjergtop (Dome du Gou
ter, 4331 m), rejser sig foran os i storslået
majestæt en anden uforlignelig bjergtop i
hele sin blændende hvidhed, Mont Blanc,
målet for vore længsler og drømme . . .
Tanken om at bestige den vendte tilbage til
os med forøget styrke, og min kammerats
iver var ikke mindre end førerens og min.
Faktisk frembød bjergtoppen foran os en
sådan regelmæssighed og forekom så nær, at
bestigningen af den syntes os ret let. Det er
nødvendigt at bemærke, at intet er mere
upålideligt end sne, når det drejer sig om at
bedømme afstande.
Det, der afgjorde sagen for os, var fø
rerens ord; han foreslog os om aftenen at
vende tilbage til Goüter-bjerghytten, hvis vi
skulle være for trætte til at forsøge at stige
ned, når vi havde overstået opstigningen.

PÅ TOPPEN AF MONT BLANC
Vi er nu nået op i en højde af 4300 meter. Vi
lader vore rygsække blive der for at have så
lidt som muligt at slæbe på og går straks
videre. I disse højtliggende områder er luf
ten betydeligt tyndere, og vor fører anbefa
ler os at trække vejret langsomt og dybt, når
vi ind imellem standser for at hvile os og
snappe luft.
Efter at vi er kommet forbi to besynderli
ge pukler, der hedder »Dromedarpuklerne«,
når vi frem til den bjergryg, der stiger op
foran os i en lige linje, og som ender ved
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Mont Blanc’s regelmæssige og majestætiske
top.
For at gå i lag med denne bjergryg, der
har en vis lighed med et hus’ tagryg, har
man brug for mod. På begge sider er der
skråninger, og vel at mærke skråninger, der
fører flere hundrede meter ned. Kommer
man til at trille ned, triller man i afgrunden;
man vil have slået sig ihjel, længe før man
når ned, og man vil forsvinde i dyb, som
ingen kan nå frem til. Men det er nu engang
ad denne bjergkam, man skal frem — der er
intet valg, og der er ikke lang tid til at tøve. I
øvrigt er der jo rebet. Der er føreren, og især
er der alpestokken, som man bruger på for
skellig måde til at støtte sig. Den sidste del
af kammen er vanskelig at passere, men det
så nære mål tiltrækker en — og pludselig er
man der! I 4807 meters højde - Europas
højeste tinde. Det er nu alligevel et resultat;
men det er meget mere end en sportsre
kord . . .
I sandhed: der er vidunderligt! Belønnin
gen for så mange anstrengelser og så megen
indsats var overvældende. Den snes minut
ter, vi tilbragte der, var uforglemmelige. Fo
restil Dem over Dem og rundt omkring Dem
en klar, dybblå, skyfri himmel. Jamen, hvor
er skyerne? Jo, der er de, langt under os. Der
til venstre er der en, som omgiver en meget
høj bjergtop, hvis øverste del rager ovenud
af den. Det minder en om en let nederdel om
en dansende piges slanke krop, stivnet i en
stilling af evig hvile. Skyerne dernede er ret
spredte, og hvad ser vi dukke frem mellem
skyerne? Åh, der har vi hele den smukke
Chamonix-dal med sine landsbyer, sine kir
ker, sine granskove, men hvor er det småt,
det hele er som i lilliputformat: de bittesmå
huse, yndefuldt spredt ud over de lysegrøn
ne enge, de små hvide streger, der forbinder
landsbyerne som med dukkebånd, det lille
legetøjstog, Arve-flodens lunefulde vandløb,
de diminutive træer samlet i lunde, det
usynlige røde småkravl, der flytter sig
langsomt på græsgange fra barnedrømme,
og som bærer usynlige klokker, hvis spæde
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lyd kastes tilbage og stiger opad som en
^ern musik spillet af dværge. Alle farver,
alle nuancer er friske, som om maleren lige
havde ført sit sidste penselstrøg. Her og der
er der mørkere pletter, der dækker en del af
landskabet: det er skyggerne fra skyerne,
vi ser.
Men lad os forlade enkeltheden for at
vende os mod helheden. Aldrig nogensinde
har jeg haft et sådant indtryk af storhed. —
Tre lande breder sig ud for vore fødder:
Frankrig, Italien, Svejts. Det er det mest
imponerende system af bjerge, med toppe,
kupler, tinder, spidser, kamme, gletschere,
plateauer, dale, bjergbække, i det uendelige.
Føreren udpegede de vigtigste punkter for
os. De skal ikke være bange, jeg skal nok
spare Dem for den lange og trættende op
remsning, selv om mange af navnene væk
ker minder.
Hvem kan nogensinde glemme udsigten
over Genfersøen omgivet af byer og bjerge?
Hvem kan glemme rædslen over bjergsider
ne, der falder næsten lodret ned på den itali
enske side? Og i retning af Grenoble, hvor
mange bjergkæder af de mest forskellige
former! Og så mod syd, meget langt væk,
noget som en lidt mørk, svagt buet linje, helt
ude i horisonten: Middelhavet, forsikrer vor
gamle fører os - det ligger omtrent 300 km
væk. Og så trænger en anden følelse sig ind i
en, følelsen af isolation, ensomhed, uforstyr
relig fred, dyb stilhed. Al lyd ligger under
os. I dette sneens rige hersker absolut stil
hed — dette er et sted for andægtighed frem
for noget andet. Om himlen nogetsteds er
nær, så er det her. Det jordiske liv, daglig
dagens liv og alle dets små besværligheder,
dets sorger og glæder — hvor er det langt
borte. Og dette sted er virkelig uberørt af
menneskelig aktivitet. Gid det altid må for
blive det. Det er i øvrigt morsomt at kon
statere, at hele det observatorium, man
havde bygget her, en vinter blev revet med
ned ad bjerget og nu ligger i ruiner nogle
hundrede meter længere nede. Det er, som

