
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


HADERSLEV-SAMFUNDETS 
ÅRSSKRIFT

1981
HADERSLEV 1981



Haderslev-Samfundets Årsskrift 1981 
er udgivet med støtte af 

Haderslev kommune 
Sparekassen Sydjylland 

og øvrige pengeinstitutter i Haderslev 
Haderslev Creditbanks Jubilæumsfond 

Brdr. Brovsts legat

Haderslev-Samfundets adresser:

Kontakt til Haderslev Katedralskole:
Lektor Klaus Holt, Grønlandsvej 45, 6100 Haderslev

Kasserer:
Adjunkt Finn Dræby, Herrn. Bangsvej 7, 6100 Haderslev

Redaktion af årsskriftet:
Adjunkt Henrik Fangel, Dambjerg 15, 6200 Åbenrå

Tegninger og vignetter:
LILLIAN MARTINUSEN

Tryk:
A/S Modersmålets Trykkeri

Haderslev

ISSN 00106-4444



FORORD

Redaktionen af Haderslev-Samfundets Årsskrift har i det forløbne år 
måttet tage afsked med et trofast medlem. Lektor Aage Wielandt ønske
de ved sin pensionering at give plads for nye kræfter. Vi siger ham tak for 
et godt og indholdsrigt samarbejde, og ønsker samtidig efterfølgeren, 
adjunkt Helge Wiingaard, hjertelig velkommen. Helge Wiingaard er 
historiker af fag og tager ligesom sine forgængere Magnus Favrholdt og 
Aage Wielandt vare på skolens kostelige bibliotek. Han er således garant 
for den historiske kontinuitet, som altid har været væsentlig for Haders- 
lev-Samfundet.

Gennem fælles arbejde håber vi at kunne sikre årsskriftets fortsatte 
beståen som bindeled mellem skolen og gamle elever og som lødig 
lokalhistorisk årbog.

Haderslev, i november 1981.

FINN DRÆBY HENRIK FANGEL LARS N. HENNINGSEN 
KLA US HOLT LILLIAN MAR TIN US EN
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KVINDEPROFILER FRA KAMPÅRENE
Louise Tauber og hendes hjælpere 1863-1888

Chr. Richardts digt »Sønderjydens sang« er 
øjensynligt blevet til under indtryk af det 
tilbageslag, den sønderjyske befolkning kom 
ud for med skoleinstruksen af 9. marts 1878. 
Det alvorsfulde grundmotiv er de følelser og 
holdninger, der blev vakt eller forstærket ved 
skolens fremadskridende fortyskning: selv
besindelsen, længslen, trofastheden mod det 
gamle fædreland.1

Hvad formsproget angår, kan digtet vel 
ikke frikendes for et anstrøg af deklamatorisk 
udfoldelse; men det har dog også kønne og 
prægnante udtryk, f. eks. dette om udlæn
dighedens dilemma:

»Så længe der er segl for, hvad gyldne 
penne skrev,

så længe vil vi give kejseren, hvad 
kejserens blev —,

men hjertet må han ikke begære!«

I den sidste strofe lægger digteren de under
trykte landsmænd et løfte på læben:

»Det love vi hinanden, med tro og med tål, 
som alterild at vogte vort søde

modersmål,
til Dannebrog igjen fra himlen falder!« 
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Netop i tiåret mellem de to forordninger, 
hvormed magthaverne søgte at komme det 
danske sprog til livs, altså fra 1878 til 1888, 
blev de bedste kræfter sat ind på at redde, 
hvad reddes kunne. Og mon modersmålet 
nogen steder blev vogtet med større udhol
denhed og nænsomhed end i Louise Taubers 
skole i Haderslev?

Uden at gå stærkt i detaljer kan der være 
grund til her at give et kort rids af skolefor
holdene i Haderslev med det udgangspunkt, 
der var givet med magtskiftet i 1864.

Mens dansk undervisningssprog havde 
været enerådende siden 1857, blev det i pe
rioden 1864—1878 gradvis skubbet i bag
grunden. Fra 1871 var tysk obligatorisk fag 
fra 3. skoleår, og i løbet af få år blev situatio
nen yderligere tilspidset. Med påbudet om 
tysk som undervisningssprog i ca. halvdelen 
af alle timer skabte forordningen af 1878 
»den tvesprogede skole«, og året efter blev 
det lokale skoletilsyn erstattet af et statsligt 
tilsyn ved en kredsskoleinspektør.

For dansksindede forældre var der indtil 
videre kun to beskyttende holdepunkter, 
nemlig retten til at vælge dansk religionsun
dervisning samt muligheden for at oprette 
privatskoler. Hvad det sidste angår, lykkedes 
det i en begrænset årrække at tilgodese elever 
af begge køn. Drengene i Haderslev fik deres 
undervisningstilbud i den af hospitalspræ
sten J. Johansen oprettede realskole, der 
fungerede fra 1866 til 1881, medens pigebør
nene helt til 1888 beholdt Louise Taubers 
døtreskole som samlingssted.2

Eftertiden har kun i ringe grad rettet sø
gelyset mod de personer, der var knyttet til 
frk. Taubers skole. Her kan der efter nyere 
undersøgelser fremdrages adskillige træk, 
der savnes i det hidtil kendte billede. Det er 
derfor mit ærinde i det følgende at give et 
personalhistorisk bidrag til belysning af 
Louise Tauber og hendes medhjælpere med 
hovedvægten lagt på de kvinder, der — med 
bevarelse af Chr. Richardts billedsprog — 
med god ret kunne betegnes som moders
målets vestalinder.

Louise Tauber, født Frederiksberg (Smallega- 
de) 2. juni 1830. Datter af politisekretær Jo
han Hinrich Gregor Tauber og Elisabeth 
Cathrine Busch. — Ugift. Død Frederiksberg 
(Stockflethsvej 15) 26. juni 1908.

Louise Tauber tilhørte et forfinet borger
ligt miljø, og hendes personlighed blev ud
viklet på et højt kulturelt niveau. Man kunne 
fristes til at se det som en skæbnens tilskik
kelse, at hun allerede som halvvoksen pige 
kom i stærk berøring med det tyske sprog, 
idet hun blev sendt i en skole, hvis lærerinder 
var uddannet i Christiansfeld. I en alder af 
24 år frekventerede hun frk. Zahles kursus, 
og fra 1855 til 1863 var hun knyttet til den 
navnkundige pigeskole som lærerinde. 1862 
underkastede hun sig eksamen som institut
bestyrerinde med tysk som hovedfag.

Velsagtens efter opfordring fra slægtninge 
i Haderslev - rektor Thrige var gift med 
hendes kusine, og kollaborator Fibiger var 
hendes kødelige fætter — foretog hun året 
efter det skridt, der blev bestemmende for 
hendes livsbane, idet hun i Haderslev åbne
de en skole, der var bestemt for døtre af 
danske embedsmænd og hvad der dengang 
typisk kaldtes for »dannede familier«. Dette 
fundament smuldrede på grund af begiven
hederne i 1864 så godt som fuldstændigt i 
løbet af et års tid; men Louise Tauber holdt 
ud. Forholdene medførte en social forskyd
ning i elevklientellet — der var nu tale om 
børn af landboere, håndværkere og handlen
de —; men disse nye berøringsflader gav net
op skolen dens historiske position. Nogle 
ytringer i breve til venner og velyndere i 
kongeriget belyser situationen i denne kriti
ske fase:

»Da forholdene i det hele er små og tryk
kende for den danske befolkning, har jeg 
bestemt at lade den højeste betaling være 
3 rdl. pr. md. Jeg har selv fem fripladser, 
men jeg ved adskillige danske, der meget 
nødigt vil sende deres børn i den tyske 
borgerskole, også gerne ville skaffe dem en 
bedre undervisning men ikke have råd
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Dette postkort fra Gammelting kan, skønt det stammer fra begyndelsen af vort århundrede, give os et indtryk af de gunstige 
lokaleforhold, Louise Tauber rådede over i næsten en snes år i ejendommen Gammelting 7 (til højre, bag træerne). Til venstre 
den vestlige del af dette dobbelthus med gæstgivergården »Skulderbladet«. Ejendommene er nedrevet i 1969. Mindesmærket 

midtfor - en sort marmorobelisk med det slesvig-holstenske våben - blev afsløret 1886. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

dertil og dog undslå sig for at forlange det 
frit. Når jeg kunne tilbyde sådanne skole
gang mod halv betaling troer jeg, de med 
glæde ville gå ind derpå . . .« (19. dec. 
1865 til Th. A. Regenburg).

»Når Slesvig kommer tilbage, skal det vist 
ikke mangle på danske mænd, der vil dra
ge herover. Stemningen her er jævn god og 
fortrøstningsfuld, især blandt menig
mand. Min skole er jeg glad ved og har nu 
alt håb om, at den ikke kan rokkes.« (1. 
febr. 1866 til rektor H. H. Lefolii)3

I 1869 blev hendes virksomhed afgørende 
konsolideret. Mens hun hidtil havde sluttet 
sig til apoteker Aggersborgs husstand og væ
ret henvist til at holde skole i en bagbygning i 
Slagtergade, flyttede hun nu ud på Gam
melting, hvor hun i ejendommen nr. 7 fik 
langt bedre pladsforhold, både til privatbe

boelse og til undervisning.4 De følgende år 
kendetegnes ved en stabilisering i elevtallet, 
men også ved et mere og mere anspændt 
forhold til de tyske myndigheder. Med 
provst C. Ed. Mullers tilsyn gik det tåleligt — 
karakteristisk nok betegner hun det som hu
mant og ham selv som høflig og »så velvillig 
som han kunne være« —; men kredsskolein
spektør Cl.H.C. Stegelmanns krakilske og 
udæskende holdning tvang hende til sidst til 
at lukke skolen, og i 1888 markerede først 
skolens 25-års fødselsdag og kort efter den 
bevægede »sidste skoledag« det hastige skift 
fra lys til skygge.5

Louise Tauber gjorde endnu et forsøg på 
at fortsætte undervisningen alene for konfir
merede pigebørn; men da også dette initiativ 
blev kvalt ved et rigoristisk forbud, begrun
det med manglende »Lauterkeit der Gesin
nung in politischer Beziehung«, måtte hun 
bryde op fra Haderslev. Hun tilbragte der- 
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efter et stille otium på Frederiksberg. Efter 
tiltagende legemlig svaghed døde hun hos en 
kvindelig slægtning i sommeren 1908.6

Hendes mangeårige ven og kollega Hen
riette Skram anlagde den betragtning, at 
hendes livsgerning var båret af »stille kraft 
og virksom kærlighed«. Det er ikke blot et 
lykkeligt ordvalg, men et værdigt motto for 
Louise Taubers eftermæle.7 

prøjsisk statsborgerskab og havde stor kom
petence i tysk. Da Louise Tauber i sommeren 
1888 foretog en udenlandsrejse for den pen
gegave, hun havde faet overrakt, ledsagede 
Emilie Petersen hende, og de to stod last og 
brast under det efterfølgende sidste forsøg 
med den såkaldte »Selecta«.8

Da deres veje i 1889 måtte skilles, tog 
Emilie Petersen ophold hos en broder i

Louise Tauber.
Fotografi fra o. 1870 i advokat Salicaths portrætalbum. 

(C. Paulsen fot. i Haderslev byhistoriske Arkiv).

Emilie Petersen.
Fotografi fra o. 1885. (L. N.Christensen fol. Haderslev, 

i privateje).

Emilie Petersen, født Sønderborg 2. febr. 1856. 
Datter afjernstøber Peter Petersen og Hanne 
Marie Elisabeth Møller. — Ugift. Død 
Svendborg 8. juni 1935.

Emilie Petersen voksede op i Sønderborg i 
et hjem med mange søskende. Også hun var 
udgået fra frk. Zahles kursus; men hun tog 
tysk lærerindeeksamen under et ophold i 
Danzig, hvor en ældre søster var gift og bo
sat. I 1883 kom hun til Haderslev, og hun og 
frk. Tauber blev trods aldersforskellen nært 
knyttet til hinanden. Begge sad inde med 

Svendborg. Her deltog hun i 1905 i en fane
indvielse i den lokale sønderjyske forening. 
Til lejligheden havde hun under mærket 
»1000« skrevet en sang.9 På dette tidspunkt 
nærede hun ønske om at blive bibliotekar, og 
hun havde sikret sig en lejlighed i Køben
havn; men da en søster, boende i Hellerup, 
døde fra to småpiger, ofrede hun sig atter 
engang for familien, idet hun så det som sin 
opgave at opdrage de to niecer. Sammen 
med svogeren (grosserer Kier) flyttede hun 
senere tilbage til Sydfyn. I 1920 var hun
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Louise Tauber fik i febr. 1888, kort før skolen blev lukket, overrakt en takkeadresse med 234 underskrifter fra 
Sønderjydsk Samfund i København som tak for hendes indsats gennem 25 år. Første side af den smukt kalligraferede 

takkeadresse, der nu opbevares i Haderslev byhistoriske Arkiv, gengives herover.
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hjemme i Sønderborg for at afgive sin stem
me, og hun bevarede i det hele taget tilknyt
ningen til den landsdel, hun var et barn af. 
F.eks. skrev hun inden sin død to bidrag til 
»Sønderjyske kvinder under fremmedherre- 
dømmet«, og det kan ikke undre, at det ene af 
disse var afsnittet om Louise Tauber.

Efter et par måneders sygeleje døde Emilie 
Petersen i juni 1935, og på årsdagen for gen
foreningen blev hun stedt til hvile på Gen
tofte kirkegård.10

Maren Refslund, f. Friis. Født Kopsholt, 0. 
Løgum s., 28. april 1851. Datter af kvæg
handler Jens Friis og Ellen Kjestine Rossen. 
Gift 0. Løgum 29. juni 1894 med gdr. Tho
mas August Refslund. Død Bovlund 30. nov. 
1938.

Maren Refslund var en landmandsdatter 
fra Kopsholt ved Rugbjerg. Som voksen ung 
pige modtog hun sin første uddannelse i frk. 
Starkloffs »højere døtreskole« i Slesvig. Her 
var hun og veninden Helene Iversen udsat 
for en massiv tysk påvirkning; men de fandt 
på en slags modgift ved lejlighedsvis at snige 
sig op på det øverste loft og — trods kulden — 
hygge sig med Birkedals prædikener og an
dre danske bøger.11

I 1878 tog de begge lærerindeeksamen i 
Kiel. Herfra kom Maren Refslund til Kø
benhavn for at supplere uddannelsen hos 
Natalie Zahle. Hun læste bl. a. verdenshisto
rie hos Henriette Skram og pædagogik hos 
komtesse Moltke, mens frk. Zahle selv gen
nemgik Ibsens »Et dukkehjem« og de 
paulinske breve. Opholdet i hovedstaden 
bragte hende i øvrigt i berøring med grundt
vigske kredse; hun var således til gudstjene
ste i Vartov hos pastor Brandt og deltog 
sammen med Natalie Zahle i et af de store 
vennemøder.

I 1880 tiltrådte hun sin stilling hos frk. 
Tauber og beholdt den i syv år. Lønnen var 
kost, logi og fri station plus 320 mark de 
første år og senere 420 mark. Hun forlod den 
i 1887, da Louise Tauber som en sidste udvej 
mente sig nødsaget til at antage en tyskfødt 

lærerinde til at overtage tysktimerne i de 
ældste klasser. Maren Refslund fandt det da 
rigtigst at trække sig tilbage. Det skete i bed
ste forståelse med Louise Tauber og de øvri
ge kolleger.12

Året efter kom hun til Rødding som læ
rerinde for Mathias Appels børn, og i no
vember 1889 overtog hun en lignende stilling 
hos Thomas Refslund i Vellerup. 1894 blev 
hun hans hustru.

Maren Refslund var til stede ved det histo
riske møde på »Folkehjem« den 17. novem
ber 1918, og i efteråret 1919 var hun med ved 
indvielsen af den første danske efterskole i 
Agerskov. »Da mindedes jeg,« fortæller hun, 
»bl. a. min overværelse af den sidste time i 
den sidste danske privatskole i Haderslev i 
foråret 1888. Hvilken forskel! Da så det ud til 
undertrykkelse af alt dansk, nu derimod har 
vi håb om, at alle skoler med Guds hjælp kan 
virke hen til, at dansk oplysning og åndsliv 
må blomstre som aldrig nogensinde før.«13

Maren Refslund og hendes mand sluttede 
sig ivrigt til frimenigheden i Bovlund. Hun 
døde i 1938 som den sidste af de lærerinder, 
der bar Louise Taubers skole gennem de 
sværeste år i firserne.

Helene Iversen, født 16. okt. (nov.) 1857, hvor 
vides ikke.

Fra frk. Zahles kursus gik Helene Iversens 
vej til Slesvig, hvor hun i 1876 blev optaget i 
frk. Starkloffs institut for at forberede sig til 
lærerindeeksamen. I 1878 aflagde hun lige
som Maren Refslund den nødvendige prøve i 
Kiel. Herfra flyttede hun til Haderslev, hvor 
hun i de følgende år underviste dels hos 
Louise Tauber, dels i den danske realskoles 
forberedelsesklasse. Efter denne sidstes luk
ning i 1881 forestod hun en lille drengeskole 
med lokale i brygger Fuglsangs havehus, og 
endnu i 1884 fik hendes smådrenge del i de 
store sendinger af julegaver, som fra frk. 
Zahles skole blev sendt til de danske børn i 
Haderslev.

Helene Iversen karakteriseres som et fint 
menneske, der med grundig lærdom og højt 

10



udviklet kunstsans vandt både lærernes og 
kammeraternes yndest. Hendes senere 
skæbne vidner om, at hun med disse gode 
egenskaber også bar på en vis uro i sjælen: 
først fik hun som guvernante hos en Sønder- 
borgfamilie lejlighed til at besøge London. 
Derefter var hun i nogle år knyttet til en skole 
i Ribe. 1889 drog hun på ny til London. Her 
blev hun indfanget af en religiøs sekt og 

mindst fem år. Forinden havde hun i et par 
år været privatlærerinde på Fyn.

Hendes vugge havde stået i hovedstads
området, og i 1880 vendte hun tilbage hertil. 
Seks år senere blev hun dimitteret af Natalie 
Zahle, endog med eksamen som institutbe
styrer, og virkede derefter i nogle år ved frk. 
Steenbergs skole.15 I 1892 blev hun ansat ved 
Københavns kommunale skolevæsen, hvor

Maren Refslund f. Friis. Udsnit af gruppebillede fra 1896. 
(Historiske Samlinger, Åbenrå).

Kristiane Iversen. Ungdomsportræt fra ca. 1880. 
(L.Grundtvig fot., København, i Det kgl. Bibliotek).

valgte siden en gerning som Kinamissionær. 
Ude på missionsmarken blev hun gift med en 
tysk plantageejer; men i begyndelsen af vort 
århundrede modtog man i Haderslev med
delelse om, at hun var død efter en søns 
fødsel.14

Kristiane Iversen, født København 5. juni 
1852. - Ugift. Død Hellerup (Bengtasvej 15) 
7. febr. 1937.

Kristiane Iversens virksomhed i Haders
lev faldt i halvfjerdserne og strakte sig over 

hun underviste først ved Rådmandsgades 
skole, derefter ved Frankrigsgades skole og 
senest ved Sundholmskolen. Her søgte hun i 
1920 sin afsked på grund af alder.16

Siden 1883 var hun medlem af Dansk 
Kvindesamfund. Af dettes medlemsorgan 
»Kvinden og Samfundet« fremgår det, at 
hun i 1890 var medlem af et udvalg til under
søgelse af arbejdende kvinders kår. Hun for
blev ugift og nåede en alder af 85 år.
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Andrea Simonsen, født Randers (St. Morten) 
25. dec. 1840. Datter af musiklærer Jørgen 
Ernst Simonsen og Ane Margrethe Cathrine 
Vibe. - Ugift. Død 1933.

Andrea Simonsen trådte sine børnesko i 
Randers, men forældrene flyttede senere til 
Nyborg; forbindelsen til Sønderjylland var 
dog allerede kommet i stand i hendes unge

Skønt det i Haderslevtiden var så som så 
med de legemlige kræfter, blev Andrea Si
monsen meget gammel. I julen 1930 fyldte 
hun 90, og skønt hun ved et fald kort efter 
brækkede et par ribben, levede hun til febru
ar 1933. Hun stod i mange år i nær venska
belig forbindelse med bispinde Ostenfeld, 
der var elev fra Louise Taubers skole.18

Andrea Simonsen.
Fotografi fra 1880. (Hansen & Weller fot., København). Fra 

bispinde Ostenfelds portrætalbum (privateje).