Toppen af Mont Blanc, 4807 m, og til højre Dromedarklipperne og Döme du Gouter.
(Efter Gaston Rebuflat: The Mont Blanc Massif, 1974, s. 73).

om stedet her ikke tåler at blive behersket af
mennesker.
Her er stedet, hvor man føler intetheden
ved så mange ting, der hører civilisationen
til. Hvad er det hele i sammenligning med et
sådant øjeblik på tronen af naturens hele
storhed? Jeg kan ikke lade være med at for
tælle Dem et lille træk, der gav mig meget at
tænke over. Forestil Dem, at i det øjeblik
hvor vi konstaterede, at vi var de eneste le
vende væsner i disse højder (fugle havde vi
ganske vist set, men meget længere nede!),
bemærkede vi en sommerfugl, det skrøbelig
ste væsen, den svageste skabning, man kan
tænke sig, et flygtigt væsen, som mennesket
knuser mellem sine fingre så let som ingen
ting. Denne sommerfugl, der uden tvivl var
blændet af det uendeligt hvide i dette sneri
6 Haderslev-Samfundets Årsskrift

ge, eller beruset af sol, hvad ved jeg, hævede
sig yndefuldt i en let og elegant flugt højt
over vore hoveder og forsvandt i det klare
blå. Hvor fløj den hen? Hvorfor var den
kommet?
Var det en tilfældighed? Jeg er romantisk
nok til at finde en forklaring: Det var, som
om denne sommerfugl, der fløj over Europas
højeste bjergtop, havde villet sige til os:
»Åh, I tror, I er så store og stærke. I må tro
om. Prøv dog at se på mig, som I foragter, se
med hvilken lethed jeg hæver mig op over
jeres hoveder.« Hvis De bruger de gamles
symbolik, der i sommerfuglen så et symbol
på menneskets sjæl, melder sig straks en an
den forklaring for Dem, nemlig at menne
skets sjæl hæver sig op over alt det højeste
og mest ophøjede i denne verden.
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Jeg har kun nævnt denne lille hændelse,
fordi den gjorde indtryk på mig, og jeg kun
ne ikke nøjes med at fremstille den som en
zoologisk kuriositet.

NEDTUREN

Vort ophold på toppen af Mont Blanc blev
ikke af lang varighed. Vi måtte tænke på
nedturen. Klokken var over to, da vi gav os
til at gå ned ad bjergryggen. Jeg husker, at
jeg engang trådte forkert, og at jeg havde
den behagelige fornemmelse at blive trukket
tilbage af rebet, som mine to fæller holdt.
Det var kun et lille uheld uden betydning.
Snart dukkede der nye ting op, som vi fryg
tede, nemlig at falde i en spalte (fr. »crevas
se« — »écrevasse« som føreren sagde). Spal
terne befinder sig omtrent overalt på glet
scheren, i almindelighed går man over dem
uden uheld, men faren for at falde i og at
forsvinde deri lurer altid. Først og fremmest
må man være meget opmærksom for at fa
øje på dem, for der er nogle, som knap nok
bemærkes. Ofte overskrider man dem meget
bekvemt ved at lægge sig på ryggen og glide
som en slæde. Men ofte dækker sneen spal
terne, og så må man stole på instinktet og
førerens hukommelse, hvis man vil undgå
uheldsvangre styrt.
Og så skete det netop på nedturen, at vi
stod over for en spalte, der var for bred til,
at vi kunne passere den ved at glide af sted
som en træstamme. Vi havde foran os spo
rene af de andre ekspeditioner, hvoraf i øv
rigt i hvert fald én havde måttet vende om
uden at nå toppen. De var gået over en sne
bro, hvor man endnu så deres meget dybe
spor. Føreren så næppe på den - »Den bro
var stærk nok i morges, da de andre gik
over. Men hvis nogen går ud på den nu, vil
den straks styrte sammen. Lad os søge en
anden overgang.« Det var hvad føreren sag
de, og vi gav os til at udforske spalten for at
finde en overgangsmulighed. Endelig, efter
lang søgen, gav føreren tegn til os om at
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standse. »Kan De se det fremspring over for
os?« Faktisk var der, ca. en meter længere
nede, en slags balkon af sne, der ragede frem
på den overfor liggende side. Føreren forkla
rede os, at der sikkert var meget fast is in
deni under et lag nyfalden sne. Hvis det hele
ikke var andet end sne, ville fremspringet
ikke være solidt nok til at bære vægten af et
menneske. Det eneste, vi kunne gøre, var, at
han selv prøvede, og vi fik ordre til at stille
os godt fast, hvor vi var, godt dybt nede i
sneen, så vi kunne holde føreren med rebet,
hvis det ikke lykkedes ham at fa fodfæste på
fremspringet overfor. — Hvis fremspringet
ikke kunne holde, ville han prøve at hage sig
fast et eller andet sted længere ned, og så
skulle vi hejse ham op til kanten af spalten.
Det er sandelig en kritisk situation, og vi
ser betydende på hinanden. Men det er
ham, der bestemmer — det er en ordre, og
der er ingen tid til overvejelse eller diskussi
on. — Vi stiller os fast i sneen næsten til
knæene og støtter os så godt som muligt til
vore alpestokke, hvorefter føreren forsvinder
ud over kanten af afgrunden. Nogle fa øje
blikke forekommer os lange som timer, men
så lyder en munter stemme fra fremspringet:
»Det er i orden! Det er solidt nok!« Da det er
min tur til at springe over — for da nu frem
springets styrke er undersøgt, har vi bare at
springe - drejer jeg i springet hovedet for at
se, hvad der er på bunden af denne spalte.
Og det er et dystert indtryk, jeg får: langt
nedenunder, måske 50 meter, måske 100
(det er umuligt at sige nøjagtigt), løber en
bjergbæk med sort, koldt vand. Hvilken
rædsel at falde i den. Det ville være den visse
død og også en fuldstændig forsvinden i det
mindste i årevis. Det hænder, at bjergbesti
gere aldrig vender tilbage, og i de fleste til
fælde er det netop gletscherspalterne, som
har opslugt dem. - Jeg kan forsikre Dem
om, mine damer og herrer, at dette øjeblik
sidder godt fast i min hukommelse, og det er
på grund af dette øjebliks rædselsfyldte
ængstelse, at jeg altid tøver lidt med svaret,
når man spørger mig: »Kunne De tænke