Christiane Møller.
Fotografi fra o. 1890. (Lokalhistorisk billedarkiv, 

Assens).

år, idet broderen, Peter Andreas Casper Si
monsen, sad som sognepræst i Valsbøl 1862— 
1864. Han blev senere provst på Samsø.17

Fra 1881 hørte Andrea Simonsen til kred
sen af faste husfæller på Gammelting, og hun 
må nok betegnes som småbørnslærerinden 
par excellence. Fysikus Madvig kunne ikke 
tilbageholde sin beundring for hendes timer, 
og både Maren Refslund og Louise Tauber 
satte hende højt (»en af de senere års betyde
ligere lærerinder«, »den fødte pædagog — lige 
forstående overfor små som store«).

Christiane Møller, født Lundegård, Nr. Broby 
s., 14. maj 1837. Datter af herregårdsfor
pagter Christen Møller og Cathrine Hedvig 
Hvalsøe. - Ugift. Død Assens 25. jan. 1912.

Christiane Møller, der var fynbo, var vist
nok den allerførste, Louise Tauber antog 
som sin medhjælper. Bekendtskabet stam
mede fra frk. Zahles skole, hvor Christiane 
Møller allerede i 1855 var kostgænger og 
elev. Da grunden vaklede under det nystar
tede foretagende som følge af, at de danske 
embedsmænd forlod byen, måtte de skilles; 
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men samarbejdet blev genoptaget ved ud
flytningen til Gammelting, og Christiane 
Møller, som i mellemtiden havde opholdt sig 
på Als — som lærerinde hos Frits Fenger på 
Augustenborg Hovedgård — var nu på ny 
lærerinde ved skolen indtil 1871.

I 1873 bosatte hun sig i Assens, hvor hun 
indtil 1905 var forstander for en privat pige
skole. Hun førte hus sammen med en ældre 
søster og blev boende i den lille købstad til sin 
død i 1912.19

Gyrithe Friis, f Aggersborg. Født Haderslev 
VorFrue27. dec. 1860. Datter af apoteker N. 
N. Aggersborg og Pauline Kristine Seidelin. 
Gift Københavns Frue kirke 25. april 1884 
med forpagter Jens Jørgen Friis.

Den nære tilknytning mellem apotekerfa
milien Aggersborg og Louise Tauber er alle
rede berørt. Datteren Inge Gyrithe var i åre
ne 1881—1883 ansat som timelærerinde ved 
skolen på Gammelting. Hun blev senere gift 
med Jens Friis fra Ejsbøl, der fik en omtumlet 
skæbne. Efter en mislykket forpagtning af 
gården Hardtsminde i Ødis sogn emigrerede 
han til Afrika, hvor ægteparret fik deres hjem 
i Prætoria. Her deltog Jens Friis i Boerkri
gen; men han blev taget til fange og interne
ret på St. Helena sammen med en 15-årig 
søn.20

Mange år senere, kort før udbruddet af 2. 
verdenskrig, aflagde fru Friis et besøg i barn
domsbyen, og ved en sammenkomst i natur
skønne omgivelser ved Haderslev Dam lod 
hun sig fotografere som midtpunkt i en lille 
kreds af damer, hvoraf vel de fleste var gamle 
elever fra frk. Taubers skole.21

Fru Friis var på dette tidspunkt nærved de 
firs. Hendes dødsår kendes i øvrigt ikke.

Anne Marie Calle, f Hansen. Født Halk 15. 
aug. 1848. Datter af smed Paul Nielsen Han
sen og Anneken Maria Iversen. Gift 9. april 
1880 med gmd. Dambe Callø. Død Haders
lev 29. marts 1916.

I en alder af ca. 30 år blev Anne Marie 
Hansen, der var udgået fra et håndværker

hjem på Haderslev Næs, draget ind i arbej
det hos frk. Tauber som medhjælper eller — 
med en senere tids lidt mere officielle sprog
brug - timelærerinde. Hun blev efter sit gif
termål i 1880 gårdmandskone i Erlev og 
vandt efterhånden anseelse som en højt be
gavet, veltalende og uhyre virksom kvinde. I 
moden alder blev hun en forgrundsfigur i det 
folkelige og nationale arbejde, bl. a. som 
medstifter af »Nordslesvigsk Kvindefor
ening«, og hendes indsats turde være så vel
kendt, at det vil være malplaceret her at gå i 
enkeltheder (se bl. a. »Sønderjyske kvinder 
under fremmedherredømmet I«). Fra 1904 
var hun bosiddende i Haderslev, og her døde 
hun midt under 1. verdenskrig.

Rudolphine Zoega, født Vindinge, Svendborg 
a., 20. maj 1844. Datter af Christoph 
Friedrich Zoega og Charlotte Cathrine 
Lund.

Efter Christiane Møllers bortrejse i 1871 
overdrog Louise Tauber en del timer ved 
skolen til den 28-årige Rudolphine Zoega.22 
Hendes far, der var født i Holsten, havde 
været forpagter på herregården Holcken- 
havn ved Nyborg og senere på Bødstrupgård 
i Vestsjælland, men var nu flyttet til Ha
derslev, hvor han 1868 var ansat ved postvæ
senet. Det vides ikke, hvor længe Rudolphine 
Zoega underviste ved skolen, og om hendes 
senere skæbne kan kun oplyses, at hun i 1888 
var gift Lindberg(h).23

Camilla Bloch, født Liselund, Sjørslev s., Vi
borg a. 10. aug. 1841. Datter af proprietær 
Carl Chr. Bloch og-Børgine Marie Tranberg, 
senere boende Bjerregård, Rom s. ved Lem
vig.

Fra 1871 var der ved skolen foruden Kri
stiane Iversen og Rudolphine Zoega ansat 
endnu en lærerinde: Camilla Bloch. Hun var 
proprietærdatter fra Viborgegnen og havde i 
en halv snes år opholdt sig i Varde. Ifølge 
melderegistret kom hun til Haderslev ved 
påsketid 1871, men hvad der senere blev af 
hende, fremgår ikke af de lokale akter.
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NOTER OG HENVISNINGER
1. Samlede digte 1895, bd. II, s. 118 f.
2. De to skolers historie er indgående behandlet i Th. O. 

Achelis: Deutsche und dänische Schulen einer schles- 
wigschen Grenzstadt im Wandel der Jahrhunderte, s. 
79 ff. og 93 ff. Desuden foreligger begge skolebestyreres 
egen beretning i henholdsvis J. Johansen: Oplevelser i 
Sønderjylland (1899) og L. Tauber: Meddelelse om min 
virksomhed i Haderslev 1863—1888(1890).

3. Brevene er bevaret i de respektive privatarkiver, nu i 
Rigsarkivet.

4. Apoteker N. N. Aggersborg, Hjorteapoteket i Haderslev 
1852-1873, senere Løveapoteket i København. Om ham 
og hans hustru se Mogens Seidelin: Den seidelinske 
slægtsbog III, s. 1150 med litteraturhenvisninger sst. II, 
s. 691 f. og 810 f. samt HARMONIEN. Træk af dansk
hedens historie i Haderslev gennem 150 år. 1949, pas
sim, især s. 150 f.

5. Dannevirke 14. febr. og 3. april 1888.
6. Broderdatteren Johanne Henriette Tauber var gift med 

kommunelærer Fritz Georg Johansen, den senere skole
inspektør ved Duevejens skole. Om Louise Taubers sid
ste år se »Sønderjysk Jul«, 6. årg. 1933.

7. Gads danske Magasin 1916, s. 650 ff.
8. »Erindringer fra min arbejdstid ved den sidste danske 

pigeskole i Sønderjylland«, i tidsskriftet »Sønderjyl
land«, fra 1906 udg. af foreningen »To Løver«, 2. årg. 
1896, numrene 4, 6, 8 og 9 (pseudonymt).

9. Svendborg Amtstidende 11. febr. 1905.
10. Velvilligt meddelt forfatteren 1980 af Emilie Petersens 

niece, fru Mathilde Hedegaard, Lyngby.

11. »Gamle minder«, i »Sønderjysk Jul«, 6. årg. 1933.
12. Fremstillingen hviler her på Maren Refslunds utrykte 

optegnelser, velvilligt overladt mig til gennemsyn af frk. 
Alfhild Thade Petersen, Åbenrå.

13. Uddrag afen vandrebog fra afstemningstiden, samlet af 
pastor N. A. Jensen. Jeg skylder frk. Solveig Refslund, 
Bovlund, tak for hjælp vedrørende dette punkt.

14. Maren Refslund i »Sønderjysk Jul«, anf. årg.
15. Frk. F. K. F. Steenbergs skole havde til huse i Industri

udstillingsbygningen (Kbh. Vejviser).
16. Årsberetning for Københavns skolevæsen.
17. Provst Simonsen var gift med Johanne Henriette Lin- 

denhan fra Åbenrå. Ægteparret fejrede diamantbryllup 
3. okt. 1922, og det vakte stor opmærksomhed, at den 
83-årige provstinde ved den lejlighed holdt en flammen
de tale om Dannevirke (Paul Nedergaard: Dansk præ
ste- og sognehistorie IX).

18. Biskop H. Ostenfelds 2. hustru var Karen Bolwig Dall, 
en datter af jernstøber Jørgen Dall, der efter at have 
solgt gården Karensdal opholdt sig nogle år i Haderslev 
(Mogens Seidelin, anf. arb.).

19. Nekrolog i Assens Avis 26. jan. 1912.
20. Maren Refslunds optegnelser.
21. Hanne Jenssen i »Kvinden i Danmark«, red. af Lisbeth 

Hindsgaul og Kate Fleron, s. 761 ff. Billedet, som der 
henvises til, et fotografi af C. Rudolph, er nu i Byhisto
risk Arkiv.

22. Læseplan dateret 7. dec. 1871 i Acta 63, 1 h(Byarkivet).
23. Efter Christoffer Zoégas død forlod hans enke Haderslev 

og tog ophold hos en anden datter i København. Jfr. 
Haderslev Vor Frues kirkebog, dødsfald 1888.