Magnus Favrholdts bevis for bestigningen af Mont Blanc med bl. a. førerens underskrift til venstre.
(Tilh. Mad. G. Favrholdt, Paris).
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Dem endnu en gang at bestige Mont
Blanc?«
Jeg blev ikke bange, men jeg gjorde mig
risikoen klar — og til hvilken nytte sætte livet
på spil for at tilfredsstille et forfængeligt ind
skud? Første gang, nuvel, da er man midt i
situationen, og man må klare sig ud af den,
så godt det kan lade sig gøre, men når man
kender farerne, skylder man sine nærmeste
og sig selv ikke at udsætte sig for unødig
risiko. Er man grebet af den fikse idé at
skulle betvinge alle tinder, er man at ligne
med en fartgal bilist. En skønne dag bliver
man offer for sin lidenskab.
Når talen falder på farer og risici, må man
ikke glemme, at den alvorligste fare, bjerg
bestigeren kender, er at blive overrasket af
uvejr i bjergene. Engang gik jeg i flere timer
i tordenvejr. Tordenen rasede, og bragene,
som talrige lyn ledsagede, blev kastet tilba
ge fra klippe til klippe med en enorm buld
ren.
Langt alvorligere er et uvejr. Ind imellem
giver vinden pludselig sine kræfter frit løb i
disse endeløse vidder, og her hvor der ikke
er nogen form for læ, intet, der kan standse
sneen, skifter alt udseende i løbet af få øje
blikke. De rejsende blændes af snemasserne,
som hvirvler rundt om dem. Stierne, holde
punkterne skelnes næppe - man risikerer at
komme væk fra vejen, at fare vild ... og
man risikerer endvidere at blive træt, inden
man når frem til sit logi. Talrige gemsejæge
re og krystalsøgere, der er blevet overrasket
af et uvejr, har set sig nødsaget til at lægge
sig til hvile i en hule i sneen. Efter hvad de
siger, har man det meget bekvemt der, for
udsat at ens forråd slår til, indtil vejret bli
ver bedre.
Hvad angår vores ekspedition, var vi me
get begunstigede også af vejret, og det er

måske først og fremmest dette held, vi kan
takke for, at vi i det hele taget kunne bestige
Mont Blanc.
Men jeg vender tilbage til min beretning
om nedturen: bortset fra dette alvorlige øje
blik, da vi skulle over spalten, var det nær
mest en fornøjelsestur, som ganske vist var
lidt trættende. Vi gik meget hurtigt, og selv
om den dybe sne af og til nåede os op over
knæene, kom vi hele tiden ret hurtigt
frem . . . Den vanskeligste del af en glet
scher at komme over er gletschernålene,
enorme stivnede sne- og isblokke, kastet
hulter til bulter, og som får en til at tænke
på de høje bølger i to havstrømme, der
pludselig er stivnede af kulden. De er ikke
farlige, når blot man er sikker på foden, men
det er et kæmpearbejde at komme frem der,
man må stige op, stige ned, gå udenom i det
uendelige, men alle disse bizarre isforma
tioner er aldeles maleriske at se på. Og så,
hvis man ser opad, hvilket storslået billede
frembyder de to kæder af skarpe tinder, alle
så forskellige både i form og farve, der
strækker sig på gletscherens to sider som to
søjlerækker.
Men jeg skal ikke forsøge at beskrive for
Dem denne storslåede og sublime skønhed,
der hører højfjeldet til - det overlader jeg til
maleren eller digteren. Lad mig nøjes med
at sige til Dem, at den, der har været der,
altid vil bevare et uudsletteligt minde der
om. Det må også være nok, at jeg siger Dem,
hvor lykkelig han er over at vende tilbage
dertil i erindringen.
Og må det være ham tilladt, inden han
slutter, at udtrykke håbet om, at han ikke
har gjort Dem lige så træt, som han selv var
det efter disse to dage i højder mellem 2000
og 5000 meter.

MAGNUS FAVRHOLDT

Lektor, dr. Magnus Favrholdt
1904-1979
Lektor Favrholdt døde kort før udsendelsen
af årsskriftet 1978-79, der var tilegnet bl. a.
ham. Vi bringer her Jens N. Faaborgs ne
krolog fra Gymnasieskolen. - Også nekrolo
gerne over N. H. Jacobsen og Eigil Lassen
har været bragt i Gymnasieskolen.

Magnus Favrholdt var klassisk-sproglig
student fra Ribe Katedralskole. Efter en
kort periode som huslærer i Askov studerede
han ved universiteterne i København og
Montpellier (hvor han erhvervede sin dok
torgrad på en afhandling om Peder Paars), i
en årrække var han sekretær for den blinde
professor Nyrop, og efter embedseksamen i
fransk og latin kom han i 1931 som timelæ
rer til Haderslev Katedralskole, hvor han
virkede indtil pensioneringen i 1974.
Favrholdt havde således i over 40 år rig
lejlighed til at formidle sin smittende inter

esse for den klassiske verden og ganske spe
cielt for alt, hvad der har med fransk sprog
og kultur at gøre. Han ønskede at give af sin
store viden på disse felter til eleverne, og det
var karakteristisk for ham, at han hellere
selv ydede velformede og dybtgående rede
gørelser for et emne, end at han lod sine
elever finde frem til noget af lavere karat.
Dette hang sammen med hans sans for
det formfuldendte og stilfulde (og afsky for
det modsatte), som også gav sig udtryk på
mange andre områder: i hans organisering
af og medvirken ved skolefester, i hans for
trinlige festtaler og ikke mindst i hans litte
rære produktion, der hovedsageligt omfatter
lokalhistorie og ganske særligt skolens hi
storie.
Favrholdt anså det at arbejde ved »Thriges og Lembckes gamle skole« for noget helt
for sig, og alt hvad han kunne gøre for denne
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skole, fyldte ham med glæde og stolthed. de tyngdepunkter der er heri, har han skre
Ved siden af sin undervisning tog han sig i vet følgende:
en årrække af skolens bibliotek, han var i
mange år den selvfølgelige formand for Ha- I sommeren 1941 blev adjunkt, dr. phil Karl
derslev-Samfundet, ligesom han var medar N. Bock rektor og skoledirektør i Nakskov,
bejder ved samme forenings fornemme års og Haderslev-Samfundet måtte derefter
skrift og ved elev- og lærerstaten fra 1970. vælge eri ny formand. På en ekstraordinær
Ganske naturligt var det ham, der i 1967 generalforsamling valgtes daværende ad
skrev jubilæumsbogen i anledning af skolens junkt, dr. Magnus Favrholdt som ny for
400 års jubilæum.
mand. Favrholdt takkede for valget og
Uden for skolen var Favrholdt meget ak fremhævede at han navnlig ville lægge vægt
tiv på to områder: fra 1946 til 1975 ver han på at styrke forbindelsen med lærerkredsen,
den utrættelige formand for den lokale afde og at han ville fortsætte arbejdet i det nuvæ
ling af Alliance Frangaise, og en ganske rende spor, ved at vise Haderslev-Samfunsærlig kærlighed knyttede ham til Haders dets nationale ansigt. Det er ganske natur
levs franske venskabsby, Braine. Hans be ligt, at han fremhævede dette, under hensyn
tydelige rolle i arbejdet for forbindelsen til Danmarks besættelse og den nationale
mellem de to byer bragte ham stor anerken stilling.
Favrholdt skrev i alle årene Hadersdelse og en usigelig glæde; blandt de mange
fornemme udmærkelser, Favrholdt i årenes lev-Samfundets kronik og skrev nekrologer
løb havde fået, satte han selv æresborger om sine i årene afdøde kolleger. Han skrev
bl. a. om genforeningsrektoren, Karl Mor
skabet i Braine højest.
I de senere år led Farvholdt af svækket tensen: »Løftelse var der over den skoleger
syn, som hindrede denne store læser og for ning, over den genrejsning, som Karl Mor
sker i at beskæftige sig med det skrevne ord. tensen blev sjælen i, og han var en rektor,
Til gengæld foretog han mange lange rejser der måtte præge sin skole og sit lærerkolle
rundt i Europa med udstrakte ophold i Pa gium ved sin personligheds egenart, sådan
ris. Han accepterede sit svage syn uden som den fremtræder i hans taler ved trans
særlige kommentarer, og han forblev den lokationer og andre skolefester. Han var på
stilfulde, interesserede, kultiverede, venlige en måde som et mægtigt egetræ, sejt og
mand, som vi, hans mange venner, satte så knudret, der rager op i krat og underskov.«
stor pris på, og om hvem vi vil bevare min
I 1945 skrev Favrholdt til bogen »Ha
det.
derslev by og amt under Dannebrog i 25 år«
JENS N. FAABORG
afsnittet »Skolevæsnet i Haderslev by og
amt«, som bl. a. også omfattede Katedral
skolen. I 1949 kom bogen om Harmonien
1799-1849-1949 med undertitlen »Træk af
danskhedens historie i Haderslev gennem
Lektor Favrholdt og fhv. socialinspektør 150 år«. Første afsnit omfatter det harmoni
Olav Christensen var i mere end 40 år me ske selskab fra 1799 til 1842, da det blev
get nære venner og var i lige så lang en pe opløst, og i 1849 afløstes af Selskabet Har
riode sammen med boghandler Johs. Chr. monien. Favrholdt giver et rids af de natio
Nielsen redaktører af Haderslev-Samfun- nale forhold, også i begyndelsen af 1800dets Årsskrift. Olav Christensen er med sin tallet. Han skriver bl. a., at af gammel og
store lokalhistoriske viden nok den bedste dårlig vane var repræsentanterne for dansk
kender af Favrholdts lokalhistoriske forfat kultur og dannelse tilbøjelige til at give tysk
terskab. Om nogle væsentlige sider heraf og en præferencestilling. Han giver derefter et
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Lektor, dr. Magnus Favrholdt
25. april 1904-26. nov. 1979.