BØRGE L. BARLØSE
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ELLEVE ÄR I HADERSLEV
Af fhv. overlærer Johs. Jensens erindringer

Indledning 
Haderslev-Samfundets Årsskrift har igen
nem årene bragt mange erindringer, hoved
sagelig fra tiden før første verdenskrig. Alle
rede i første årgang - 1934- indledtes udgi
velsen af Edvard Lembckes erindringer. 
Mange erindringer har koncentreret sig om 
tiden mellem krigene 1848—50 og 1864, men 
nævnes bør også bankdirektør Chr. Hübbes 
fyldige erindringer ca. 1880—1914, der 
bragtes 1953-55.

Det er imidlertid kun lidt erindringsstof 
årsskriftet har bragt fra tiden efter 1920. 
Redaktionen mener imidlertid, at tiden er 
inde til nu også at bringe erindringer af den 

generation, der er født i de første årtier efter 
århundredskiftet. Det er derfor glædeligt, at 
vi i år kan indlede en forhåbentlig lang ræk
ke af Haderslev-erindringer fra dette år
hundrede med fhv. overlærer Johs. Jensens 
erindringer fra Haderslev i 1920’erne.

Vi opfordrer hermed gamle haderslev’ere 
til at gribe pennen og gå igang med at ned
skrive deres erindringer. Det er ikke nogen 
forudsætning, at man har været elev på Ha
derslev Katedralskole, eller at man samler 
erindringerne om livet på den gamle skole i 
Gåskærgade. Tværtimod finder vi det af 
betydning, at et alsidigt udsnit af ældre Ha- 
derslev-miljøer bliver fastholdt gennem 
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erindringer. Vigtig er skildringen af den ga
de og det miljø, man er opvokset i, således 
som f. eks. den skildring Johs. Jensen giver 
af Dalgade og Lindedal og aflivet som spej
der i 1920’ernes Haderslev. Dagligliv i hjem 
og i skole, familiens liv i fest og hverdag, 
familiens omgangskreds, livet på arbejds
pladsen osv. er det vigtigt at få belyst. Re
daktionen giver gerne råd om de emner, 
som kan eller bør medtages. Også ældre 
erindringer af forældre eller slægtninge har 
stor interesse. Det gælder også erindringer, 
som måske ikke ønskes offentliggjort, men 
som det er væsentligt at fa bevaret for efter
tiden. Sådanne manuskripter kan trygt 
overlades til redaktionen, som vil deponere 
dem i Haderslev byhistoriske arkiv. Her vil 
regler for adgang til benyttelse af manu
skripterne blive fastsat helt efter forfatterens 
eller giverens ønske

★

Forfatteren til de erindringer, der bringes 
her, fhv. overlærer Johs. Jensen, Hornbæk, 
er nok bedre kendt af sine samtidige under 
navnet Jonas. Han er født i Århus den 6. 
oktober 1909 og tog studentereksamen fra 
Haderslev Katedralskole 1927 (HKel. nr. 

240). Efter lærereksamen fra Haderslev 
Statsseminarium i 1931 var han vikar ved 
forskellige skoler i amtet afbrudt af solda
tertiden 1932/33 og en tid som huslærer i 
Portugal 1933/34. Fra 1937 til 1940 var 
Johs. Jensen lærer i Uge og derefter i Horn
bæk indtil sin pensionering som overlærer i 
1976. Johs. Jensen har tillige virket som or
ganist ved Hornbæk kirke 1969—80 og var 
politisk aktiv i Det konservative Folkeparti 
fra 1924, bl. a. som folketingskandidat og 
kredsformand i Helsingør-kredsen. Han har 
i 25 år været leder af FOF i Hornbæk og 
Helsingør og var i en lang periode medlem 
af hovedbestyrelse og forretningsudvalg i 
FOF’s landsorganisation. Et aktivt arbejde i 
Sonnenberg-kredsen medførte flere udveks
lingsrejser med skoleelever 1953—72. Johs. 
Jensen har skrevet FOF’s historie gennem 
30 år, »Oplysning være skal vor lyst« 
(1981), en lille dansk grammatik sammen 
med studielektor Flemming Palle Hansen 
samt talrige artikler og kronikker i tids
skrifter og aviser.

Af Johs. Jensens erindringer, der er ned
skrevet 1980-81 og bærer titlen »Et jævnt og 
muntert virksomt liv —«, bringes her de af
snit, der dækker Haderslev-tiden 1920—31.

ELLEVE ÅR I HADERSLEV
En septemberdag i 1920 stod jeg med min 
mor på Århus banegård og ventede på, at 
toget til Sønderjylland skulle blive rangeret 
frem.

Jeg havde tilbragt en lang sommerferie 
hos mine bedsteforældre, først hos fars for
ældre, baneformand S. P. Jensen og hans 
kone, ekspeditrice Karen Marie Jensen, på 
Halling Trinbræt, tre km nordvest for Hou, 
og senere hos min morfar og mormor i Gal
ten, hvor morfar, Ove Johansen, både var 
postmester og stationsforstander.

Vi havde boet i tre år i landsbyen Ørslev, 
hvor far var stationsforstander ved Køge- 
Ringsted Jernbane, men fra tidligt på for

året, efter afstemningen den 10. februar 
1920 i Sønderjyllands 1. zone, var far blevet 
ansat som stationsforstander på Amtsbane
gården i Haderslev.

Nu skulle jeg begynde at gå i skole i Ha
derslev Katedralskoles 1. m. b. Den 3. sep
tember var de ældste klasser begyndt un
dervisningen efter sommerferien, men for
beredelsesskolen og 1. og 2. mellem havde 
måttet vente på, at reparationerne af skolen 
efter krigen og noget nybyggeri var så langt 
fremme, at der også kunne blive plads til de 
små klasser. Derfor var min sommerferie 
blevet forlænget til først i september, — men 
nu var den gyldne frihed forbi, og jeg glæ- 
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dede mig forøvrigt til at komme i skole igen 
og var særdeles spændt på, hvordan det ville 
blive at komme fra førstelærer Jørgensens og 
frk. Petersens lille landsbyskole i Ørslev til 
en stor byskole i Haderslev.

Nu stod jeg altså på Århus banegård og 
ventede på toget til Haderslev. Da det var 
kørt frem til afgangsperronen, blev jeg sat 
ind i en kupé af den slags, der ikke stod i 
forbindelse med waggonens andre kupeer, 
og mor talte med en dame, som lovede at se 
efter mig lille fyr på 10 år. Da det viste sig, 
at hun også skulle til Sønderjylland, lovede 
hun at se efter mig undervejs og fa mig sat af 
i Vojens, hvor jeg skulle skifte til den lille 
stikbane, der gik over Styding og Hammelev 
til statsbanestationen i det vestlige Haders
lev.

Klokken var omkring 22, da jeg trådte ud 
på Haderslev banegård, hvor min far og sto
rebror Erik stod på perronen og tog imod 
mig. Så gik turen gennem Storegade ned i 
byen; vi kom over markedspladsen på Gra
vene, hvor der netop var efterårsmarked. 
Her så jeg for første gang et sådant marked, 
og jeg husker, hvor optaget jeg var af, at 
man kunne vinde »fine« præmier ved at ka
ste ringe ned over et paplåg med et skinnen
de ur, et armbånd eller lignende, — men det 
kostede penge at forsøge, så jeg fik ingen 
gevinst med hjem den aften.

Nu gik turen ad Nørregade over Sønder- 
torv, ad Lavgade, forbi Slotsvandmøllen og 
opad Sønderbro og Sdr. Ottinggade til Bue
gade 10. Her boede far og Erik i et stort 
værelse i frøken Nielsens pensionat.

Vi kom hurtigst muligt i seng — klokken 
var vel 23, og jeg skulle begynde min skole
gang næste morgen kl. 8.

KLASSEKAMMERATER

Der stod man så i god tid næste morgen i 
PATRIÆ ET LITERIS - Katedralskolen 
ved Gåskærgade og Skolegade på en skole
plads, hvor det flød med murbrokker, byg
gematerialer og værktøj, og ventede på at

Johs. Jensen 1976.

blive kaldt sammen af gårdinspektøren, 
lektor Ascanius med hvalrosskæget og det 
bistre blik bag de guldindfattede briller.

En eller anden må vel have ført os ind i 
vort klasseværelse, for snart sad vi bænket i 
1. m. b’s klasselokale og ventede på vores 
klasselærer. Jeg var kommet til at sidde ved 
siden af Hans Neumann fra Sønder Vil
strup, ja, nu kender alle haderslev’ere vel 
ham som den kendte haderslevborger, der 
efter sin cand. mag. eksamen i 1936 samme 
år blev museumsinspektør ved Haderslev 
Amts Museum på Aastrupvej. Vi kom til at 
sidde sammen de første år i mellemskolen, 
og selv om det er 60 år siden, husker jeg 
ham som den gode, stilfærdige og velbega
vede skolekammerat. Da vi i 1924 begge 
skulle videre i gymnasiet, havde vi kun fa 
timer sammen, f. eks. i gymnastik og sang, 
da han gik i den ærværdige, klassiske afde
ling, og jeg blev nysproglig.

Jeg er ikke sikker på, at jeg husker alle 
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mine klassekammerater i mellemskolen, 
men kan dog vist nævne de fleste.

Der var udover Hans Neumann, kaldet 
Neuse (st 27), Antoni Arens (r 25) vistnok 
fra Kastvraa, han blev sparekassedirektør 
for Grindsted-Grene og Omegns Spare- og 
Lånekasse, Wolle Dall (r 25) fra Erlev, se
nere gårdejer og sognerådsformand for GI. 
Haderslev sogneråd, Kurt Jensen (r 25) fra 
Vojens, som et par år var min sidekamme
rat, nu manufakturhandler i sin fødeby, 
Andreas Skytt (r 26) fra Maugstrup, ekspe
ditionssekretær ved Haderslev kommune, 
Alfred Jensen (st 27) fra Hjerndrup ogjep 
Jepsen (st 27) fra Haderslev, kreditfor
eningskasserer i Sønderjyllands Kreditfor
ening på Aastrupvej. Det var de drenge, jeg 
kan genkalde i min erindring, — og pigerne, 
ja, hvorfor husker man dem bedre?!

Der var Kirsten Sparre Aunsted (r 25), 
som blev gift med en gårdejer i 1930 og døde 
allerede 1954, - kun 45 år gammel, Mathil
de Berg (r 25), som jeg intet ved om, Sophie 
Gelineck (r 25), som vi altid kaldte Soffy, 
altid sprudlende og fuld af skæg, hun bor 
vist stadig i Haderslev, Ellen Juhl (r 25), der 
er eller var assistent ved Haderslev Amts
stue, Christine Raun (r 25), der er eller har 
været gårdmandskone i Årøsund, og Jenny 
Westergaard (r 25), gift Andersen og bor 
eller boede i Augustenborg.