billede af borgernes nationale stilling og
fremhæver danskheden.
Favrholdt skrev desuden til årsskriftet
artikler om skolens historie, som han tillige
med minder fra skoletiden, offentliggjort i
årsskriftet, udnyttede i sin bog »Haderslev
Latinskoles historie 1567-1967«. Det er
Favrholdts hovedværk. Han fortæller heri
bl. a. om sakseren konrektor Sauppe, der
omkring 1790 oplyser, at det er meget svært
at få eleverne i Tertia til at skrive tyske stile,
ikke på grund af deres dovenskab, men på
grund af deres uvidenhed. Samtidig fortæl

ler han om de to fødte haderslevere, collaboratorerne Johannes Bjørnsen og Jes Nielsen
Richter, som trods forbud om dansk i un
dervisningen benyttede dansk. Favrholdt
har påvist dansk sprog i undervisningen al
lerede i slutningen af 1700-tallet, og dermed
øget vort kendskab til det danske sprogs
betydning.
På mange måder er den røde tråd gennem
Favrholdts forfatterskab således under
stregningen af dansk sprog, kultur og dan
nelse som en væsentlig faktor i skolens, by
ens og landsdelens historie.
OLAV CHRISTENSEN

Rektor, dr. phil. N. H. Jacobsen
1897-1980
Efter lærereksamen og magisterkonferens
virkede N. H. Jacobsen i en årrække som
adjunkt i Horsens og som lektor i Sønder
borg, hvorfra han i 1941 kom til Haderslev
Katedralskole som rektor.
Lige inden skolen i 1967 flyttede ind i nye
bygninger, som N. H. Jacobsen havde ar
bejdet med i mange år, tog han sin afsked,
og han kunne da med glæde og taknemme
lighed se tilbage på en lang arbejdsperiode,
som vel til tider havde været vanskelig nok —
- således årene under og lige efter krigen,
hvor skolens bygninger var beslaglagt til
militær og flygtninge - men som også havde
givet rektor lejlighed til at lade mange år
gange elever føle, at de befandt sig i en tryg
og stabil verden med respekt for faglig dyg
tighed, samvittighedsfuldt arbejde og for
andres meninger og tanker, og som havde
bragt ham mange beviser på, at hans ger
ning var lykkedes. Flittig som fa var N. H.
Jacobsen, dygtig og samvittighedsfuld og
forstående, både som lærer, som kollega og
som leder. Han var den første på skolen om
morgenen og i reglen den sidste om efter
middagen; for at fa forbindelse med så man
ge af eleverne som muligt, tog han geografi i
begynderklasserne; hans jævne og venlige
myndighed var med til at skabe en god at
mosfære på skolen, og det hører med til bil
ledet af ham, at det irriterede ham, når no
gen fandt på at kalde ham »chef«; sammen
med Ingrid Jacobsen bidrog han, bl. a. ved
de mange, mange festlige sammenkomster
for lærere med ægtefæller i det hyggelige
rektorhjem, væsentligt til at skabe et ufor
ligneligt kollegialt sammenhold. I hverda
gen viste han, at han kunne fa skolen til at
fungere, og ved festerne var det ham, der
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ved sin optræden sørgede for stemning og
glans: en fuldendt blanding af det stilfulde
og det muntre.
Inden N. H. Jacobsen blev rektor, havde
han skrevet sin doktordisputats om »Skibs
farten i det danske vadehav«. Han holdt sin
faglige viden vedlige og uddybede den sta
dig, men det var først efter at have trukket
sig tilbage fra skolen, at han fik tid til igen at
arbejde videnskabeligt.
Op igennem 1970’erne fulgte en række
artikler og småskrifter, alle behandlende
emner, der forbinder geografi og historie.
Hans sidste skrift kom i Sønderjyske Årbø
ger ved juletid 1979, et synligt bevis på, at
N. H. Jacobsen til det sidste forblev det
virksomme og interesserede menneske, som
tidligere kolleger og elever og hans venner
satte så højt, og som de vil blive ved at min
des med taknemmelighed.
JENS N. FAABORG

Fhv. rektor Georg Buchreitz, Åbenrå,
har skrevet følgende mindeord om
Niels Henrik Jacobsen:
I de sønderjyske rektorers kreds hed han
bare Niels, og han var den mest stilfærdige
af koret. Han havde nemmet, eller snarest
ubevidst altid vidst, at det ikke er stemmens
kraft, men argumentets logik og sandhed,
der er af vægt. Hertil kom også, at der altid
var følelse og medhu i, hvad han sagde og
gjorde i kollegers kreds.
Vi drøftede sjældent - yderst sjældent »vore lærere«, og han omfattede altid »sine«
med sympati, i beundring for det dygtige og
energiske arbejde, og i medfølelse for dem,

Rektor, dr. phil. N. H. Jacobsen
3. dec. 1897-17. febr. 1980.

der havde svært ved at holde eleverne fast.
Og han lagde ikke skjul på, at hans sagtmo
dighed havde beredt ham selv svære stunder
i de unge år i urolige klasser; »disciplene« som han sagde — skal ikke dresseres, men
interesseres. Det var jo en selvfølgelighed,
men skal illustreres med et eksempel, jeg
overværede engang - tilfældigt - vi skulle
drøfte et eller andet, når han havde haft sin
time i en mellemskoleklasse. Det var ge
ografi; emnet var New York - og det blev
som altid hos ham, historie. »Broad Way er
det ikke et mærkeligt navn i en stor by med
tæt bebyggelse?« — Det gik over i enevæl
dens pompøst anlagte Bredgader, gik atter
igen over de ikke anlagte, men opståede
oldtidsvejes usikre, skiftende bredde — Hær
vejen —, og endte i, at i New York var Broad

Way i sin tid indianernes vej til vandet, bred
som en oldtidsvej. Og det fik en tilføjelse om
myrernes veje fra og til tuerne. »Disciplene«
var fascinerede, og det var hans form for
disciplin - stilfærdig spænding.
Ved sammenkomsterne var han spøge
fuldt kærlig mod damerne og hyggelig og
opmærksom og godheden selv. Og dette sid
ste har jeg en præcis episode at fortælle om.
Den er fra en usædvanlig »sammenkomst«:
29. aug. 1943 arresterede den tyske besæt
telsesmagt en del sønderjyske personlighe
der som gidsler: Claus Eskildsen, Peter
Marcussen, Hans Lund, Frede Nielsen,
provst Schülein, Niels og mig og flere andre,
og iøvrigt over hele landet konservative po
litikere. -Jeg sad selv nogle dage i arresten i
Aabenraa, men førtes da sammen med an89

Da vi nogle dage efter blev frigivet, lånte
jeg (vistnok) kr. 3,45 af Niels, og vi havde
siden megen moro af, at jeg ville betale, og
han ikke have penge.
Da vi langt senere fik at vide, at de søn
derjyske gidsler var udpeget af visse kredse i
mindretallet, sagde han: »Så er de jo lige
frem kommet for skade at vise os stor ære.
De har regnet os for helt rigtige sønderjy
der!«
— Sagt igen - Niels var en god kollega,
men først og fremmest simpelthen et godt
menneske.
GEORG BUCHREITZ

dre nordpå - ind i kasernegården i Haders
lev, hvor Niels og Hugo Svensson og den
gamle Schaumann og bager Andersen kom
»ombord«. Niels sagde da ganske stille til
mig: »Rart at se gode venner«. Vi blev ført
til et uhumsk kælderrum på en kaserne i
Fredericia. Jeg fik her tilfældigvis på alles
vegne til opgave at afæske kommandanten
svar på, om vi kunne få lov til at underrette
vore pårørende og fik svaret: »Diese Mög
lichkeit besteht nicht«. Da trykkede Niels,
der stod ved siden af mig min hånd - helt
stille. Det gjorde godt.

e

Rektor Eigil Lassen
1920-1980
Eigil Lassen tog i 1946 magistergraden i aim.
og smign. litteraturhistorie. Han blev i 1947
ansat ved Falkonergårdens gymnasium og
var i årene 1958-1967 faglig medhjælper i
dansk hos undervisningsinspektøren for
gymnasieskolerne. Fra 1967 var han rektor
for Haderslev Katedralskole.
Eigil Lassens betydning og format var af
den slags, der ikke lader sig indkredse ved
almindelig brug af superlativer. Selv ud
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trykte han sig helst i reserverede vendinger.
Af natur var han blufærdig, og han løb helle
re den risiko at bliver misforstået end at sige
noget, der ikke var realitet bag, og som han
ikke stod inde for.
Som lærer og som rektor var det afgørende
for Eigil Lassen at hævde kvalitet, og han
respekterede ethvert redeligt arbejde, men
aldrig overfladiskhed. Han bestræbte sig
meget for at skabe rum og rammer for elevers

Rektor Eigil Lassen
17. nov. 1920-21.juni 1980.

og kollegers arbejde. Det gjaldt både i bog
stavelig forstand: Skolens udsmykning taler
tydeligt og smukt herom, og i overført betyd
ning: Han blandede sig ikke i forhold, som
den enkelte selv kunne klare. Han brød sig
ikke om større forsamlinger, som han følte let
gjorde det enkelte menneske uvirkeligt, men
på tomandshånd kunne han give gode råd,
og han hjalp gerne og viste stor forståelse,
når der var behov derfor.
Stor glæde fandt han i at færdes i naturen
og i at fordybe sig i de franske encyklopædi
ster, i Holbergs og mere og mere i H. C.

Andersens forfatterskab. De sproglige fines
ser, den underfundige pointe og de usenti
mentale træk i H. C. Andersens forfatterskab
vurderede han højt og levede han selv op til i
egne formuleringer og i egen holdning. Selv
har han udtrykt, at det ideelle resultat af
læsning er et menneske, der i hvert fald er
individualist. Han ønskede selv at tage hen
syn til det enkelte menneskes særpræg, lige
som han formåede at lade sig eget særpræg
træde frem.
Ære være Eigil Lassens minde.
SVEND POULSEN

Det følgende er en kortfattet beretning om
forandringer, der er sket på skolen og om
begivenheder i skoleåret 1979/80. Det er til
vejebragt på basis af oplysninger fra for
skellige lærere og sammenstillet af lektor
Klaus Holt.
MUSIK OG DRAMATIK

Der blev ikke opført nogen skoleopera i
dette skoleår. Derimod deltog skolens kor i
de årlige koncerter med Sønderjyllands
Symfoniorkester. Den 11., 12. og 13. marts
1980 blev Mozarts messe i c-moll opført i
Sønderborg, Ribe og Åbenrå. Dirigent var
Michael Schönwandt.
Som årets skolekomedie opførtes »Kong
Ubu« af Alpea Jarry den 20. og den 21.
marts 1980. Forestillingen var instrueret af
HF-studerende Jacob Nymand.