Der er endnu fire piger, som jeg fulgtes 
med i syv år til studentereksamen 1927. Det 
er Ragnhild Anker Jensen, datter af min 
meget dygtige, men skrappe klasse- og 
dansklærer i syv år (!) lektor Jørgen Anker 
Jensen; hun blev lærer ved Fjerritslev skole
væsen, Käthe Hansen, som et par år var 
min »svigerinde«, hun »gik med« min sto
rebror, men giftede sig senere med en an
den. Gad vist om hun stadig bor i Skaarup, 
hvor hun i mange år har været semina
rielektor, Kamma Svensson, som »alle« vel 
kender, hun er jo landskendt som fin kunst
nerisk tegner og skribent ved Københav
ner-aviser og andre steder. Hun bor i Gen
tofte, tror jeg nok. Jeg så hende sidst i 1952!

Allerede i skolen viste hun sit tegnetalent. 
Hun har nogle gange farvekoloreret et hvidt 
silkelommetørklæde for mig (fødselsdagsga
ve til en pige, man var forelsket i). Vi sad 
sammen en tid i gymnasiet. Og så er der 
endelig Inger Pragholm, gift i Alexandria i 
Ægypten og fik navnet Frith, det var under 
krigen. Hun var aktiv i den engelske hær og 
blev Captain i Royal Air Force, jeg hilste på 
hende i 1946 i Hornbæk hos hendes søster 
Gerda Henningsen. Hun bor i England.

Det var 18 ialt med mig selv. Jeg mener, 
der var liere, men min hukommelse vil ikke 
udlevere flere.

DEN FØRSTE SKOLEDAG

Det var en broget flok! De fleste var jo fra 
Haderslev og omegn og havde gået i tysk 
skole, men vi var en 5—6 stykker, der var 
kommet fra »æ gammel la’n«. Det vidste 
naturligvis alle, også lærerne. Men der var i 
hvert fald én, der havde glemt det den første 
skoledag. Vi fik i formiddagens løb besøg af 
forskellige faglærere, således kom adjunkt 
Johs. Bredkjær ind og gav os en lektie for i 
tysk, en side midt i begynderbogen, vi skulle 
kunne læse op og oversætte næste dag. Det 
skal jeg vende tilbage til.

Anker Jensen var som før fortalt vor klas
selærer. Jeg ser ham helt tydeligt for mig, 
søm han med en stor stabel bøger under 
armen trådte ind ad døren, gik stiv som en 
pind op til katederet, smækkede bøgerne 
ned på samme møbel, satte sig på kateder
stolen og begyndte at læse elevernes navne 
op, idet han kontrollerede de data og bo
pælsadresser, han havde.

Snart kom turen til mig. Jeg var kommet 
fra en midtsjællandsk landsbyskole, havde 
afleveret et flyttebevis, men deri stod natur
ligvis ingen Haderslev-adresse. Med inkvi
sitorisk blik og snerrende stemme udbad 
Anker Jensen sig min adresse i Haderslev. 
Jeg, der i forvejen var ret så imponeret af 
hele atmosfæren i denne store købstadssko
le, vant som jeg var til en to-klasset landsby- 
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skole og to lærere, jeg kendte, blev noget 
forvirret, men fik da fremstammet, at jeg 
ikke kendte min adresse, - der var ingen 
gadenavne og den slags i den landsby, jeg 
kom fra.

Nu skete der noget, som jeg ofte i min 
46-årige gerning som skolelærer har tænkt 
på og lært af. Anker Jensen sagde med en 
hånende latter: »Ha! En dreng på 10 år, 
som skal i Haderslev Katedralskole, og som 
ikke ved, hvor han selv bor! Ha!«

Der stod jeg, — for man stod op den gang, 
når man i skolen blev tiltalt af en lærer, — 
det skulle man måske indføre igen i vore 
skoler!

Altså, der stod jeg helt skrupforvirret og 
bange for den store mand oppe på katede
ret, og tudende forsøgte jeg et forklare, at jeg 
først var kommet til byen kl. 22 aftenen før, 
og at jeg ikke havde faet at vide, hvad gaden 
hed, hvor jeg havde sovet om natten.

Ny eksplosion fra »Gud Fader« på kate
deret, men så glemte jeg min fortvivlelse, 
mit blod var kommet i kog, og nu var det 
min tur til at råbe højt og protestere, og 
dermed var indledt en krig mellem Anker 
Jensen og mig, der varede i syv år. At fa en 
10-års dreng til at tude i sine kammeraters 
påhør den første skoledag tilgiver en ærekær 
dreng nok aldrig! Vi kom aldrig på talefod. 
Anker Jensen var fagligt en dygtig lærer, 
han kunne sit stof, men selv pædagog kan 
jeg uden vanskelighed fastslå, at han vidste 
ikke meget om, hvad der foregår i en lille 
barnesjæl. Jeg fik lært at dissekere digte — 
stakkels Blicher og Chr. Winther (»Hjortens 
Flugt«) - og skandere dem og blev ganske 
ferm til at analysere ved hjælp af en uden
adlært Dansk Grammatik, hed den ikke »50 
§’er«? Jeg ved ikke, om det er derfor, at jeg 
40 år senere sammen med en god ven, nu 
studielektor ved Grenå Gymnasium, Flem
ming Palle Hansen, lavede »Nogle hoved
punkter i dansk grammatik« til brug i Fol
keligt Oplysnings Forbunds sprogkurser for 
voksne, der havde glemt deres skolegram
matik.

Hvorom alting er. »Syvårskrigen« slutte
de den dag, jeg var oppe i sidste fag til stu
dentereksamen. Det var skik, at klasselære
ren satte studenterhuen på den nybagte 
students hoved. Det ville Anker Jensen da 
også gøre på mig med følgende bemærk
ning: »Tillykke! Jeg håber, at du, når du en 
gang i fremtiden skriver dine erindringer, 
ikke vil være alt for hård ved mig!«. Jeg tog 
selv studenterhuen på og replicerede meget 
skarpt. Jeg husker nøjagtigt, hvad jeg sva
rede, det var ikke blide ord, der flød fra mi
ne læber. Det var en 17-årig student, der lod 
sit temperament løbe af med sig. Nok om 
det. Anker Jensen hilste aldrig på mig mere 
efter denne dag, det være sig på skolen, eller 
hvis jeg mødte ham på gaden.

Dumt af mig, naturligvis. Men jeg tror, 
jeg tør sige, at det har været medvirkende 
til, at jeg forhåbentlig aldrig som lærer har 
optrådt på den måde, som han gjorde over 
for en sagtmodig elev.

Hen på formiddagen blev vi sendt hjem. Jeg 
havde den aftale med far, at jeg skulle gå ad 
Skolegade til jernbanelinien og følge den på 
en lille sti langs sporet over Nørregade, vi
dere langs skinnerne til Teaterstien (er den 
ikke borte nu, helt bygget om?), over den og 
ad gaden hen til Amtsbanegården. Her op
søgte jeg far, der sad i sit kontor med den 
store karnap ud til perronerne, hvorfra han 
kunne overskue jernbaneterrænet til alle si
der.

Vi gik ud på perronen sammen, og der 
hørte jeg for første gang ægte sønderjysk 
dialekt. Det var en togfører, som gik under 
det bramfri navn »Peter Pjat«. Han råbte til 
sin rangermedhjælper: »A har fat æ sæ’l å æ 
vuen!« Det var som mesopotamisk for mig, 
og af hensyn til eventuelle læsere, som ikke 
forstår denne mundart, skal jeg oversætte til 
rigsmål: »Jeg har fået seddelen på vognen!« 
— Nå, der gik ikke mange måneder, før jeg 
forstod sønderjysk, ja, også talte det selv, 
men som far sagde: »Kør bare løs med det 
»ha’slesnak«, når I er ude mellem kamme
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raterne, men her hjemme taler vi rigsdansk. 
I skal kunne vort sprog så korrekt som mu
ligt, det er ikke sikkert, I kommer til at leve 
jert liv, hvor man forstår sønderjysk!« - Der 
skulle ikke gå mange år, før jeg var far tak
nemmelig for, at han holdt os til ilden med 
det rigsdanske.

Da vi to havde spist vor medbragte fro
kost sammen på fars kontor, fik jeg lov til at 
gå ud og se på byen, men skulle være tilbage 
igen kl. 16.

Sluppet løs på egen boldgade, styrede jeg 
min kurs mod havnen og fandt heldigt nok 
ned til »Æ Våjhang« inderst i fjorden, syd 
for Det gamle Ridehus. »Æ Våjhang« er det 
samme som det, vi i Hornbæk kalder Stejle
pladsen. Der hang også net til tørre på stej
lerne, og her gik et par gamle fiskere, som 
jeg kom i snak med. Jeg fortalte dem, at jeg 
netop denne sommer mange gange havde 
stanget ål med min bedstefar på Norsminde 
Fjord og var vant til at ro en lille båd, og 
minsandten om jeg ikke fik lov til at låne en 
båd af dem. Snart roede jeg lidt ud ad fjor
den langs den sivbevoksede sydside, fandt 
en lille bækmunding og stagede et par 
hundrede meter op mod strømmen. Nu 
havde jeg netop den sommer læst om Stan
ley’s og Livingstones rejser ind i Afrikas 
indre, så i min livlige fantasi var jeg på op
dagelsesrejse for at finde Nilens kilder!

Det dagdrømte jeg om, mens jeg lå i bun
den af båden og kiggede op mellem sivene, 
op i en skyfri himmel.

Snart gik turen tilbage til »Æ Våjhang«. 
Jeg sagde tak for lån til fiskerne, men for
talte ikke, at jeg havde fundet Nilens kilder 
ved den store Victoriasø!

Jeg var på Amtsbanegården kl. 16 som 
aftalt. Vi gik hjem til Buegade 10, nu vidste 
jeg, hvor jeg boede!