FÆLLESTIMER
Det hedder i bekendtgørelsen om undervis
ningen i gymnasiet, at »formålet med fæl
lestimer er på tværs af delingerne i linier,
grene og klasser — og under friere former,
end det er muligt inden for den pensabundne undervisning - at give skolens elever ad
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gang til kunstneriske oplevelser, indføring i
særlige emnekredse og i aktuelle problemer,
samt orientering om nye perspektiver inden
for kunst, videnskab og politik.«
For at opfylde dette formål har et udvalg,
bestående af to lærere og tre elever tilrette
lagt og afviklet en række arrangementer.
Forfatteren og grafikeren Dea Trier
Mørch har fortalt om sin studietid i Sovjet
unionen, hvor hun blandt andet var elev på
kusthåndværkerskolen i Leningrad. Hun
læste op af sine værker »Sørgmunter Socia
lisme«, »Vinterbørn« og »Kastaniealleen«.
I forbindelse med en udstilling på museet
i oktober havde skolen besøg af billedtæp
pekunstneren Annie Hedward, som er kendt
for at have syet tæpper efter Jacob Holdts
»Amerikanske Billeder«. Ud over at fortælle
om de udstillede tæpper viste hun fotogra
fier fra sin tid i Christiania, som hun var
med til at indtage i 1971.
På grund af folketingsvalget den 23. okt.
1979 blev der arrangeret et vælgermøde på
skolen med lokale repræsentanter fra alle
tolv partier. Debatten var særdeles livlig, og
der faldt kvikke replikker både fra venstre
og højre.
Lederen af FDBs forsøgslaboratorium,
dr. techn. Lars Okholm, der er kendt fra

forbrugerudsendelserne i radioen og fra ud
viklingen af giftfri mad, holdt i november
1979 et foredrag med titlen »Mad og Sund
hed«. Da arrangementet lå lige før spisefri
kvarteret, var affaldsspandene fyldt med
kasserede madpakker.
I december 1979 havde skolen besøg af
nogle lærere fra Den rejsende Højskole
(Tvind), som opførte situationsspil. De
gjorde også rede for u-landsarbejde og for de
pædagogiske principper for deres skole.
Forårets fællestimer har haft energi som
tema. Driftsleder N. J. Mathiasen fra BP
holdt et lysbilledforedrag »Energikrise år
2000?« S. Warming og J. Rasmussen fra
OOA talte om »Danmark uden a-kraft«.
Civilingeniør C. Hilgar behandlede samme
emne ud fra Elsams synsvinkel. Højskolelæ
rer E. Beuse fra OVE gav et oplæg til dis
kussion »Rationel energiudnyttelse«. Serien
afsluttedes af digteren Thorkild Bjørnvig
med et foredrag, »Hvad truer Naturen?« I
forbindelse med alle disse arrangementer
var der levende diskussion.
På elevernes initiativ blev der afholdt en
debat om passivitets- og kommunikations
problemer på skolen.

HAKALYTTEN

Det er blevet besluttet, at der skal installeres
toiletter i Hakalytten. Derfor afholdtes den
5. okt. 1979 en fest på skolen med det formål
at indsamle penge. Festen, der var en stor
succes, var arrangeret af elevrådets festud
valg og adjunkt Flemming Andersen. Der
blev spillet jazz i kantinen, og der var ind
rettet diskotek i festsalen. Der deltog i alt
725 i festen og overskuddet beløb sig til
9.643 kr.
Installationen af toiletterne har krævet
dispensation med hensyn til kloakeringen,
og først den 21. maj 1980 forelå de nødven
dige tilladelser.
Der installeres et toilet i hvert af vaske
rummene, og afløbet sker til trixtank og si-

vedræn. Forhåbentlig kan det udføres i løbet
af sommerferien 1980.
Adskillige forældre til elever i skolen har
været behjælpelige ved projektets udarbej
delse.
Den drivende kraft bag alle de forbedrin
ger, som finder sted i Hakalytten, er adjunkt
Flemming Andersen.
LÆRERKOLLEGIET

Ved skoleårets begyndelse i 1979 havde
skolen oplevet den største tilgang nogen
sinde af nye elever, nemlig 325. Derved kom
det samlede elevtal op på ca. 700. Der blev
oprettet 10 1. g.-klasser og 3 HF-klasser.
Dette medførte et meget alvorligt pres på
skolens bygninger. Det kan for eksempel
nævnes, at udnyttelsesgraden for de to
gymnastiksale i 1.-7. lektion var 97 %. Der
blev ansøgt om en udvidelse af bygningerne,
men dette blev afslået. Konsekvensen vil så
blive, at fagklassesystemet i et vist omfang
må opgives.
Den nævnte forøgelse af skolens elevtal
har medført, at følgende nye lærer er blevet
ansat: adj. Dorthe Elkjær, adj. Kirsten Fi
sher, adj. Frede Vinsløv Hansen, årsvikar,
cand. mag. Sven Jönsson, årsvikar, cand.
mag. Nils Kragh Møller, adj. Erik Peder
sen, Ikt. Jef H. Thoisen (student fra skolen
1941). Endvidere er lærer Sophus Boas ble
vet ansat som timelærer.

★

Adj. Birgitte Svendsen forlod skolen for at
tiltræde en stilling andetsteds ved skoleårets
begyndelse.

★

Den 27. nov. 1979 døde lektor, dr. Magnus
Favrholdt, 75 år gammel. Han havde været
ansat ved skolen fra 1. aug. 1931 til 1. maj
1975. Han var formand for H.-S. og medre
daktør af årsskriftet fra 1941 til 1978. Der
henvises til nekrologen s. 85.

★

Den 1. jan. 1980 forlod adj. Birthe Keller
Sørensen skolen for at tiltræde stilling an
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detsteds. I den ledige stilling blev adj.
Flemming Rasmussen ansat. Samtidig blev
også adj. Leo Pedersen ansat.

★

Den 17. febr. 1980 døde skolens tidligere
rektor gennem mange år, dr. phil. N. H.
Jacobsen, 82 år gammel. Han var rektor fra
1941 til 1967. Der henvises til nekrologen s.
88.