Her gik jeg til far med min tysklektie, og 
selv om han ikke rigtig troede, at vi skulle 
kunne læse den op og oversætte den den næ
ste dag, hjalp han mig en times tid med 
lektien, — jeg, der aldrig havde lært et ord 
tysk! Det var da også med bævende hjerte, 

jeg sad på min plads næste formiddag, da 
Bredkjær kom ind. Men belært af erfaringen 
fra dagen før, gik jeg op til ham og sagde, 
som det var. Bredkjær så smilende på mig 
og spurgte: »Har du siddet en hel time og 
læst på lektien?« »Ja, men det er ikke så 
godt, for jeg har aldrig haft tysk før,« var 
mit svar.

»Hør nu her,« sagde Bredkjær til hele 
klassen, »jeg glemte i går at givejer besked 
om, at indtil videre skal de elever, der har 
gået i tysk skole og kan tysk, have ekstrati
mer i dansk, mens de, der kommer nordfra, 
skal have tysk for sig selv.« — Der faldt en 
sten fra mit hjerte!

LÆRERNE
Snart faldt jeg til i skolen og blev glad for 
mine lærere, bortset fra------nå, det har jeg 
fortalt om.

Jeg vil ikke fortælle lange historier om 
mine lærere, blot sige, at jeg ikke er helt enig 
med en anden gammel »Ha’sledreng« (—fra 
Fjelstrup), som i en beretning om sin ung
dom i »Andebyen« i Haderslev-Samfundets 
årsskrift 1965—66, side 51, erklærer, at sko
len »ikke var nogen særlig fremragende pæ
dagogisk anstalt«. Uden at gå i enkeltheder, 
mener jeg at kunne sige, at jeg har fået en 
gedigen undervisning i de syv år, jeg gik på 
Haderslev Katedralskole.

Når jeg i dag taler ganske godt engelsk, er 
det, fordi gamle V. E. J. Andersen lagde et 
solidt grundlag med sin måske nok lidt 
gammeldags metode. Hans mest moderne 
undervisningsform var at lade hente gram
mofonen med den store tragt, så vi kunne 
spille skolens eneste engelsksprogede plade, 
med »Kentucky Home« på den ene side og 
»Home, sweet Home« på den anden. Var 
det Evelyne Heepe, der sang? Det var i 
hvert fald en mørk altstemme. Elskelig var 
han, lektor Andersen! Det højeste, han kun
ne svinge sig op til' hvis der var mudder i 
geledderne, var at stønne: »You scoundrels! 
— You rascals!!«, — mens han snoede sit lille 
overskæg.
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Stationsforstander Chr.Jensen på amtsbanegården foran en benzinmotorvogn, som amtsbanerne modtog i maj 1921 fra 
Deutsche Werke i Kiel. Den kørte på Christiansfeld-banen, men kunne på grund af sin ringe motorkraft ikke medtage 

tilkoblede vogne.

Lektor Ottesen var vores sanglærer. Når 
jeg et helt liv har beskæftiget mig med sang 
og musik, navnlig det første, er det ganske 
givet ham, der har ført mig ind i den store, 
rige tonernes verden. Det var mig derfor og
så en stor glæde, at synge i »Det store Kor«, 
som Marius Ottosen ledede i mange år. Jeg 
husker, vi f. eks. sang Heises korværk »Tor
nerose« med førstelærer Søren Jensen fra 
Vojens som solist og Niels W. Gades »El
verskud«, som jeg selv en snes år senere op
førte med et blandet kor.

Lektor, senere rektor i Herning og Ros
kilde, V. Lauritsen, havde vi et år i historie. 
Han var streng, men retfærdig, — som det 
hedder. Han førte bog over os. Kunne vi 
lektien, fik vi et kryds i bogen, var det skidt, 
fik vi en »bolle« og en tordentale, der kunne 
lyde: »Det kan du ikke, — sæt dig ned, du får 
slet, 4- 23! dumper til eksamen!«. — Men der 
var for det meste et dårligt skjult blink i øjet 
bag de slebne lorgnetter. Og så gik han i 

Havelock, ligesom lektor Reincke, som jeg 
havde i tysk i 4. mellem. Han ville have mig 
i realklassen efter mellemskoleeksamen med 
mg+ i gennemsnit, han syntes, jeg var for 
grøn til gymnasiet. Han havde ret. Jeg var 
kun 14 år og var slet ikke udviklet til et 
gymnasiums strabadser. Det viste sig, da vi 
fik den første karakterbog i 1. g; jeg var 
dumpet ned på g+ i gennemsnit. Jeg ville 
ganske afgjort have faet mere ud af min 
gymnasietid, hvis jeg var gået omvejen over 
realklassen. — Og så havde jeg sandsynligvis 
også faet en anden dansklærer i gymnasiet!

Adjunkt Ostergaard var min tysklærer i 
gymnasiet. Jeg var ikke særlig god til tysk, 
men jeg fik da så gode grundkundskaber, at 
jeg senere i 30 år har ført op til realeksamen 
i dette sprog og har haft talrige censorrejser 
i tysk. Ostergaard var ikke så lidt af en laps. 
Jeg ser ham for mig i sit fine, lyse sommertøj 
sætte sig på bordet foran Kamma og Sigge, 
trække lidt op i buksernes skarpe pressefol

21



der og blotte et par lyseblå silkesokker i et 
par blankpudsede, brune sko. — Jeg kunne 
godt lide Østergaard!

Iversen, tidligere sergent ved dragonerne, 
var en dejlig gymnastiklærer. Han gjorde 
mig glad for fodbold på den stenede kaser
neplads og for den frie idræt. Han svømme
de også med os i Dammen. Føj for S . . . . , 
hvor vandet ikke smagte godt! Der sejlede 
også nogle ordentlige høm-hømmer rundt, 
der kom direkte fra renovationsudløb i 
Dammen. Det var mere hygiejnisk at ro i de 
gamle outriggerbåde på eftermiddagsture til 
Damende og Christiansdal.

Så var der »Baronen«! Han var virkelig 
baron og hed Edwin Frederik Dirckinck- 
Holmfeld. Jeg tænker på ham, hver gang jeg 
ser Dirckinck-Holmfeld i kanal 22, — mon 
han er en søn af vores baron? Han havde 
latin. Vi havde i 4. mellem haft en tre-fire 
latinvikarer, der kørte efter hver sit system. 
Resultatet var, at jeg faktisk aldrig blev rig
tig dus med latinen, og det var ikke baro
nens skyld. Mon ikke Kamma var den, der 
kunne mest latin i klassen? Hun havde af en 
eller anden grund ikke læst latin i 4. mellem, 
så hun fik privatundervisning i sommerferi
en og fik orden i sine begyndelsesgrunde.

Vi havde også »oldævl« med baronen. I 
Guder, — hvor har vi skrevet af efter hans 
diktat om de gamle grækere og romere. Jeg 
husker da en del af det, vi gennemgik, så 
hans metode var måske slet ikke så tosset.

»Frøken Dr.«, alias Hilda Petersen, lærte 
os matematik i gymnasiet. Højhalsede kjoler 
med opstående kraver med stivere i, — hvad 
mon sådan en krave hedder. Tysk uddan
nelse i Freiburg. Hun kørte en stram, tysk 
disciplin. Vi fik lært noget. Hun skaffede 
mig et ug^- til studentereksamen, selv om 
jeg var mere glad for de humanistiske fag og 
sprog end for de eksakte videnskaber. Men 
hvor var hun elskelig, da vi mødtes til 25-års 
jubilæum i 1952, hun var ligefrem skælmsk! 
Sådan kendte vi hende ikke i 1927.

Var det mon i 3. mellem eller var det i 2., 
at vi fik adjunkt Kaj Langkilde i geografi?

Han var jo egentlig dyrlæge, men blev altså 
adjunkt ved Katedralskolen i en årrække. 
Jeg vil have ham med i dette billedgalleri af 
lærere af en bestemt grund. Det var ham, 
der - i den første time, vi havde ham, ved at 
fa opgivet mig navn, — udbrød: »Johannes, — 
det er alt for langt, det navn. Du hedder 
Jonas!« - Det gjorde jeg så. Det navn, øge
navn eller kælenavn vil jeg hellere sige, har 
fulgt mig siden. Her i Nordsjælland og hvor 
jeg ellers kommer i kredse, der kender mig, 
hedder jeg aldrig andet end Jonas. Selv min 
moder kaldte mig det i mange år.

Lad det nu være godt med lærerportræt
ter.

Men jeg vil gerne slutte dette kapitel med 
at fastslå, at jeg har været glad for de syv år 
på den gamle læreanstalt i Gåskærgade 
overfor nabohuset »Gud alene Æren«. Man 
hører så tit datidens skoleelever omtale de
res barneskole i hårde og bitre ord, jfr. 
Scherfigs: »Det forsømte forår« om hans 
plageånder på Metropolitanskolen. - Nå ja, 
der blev i Haderslev brugt korporlig af
straffelse, men sjældent. Jeg mener kun at 
have faet en to-tre lussinger i de syv år, og 
åndelig voldtægt var uhyre sjælden. Er det 
mig, der er blevet senil? Naturligvis er jeg 
det, mere eller mindre, men min opfattelse 
af skoletiden i Haderslev har altid været 
som her skildret.

HJEMMET I DALGADE 2

Hen på efteråret 1920 tog vi bo i en tjene
stebolig i Dalgade 2. I denne gade lå 
fem-seks ens huse, hvor der boede funktio
nærer ansat ved »Æ Kleinbahn«, Haderslev 
Amts Jernbaner. Det er de mærkeligste ting, 
man husker fra sin barndom. Jeg husker 
f. eks., at far en dag fortalte mig, at Amtsba
nerne have en funktionærforening, der gik 
under det noget martialske navn »Verein 
der Angestellten der Kleinbahn des Kreises 
Hadersleben«. Sig det! Der er klang over 
sådan en titel!

Vi flyttede altså ind i Dalgade 2, hvor vi 
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havde den vestre ende af huset med tre stu
er, køkken og entré i stueetagen og fire væ
relser + et lille »træk og slip« på førstesalen 
samt kulkælder og viktualiekælder med en 
gammeldags kasserulle med sten i. Syd og 
vest for huset lå en have, den er der for re
sten endnu, jeg var forbi der i december 
1980. Fra haven kunne vi gå ned til Amts
banernes store værksted.

I husets østre ende boede i stueetagen 
værkfører Gudnitz og på 1. sal maskinar
bejder, eller var han lokomotivfører, Zer- 
ling. Vi boede væg om væg. Jeg sov op mod 
væggen til deres stue, og det førte til, at jeg 
fik et stort og indgående kendskab til tyske, 
folkelige sange. Zerlings havde den skik, at 
de lørdag aften samlede et par andre tyske 
familier til kaffekomsammen, hvor de sang 
deres hjemlands vemodige sange, ofte fler
stemmigt. Snart klang »Lorelei« om »die 
schöne Jungfrau«, »Heidenröslein« og »Am 
Brunnen vor dem Tore« om kap med 
»Schleswig-Holstein meerumschlungen« og 
»Deutschland, Deutschland über alles«. Jeg 
tror jeg kan melodi og tekst — mere eller 
mindre — til over et halvthundrede tyske 
sange, lært mens jeg »sov« mangen lørdag 
aften.

Gudnitz-familien var også kommet nord
fra. Den ældste af husets drenge var vistnok 
elev i en af byens banker, og så var han 
klaverbokser! Det førte til en lille musikkrig 
i al venskabelighed. Også jeg kunne traktere 
et klaver, men mens min modpart holdt sig 
til døgnets melodier med hjemmelavet sko
magerbas, så spillede jeg Mozart, Beetho
ven eller Czernys etuder, hvis ikke jeg i ti
mevis spillede og sang af det righoldige ud
drag af Danmarks Melodibogs fem bind.

Indtil 1924 gik jeg til klaverundervisning 
hos byens spillelærerinde, Edith Norrie, der 
senere blev den store forkæmper for dansk 
ordblindeundervisning. Her gik også Hans 
Meyer Petersen, søn af vores huslæge Meyer 
Petersen. Han blev ved musikken. I nogle år 
spillede han til morgensang i festsalen på 
Katedralskolen. Nu er han operarepetitør 

og fin akkompagnatør for sangsolister i Kø
benhavn.

Den gang i 1920 var der ingen bebyggelse 
nord for og umiddelbart vest for Dalgade 2. 
Gaden endte blindt. Vi gik ad en smal sti 
op, hvor nu Rolighedsvej fører op til 
Aastrupvej med de mange store villaer, dels 
i dansk, dels i tysk byggestil. Øst for Rolig- 
hedsvej-stien strakte sig ubeboede græsare
aler over til museet med den gamle stub
mølle, som var hentet i Rangstrup og blev 
rejst her i 1921. Her spillede vi og værkfører 
Gudnitz’s drenge fodbold med tennisbolde. 
Der var tre fra hver familie, så det var Gud- 
nitz’erne mod Jensen’erne, men det var nu 
mest Morten og mig, der spillede, — hed han 
ikke Morten, den rødhårede kammerat?

Fra Dalgades blinde ende gik en sti mod 
sydvest over andre græsarealer til godseks
peditør Wienbergs hus ved enden af Mel
lemgade. Wienbergs var nærmeste nabo 
vestpå, og så kunne vi skimte Anton Hun- 
devadts store, hvide gård bag træerne om
kring haven oppe ved Aastrupvej.

Ved Dalgades østre ende blev i tyverne 
anlagt to tennisbaner. Her spillede lærer 
ved seminariets øvelsesskole P. Engelbret- 
Pedersen (senere skoledirektør i Horsens, 
nu pensionist i Hillerød under navnet En- 
gelbrechtsen) nogle vældige dyster mod 
apoteker Obel. Selv begyndte jeg at spille i 
klubben i 1925 og fik et par gode kammera
ter her i sparekasseassistent Richard Koefo- 
ed, som senere er vendt hjem til Svaneke, og 
Carl Biehl, der dengang havde en forretning 
med sportsartikler i Bispegade. Her mødtes 
også fru lektor Olrik med fru kaptajn Gud- 
me, og jeg så Eva Callø vinde klubmester
skabet i tredverne. Nu ligger der et par store 
tre-fire etages beboelsesejendomme, og ten
nisklubben er flyttet op på Christiansfeld- 
vej.

Vinkelret på Dalgade lå Lindedal eller 
»Lindental«, som vi sagde dengang, med en 
række arbejderboliger, hvor mange af 
Amtsbanernes togpersonale og maskinar
bejdere fra værkstedet boede. De fleste af
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MINE FORÆLDRE OG SØSKENDE

Richard Koefoed som klubmester 1933 på tennisbanerne ved 
Dalgade. I baggrunden huse på Lindedal.

disse var tyskere, og nogle af børnene derfra 
kom ofte forbi vor bopæl, når de skulle i 
byen. Det førte til, at min store bror og jeg 
kom til at føre nationalitetskamp for min
dreårige. To drenge, Flansi og Bubi, — andre 
navne på dem har jeg aldrig kendt - råbte 
gerne tyske skældsord efter os rigsdanskere, 
når de kom forbi, og i foråret 1921 udviklede 
det sig til en veritabel krig. Marken over 
mod Mellemgade var krydset af et lavt gær
de, og her flød der med murbrokker. Disse 
blev benyttet som kasteskyts mellem de to 
»fjendtlige lejre«, så det drejede sig om at 
komme til at ligge bag gærdet og derfra 
bombardere »fjenden«. Mon vi egentlig no
gensinde ramte hinanden? I hvert fald hu
skerjeg ikke om større skrammer deraf end 
dem, drenge sædvanligvis rager sig til. Men 
set med en 70-årigs øjne var det da vist ikke 
ufarligt.

I dette hus boede altså familien Jensen til 
1938, da de sidste amtsbaner lukkede, og far 
blev stationsforstander ved DSB med bopæl 
på Haderslev H eller Haderslev Vest, som 
den også kaldtes.

Far, Jens Chr. Jensen, var født 17. juli 
1878 i Balle-Findal ved Malling som søn af 
baneformand S. P. Jensen og hustru Karen 
Marie Jensen. Det var dog først et par år 
efter fars fødsel, hans forældre kom til Od
derbanen og boede på Halling Trinbræt, 
hvorfra bedstefar kørte ud på sin dræsine for 
at inspicere banelegemet, mens bedstemor 
passede ekspeditionen på Trinbrættet.

Far tog realeksamen 1894 fra Odder Re
alskole, blev elev ved Odderbanen og senere 
assistent, først et års tid ved Odsherredsba
nen og derefter på Hammelbanens hoved
kontor. Herfra blev han ofte sendt på afløs
ning ude på stationerne og traf der min mor 
på Galten station. De blev gift i 1905 og 
boede på Dr. Margrethes Vej og Set. Anna- 
gade i Århus til 1912. Da åbnedes Ringkø- 
bing-Ørnhøjbanen, og far blev som 34-årig 
stationsforstander i Ørnhøj. I 1917 flyttede 
far til Ørslev ved den nyåbnede Køge-Ring- 
stedbane, og da Nordslesvig blev dansk, 
søgte han Haderslev og blev i foråret 1920 - 
inden Genforeningen — ansat her som sta
tionsforstander.

Far var jernbanemand med liv og sjæl og 
var stærkt engageret i Dansk Privatbanefor
enings bestyrelse. I mange år var han re
daktør af denne forenings medlemsblad.

I Haderslev deltog far en del i byens liv. 
Jeg ved, han gerne kom i byens gamle sky
deselskab. Han var en årrække formand for 
byens afdeling af Jysk Lytterforening og be
styrelsesmedlem i Den konservative Væl
gerforening, hvis formand han var i tredi
verne. I én eller to perioder var han for
mand for Haderslev Skolekommission.

Da far i 1947 måtte gå af som stationsfor
stander på grund af alder, flyttede mor og 
far til Nærum i Nordsjælland, hvor vi var
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Stubmøllen fra Nørre Rangstrup under genopførelse på Haderslev Amts Museums frilandsafdeling i 1921. I baggrunden 
træerne langs Museumsvej og til venstre amtsbanernes funktionærboliger i Dalgade, fjernest nr. 2, hvor stationsforstander 

J.C. Jensen boede. (Haderslev Museum).
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Stationsforstander J.C. Jensen fotograferet i Dalgade 2 
sommeren 1939.

fire søskende bosat netop da. Her døde far 
den 30. september 1950, 72 år gammel.

Mor, Valborg Johansen, blev født 12. juni 
1883 i Klank ved Galten som datter af 
postmester og stationsforstander Ove Jo
hansen og hustru, Helga. Mine bedstefor
ældre på mødrene side stammede fra Syd
slesvig, hvor min oldefar som overlærer 
(skoleinspektør) i Slesvig måtte forlade byen 
efter krigen i 1864. Min bedstemor var skip
perdatter fra Arnæs ved Slien og talte ofte 
dansk med let plattysk islæt: »Wo æ mi 
brill?«

Mor var autodidakt, havde aldrig gået i 
skole, men var veluddannet gennem privat
undervisning af sin far. Hun var en typisk 
hjemmets kvinde med stor sans for det hus
lige, madlavning og syning, — men hun ville 
have hjælp til det grove! Hun var ikke uden 
en vis embedsmandsdatter-stolthed og fik 
da også skyld for at være noget storsnudet. 
Jeg mener nu, at det var en form for genert
hed, når hun godt kunne virke noget afmålt 
overfor andre mennesker.

Da familien kom til Haderslev, var vi fire 
søskende. Den ældste, Erik, født i Galten 
den 17. aug. 1906, tog realeksamen fra Ha
derslev Katedralskole 1923 (HKel nr. 63). 
Han blev udlært som smed på amtsbanerne 
og blev senere ingeniør hos A/S Frichs i År
hus. Gift med Louise Schjødt Due (»Isse«) 
fra Smedegade i Haderslev 1935. Gudrun, 
født i Århus 12. dec. 1907, tog realeksamen 
fra Haderslev Katedralskole 1924 (HKel nr. 
95). Hun var derefter kontorassistent på 
Haderslev Stiftamt og senere bosat i Kø
benhavn, hvor hun døde 14. aug. 1966. Jeg 
selv var tredje skud på stammen, og nr. fire 
er min bror Poul, født 19. sept. 1915. Han 
begyndte skolegang i Haderslev Katedral
skole, men forlod denne i 1931 med mellem
skoleeksamen (HKel nr. 3353). Han blev 
uddannet elektroingeniør og var fra 1942 
knyttet til civilforsvaret. Han døde den 23. 
marts 1980.