★

Den 21. juni 1980 døde rektor, mag. art.
Eigil Lassen efter lang tids sygdom. Han var
skolens rektor fra 1967 til sin død. Der hen
vises til nekrologen s. 90.

★

Fra september til skoleårets slutning har
lektor Svend Poulsen været konstitueret som
rektor under rektor Lassens fravær.

★

Det fungerende lærerpersonale pr. 1. maj
1980 bestod af følgende 52 personer (fag
tilføjet i parentes):
Lektor Anna Andersen (engelsk, russisk,
fransk)
Adjunkt Flemming Andersen (matematik,
fysik)
Lektor Karen Bjerresø (historie, dansk)
Timelærer Sophus Boas (psykologi)
Adjunkt Bitten Bøgsted (engelsk, fransk)
Adjunkt J. Heramb Christensen (musik, la
tin, oldtidskundskab)
Adjunkt Margit Clausen (tysk, religion)
Adjunkt Finn Dræby (fysik, matematik)
Adjunkt Ths. Egelund (dansk, tysk)
Lektor H. Ehlers Olsen (engelsk, fransk)
Adjunkt Dorthe Elkjær (tysk, engelsk)
Studielektor H. Fich (matematik)
Adjunkt Kirsten Fisher (engelsk, dansk)
Lektor F. C. Franzen (matematik, kemi)
Studielektor Jens Faaborg (fransk, tysk)
Adjunkt Jens Chr. Gjesing (historie, reli
gion)
Adjunkt Frede Hansen (geografi)
Lektor Klaus Holt (latin, oldtidskundskab)
Adjunkt Ane Lise Jacobsen (matematik)
Adjunkt Ane Jakobsen (engelsk, dansk)
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Lektor Luth Jacobsen (engelsk, dansk)
Adjunkt Jørn Folden Jensen (biologi)
Adjunkt Tove N. Jensen (matematik, fysik)
Årsvikar, cand. mag. Sven Jönsson (histo
rie, gymnastik)
Gymnastiklærer Aa. Kampp (gymnastik)
Lektor Lisbeth Kiil (musik, dansk, tysk)
Adjunkt Thomas Klemann (fransk)
Lektor Erling Knudsen (kemi)
Adjunkt Leif Kock (historie, religion)
Adjunkt Anna Jacobsen Lander (russisk,
dansk)
Adjunkt Finn Larsen (fransk, engelsk)
Rektor Eigil Lassen (dansk)
Adjunkt Henning Lausten (samfundsfag,
geografi)
Gymnasiklærer Ulla Magelund (gymnastik)
Adjunkt Lillian Martinusen (formning)
Adjunkt Nadide Mola (tysk, gymnastik)
Årsvikar, cand. mag. Nils Kragh Møller
(engelsk, dansk)
Adjunkt Birthe V. Nielsen (biologi)
Adjunkt Torben St. Nielsen (historie, sam
fundsfag)
Adjunkt Mads J. Pedersen (matematik, fy
sik)
Adjunkt Erik Pedersen (fysik)
Adjunkt Leo Pedersen (matematik, fysik)
Adjunkt Kirsten Pedersen (dansk, fransk)
Gymnastiklærer Jette Pilegaard (gymna
stik)
Studielektor Svend Poulsen (dansk, religi
on)
Adjunkt Christa Pålsson (engelsk, fransk)
Adjunkt Flemming Rasmussen (fransk,
dansk)
Timelærer Peter Rasmussen (musik)
Adjunkt Knud-Erik Smith (fysik, matema
tik)
Adjunkt Jens Staugaard (dansk, oldtids
kundskab)
Adjunkt Ove Stets (geografi)
Adjunkt Mogens Krogsgaard Sørensen
(tysk, dansk)
Lektor JefH. Thoisen (matematik)
Adjunkt Andreas Truelsen (geografi, biolo
gi)

Adjunkt Ole Ullby (historie, samfundsfag)
Lektor Aage Wielandt (latin, oldtidskund
skab)
Adjunkt Helge Wiingaard (historie, en
gelsk)

RUNDE FØDSELSDAGE
Den 29. 12. 1979 fyldte gymnastiklærerinde
Else Holmgaard 75 år. Haderslev-Samfundet bringer hende en hjertelig lykønskning.

HADERSLEV-SAMFUNDETS
REGNSKAB
for tiden 1. juli 1979 til 30. juni 1980.
Indtægter:

Udgifter:

Overført fra tidligere år:
Kassebeholdning . .
5,10
Sparekassebog. 376,53
Postgiro........... 530,67
912,30
Kontingent (incl. restancer) ... 35 230,00
Salg af årsskrifter
(nye og gamle)......................
6 670,00
Bidrag fra institutioner og
enkeltpersoner .................. 11 659,80
Renteindtægter..........................
163,14
Ialt kr. 54 635,24

Årsskrift 1979-80:
Papir og tryk .... 37.157,25
Indbinding m.m.
3 743,21 40 900,46
Betaling af gæld til
Modersmålets Trykkeri ........ 4 600,00
Forsendelse................................
2 449,60
Kontorudgiftei..........................
285,44
Repræsentation ........................
617,10
Beholdning:
Kassebeholdning .
157,50
Sparekassebog ... 1 690,14
Postgiro................ 3 935,00
5 782,64
Ialt kr. 54 635,24

Det skal bemærkes, at Haderslev-Samfundet hermed er gældfrit.
Tak til alle, som med et ekstra bidrag har hjulpet os med at rette
op på Haderslev-Samfundets økonomi.
Haderslev, den l.juli 1980.

Finn Dræby