Den sidste af os fem søskende er sønder
jyde, født den 24. februar 1921 i Haderslev. 
Han fik i dåben navnet Erling, kom som 
syvårig i Haderslev Realskole og fik hele sin 
skolegang i overlærer Signe Tørsleffs gode 
realskole. Her var jeg iøvrigt lærer for min 
broder et halvt år i 1935, da han gik i 3. 
mellem. Han tog realeksamen 1937 og kom i 
handelslære hos Brincken Isenkram i Nør
regade. Efter endt læretid blev han nogle år 
i samme firma, men da mine forældre i 1947 
flyttede til Nærum, rejste Erling til Køben
havn, hvor han i dag er prokurist.

SPEJDER

En efterårsdag i 1917 var en spejdertrop fra 
Ringsted på øvelse i Ørslev mellem Køge og 
Ringsted. De kom med toget en kold søndag 
formiddag i oktober. De havde gule unifor
mer og store spejderhatte på, — og stave 
med. Fra stationen, hyor vi boede, tog de på 
øvelse i Giesegaard-skovene. Sent på efter
middagen kom de tilbage og tog hjem med 
toget til Ringsted.

Således mødte jeg første gang spejderbe- 
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vægeisen, som Baden Powell havde startet 
ved Mafeking under Boerkrigen i Sydafrika.

Vel ankommen til Haderslev sidst i sep
tember 1920 fortalte min storebror, Erik, 
mig, at han var blevet medlem af 1. Ha
derslev Trop under P. A. Madvigs ledelse. — 
Jeg fik lov af far til også at blive spejder. 
Denne afgørelse gav mig syv års strålende 
drengeoplevelser.

Hvor skal jeg ende, og hvor skal jeg be
gynde, for at denne historie ikke skal blive 
en Kipling-roman på 300 sider?

Lad mig begynde med begyndelsen.
Erik og mine nye spejderkammerater 

fortalte mig, hvorledes flere hundrede Ha- 
derslev-spejdere havde været virksomme op 
til afstemningsdagen, den 10. februar 1920. 
Det stormede og regnede aftenen og natten 
før afstemningsdagen, men disse spejdere 
var rundt i byen med Dannebrogsflag til 
beboerne, så da morgenen brød frem den 
mørke, stormende, regnfulde 10. februar
dag, var hele byen dækket ind med danske 
flag.

Afstemningen, som ikke her skal nærmere 
omtales, svarede til mængden af danske flag 
i gaderne: 75 % danske og 25 % tyske 
stemmer. Haderslev havde den 10. februar 
stemt sig hjem til Danmark.

Det blev hverdag. Spejderne gik i gang 
med bevægelsens normale funktioner: Træ
ning til rekrut-, 2. kl.s- og 1. kl.s prøverne 
m. v. Vi bandt knob, kastede med rednings
reb, lærte kortlæsning osv., - det sidste har 
jeg haft megen glæde af både herhjemme og 
på vore mange automobilrejser på kryds og 
tværs gennem Europa.

Troppen var delt i fire patruljer, og i le
delsen var en syv-otte fyre, der var en sytten 
til treogtyve år. Lad os se nærmere på dem.

Den ældste tropsassistent var den rare, 
lidt flegmatiske Edvin Petersen (st 21), der 
hurtigt gled ud af vore rækker. Vi fortsætter 
med assistenterne efter alder. Der var den 
friske, ranglede Orla Petersen (st 22) og af 
samme årgang Secher (st 22), der står for 
mig i et lidt forsorent lys, — han blev forøv

rigt international ingeniør, var f. eks. i Por
tugal i 1937, hvor han var chefingeniør for 
Højgaard & Schultz, — jeg var i samme land 
som huslærer i 1933/34 og traf hans forgæn
gere i samme firma, Otterstrøm og Krebs. 
Så var der Poul Høgdahl (st 23), der senere 
blev læge i Slagelse, og min bror Erik (r 23), 
— min beskedenhed på familiens vegne for
byder mig at sige noget om hans spejder
kvalifikationer, — men han er den dag i dag i 
sit femoghalvfjerdsindstyvende år med i 
spejderbevægelsen som gildeskatmester, el
ler hvad det nu hedder, i Århus Set. 
Georgsgilde.

Her går vi på ny linie, for nu kommer én 
af Haderslevspejdenies kanoner fra tyverne, 
William Horsten, f. Nielsen (st 24). Han 
kunne det hele og var nok den afgørende 
»årsag« til, at vi i begyndelsen af tyverne 
vandt alle Kongeaadivisionens forårsturne
ringer og hjemførte rævehalen adskillige år i 
træk. All right, han var ikke alene om det. 
Fremragende patruljeførere som Tyge 
Haarløv (st 28), Max Mortensen (st 29) og 
Sven Thomsen (st 32) trak »det praktiske 
læs«, og det gjorde de bl. a. i kraft af to 
tekniske genier, der kunne få alt muligt ud 
af en konservesdåse, nemlig Bent Dehlholm 
(st 28) og Frode Diemer (st 28). De blev 
senere begge ingeniører. Men tilbage til 
William. - Jeg ser ham endnu stående på 
den yderste, nøgne klippeø øst for Christi- 
ansø i Ertholmene hæve sin stok og pege 
mod øst ud over Østersøen udslyngende sit: 
»Børnlille — der ser I Rusland!« — Vi så ikke 
et klap andet end grønt Østersøvand! -

Han var den fødte spejderfører. Intet un
der at han senere bl. a. blev sekretær for og 
bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet i 1953, 
medlem af socialministeriets ferieudvalg og 
det danske lejrpladsudvalg, — medlem af 
Det danske Spejderkorps’ bestyrelse 1932 og 
medlem af (senere formand for) korpsets 
spejderret fra 1948 (han er jurist).

Jeg husker grant, hvordan jeg som spej
derdreng så op til William. Han og hans to 
brødre, Holger og Hans, tog forøvrigt nav- 
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nefbrandring til Horsten, efter sigende fordi 
daværende socialminister Steincke en dag 
sagde til William: »Nielsen — Nielsen, — det 
hedder hveranden forbryder i Danmark! 
Find et andet navn!« - Det blev Horsten.

Til samme studenterårgang hørte Johs. 
Wildfang (st 23) — læs om hans juridiske 
karriere i »Haderslev Katedralskole 1920— 
1970«, side 8. Han var dygtig, stilfærdig og 
nem at omgås.

Som den sidste af vore tropsassistenter i 
begyndelsen af tyverne vil jeg nævne Alfred 
Andresen (st 25), fordi han, min bror Erik, 
Steffen Carlsen og jeg var troppens signal
hornblæsere, så ham kendte jeg særdeles 
godt. Jeg mindes ham også som en formida
bel Henrik i »Den politiske Kandestøber« i 
en skolekomedie på Katedralskolen.

Blandt de menige spejdere fandt jeg nogle 
af mine bedste venner i tyvernes Haderslev, 
Steffen Carlsen (st 28) og Poul Erik Gjerløv 
(st 30), men om dem vil De høre nærmere i 
min beretnings næste afsnit.

For et par måneder siden sagde en gam
mel Haderslevspejder til mig: »Ham Mad
vig, han var en knusende dygtig fører, han 
forstod at samle eliten blandt byens drenge i 
sin trop.« - Det var købmand Viggo Lud- 
vigsen i Peter Hiort Lorenzens gamle køb
mandsforretning på Møllepladsen. — Ja, det 
gjorde Madvig, — men personlig kom jeg al
drig på talefod med ham.

Skal man fortælle om de gule spejdere i 
Haderslev i begyndelsen af tyverne, kan 
man gøre det ved at fortælle om 1) det dag
lige spejderarbejde, dagens »good turn«, 
turneringerne, lokalerne etc. 2) spejderfe
sterne og 3) sidst men ikke mindst om som
merlejrene. Når jeg nu gør det, bliver det 
naturligvis en subjektiv skildring af, hvor
dan jeg personlig oplevede syv års spejderliv 
i 1. Haderslev Trop.

I starten var jeg korporal i Torben Bal- 
thazar-Christensens (st 26) patrulje. Vi var 
ofte på ture i weekend’erne. Andre med
lemmer af patruljen var Gustav Tolderlund 
(st 29) og Holger Nielsen (st 26) (senere 

Horsten). - Jeg husker bedst vore små lejr
ture til Rikkeskilde. Der kom vi tit en sen 
lørdag eftermiddag, slog teltet op, riggede til 
og lavede mad (f. eks. oksesteg og citron
fromage eller pandekager). Når det mørk
nede, tændte vi lejrbålet og hyggede os med 
sange og historier fra dagligdagen. Søndag 
formiddag var vi på små ture i egnen efter 
en rute indtegnet på generalstabskortet. En 
sådan søndag formiddag, da jeg ad en sti gik 
rundt om et hjørne, stod jeg pludselig over 
for en grævling. Som et lyn gik det gennem 
min hjerne, at jeg i en zoologitime havde 
hørt noget om, at man, hvis der på ens vej 
var fare for at møde en grævling, skulle 
komme koks i støvlerne, så grævlingen, når 
den bed i støvlen, troede, at det var skinne
benet, der knasede! - Her var der nu intet, 
der knasede. Vi så på hinanden, og så 
vendte brokken om og luntede bort.

Da vi blev større — over 14 år — og skulle 
tage 1. kl.s prøve, skulle vi også klare en 
nattemarch. Det var, hvis jeg husker ret, 
noget med at gå 14 km i ukendt terræn efter 
en rute indtegnet på kort. Det skulle ske en 
mørk nat. Rundt på ruten lå der vagtposter 
ved små lejrbål, og de bagte pandekager til 
prøvekandidaterne. Jeg har prøvet både at 
være kandidat og vagtpost ude i den ret 
vildsomme Pamhuleskov og oppe omkring 
Tørning Mølle. — Som kandidat var man 
bange den første km, senere blev man ven 
med naturens fredelige skov, og som vagt
post tog man mere end pænt mod kandida
terne.

Vi havde i byen vort eget tropslokale. Det 
første lå i halv-kælder-etagen i den store grå 
bygning i Hertug Hansgade 11, hvor nu 
Lottekorpset har til huse. Den gang boede 
der en oberstløjtnant Thygesen Nim på 1. 
sal. — Her blev rigget til efter alle kunstens 
regler bl. a. med træstubbe beklædt med ud
stoppede huder til at sidde på. Senere flyt
tede vi ned til et overjordisk lokale i Amts
banernes værksted. Her havde vi også køjer, 
så man kunne sove i vort tropslokale.

Om vinteren afholdt vi spejderfest i Te-
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PROGRAM
for

Haderslev Pige- og Drengespejderes Forestilling 
Lørdag den 20. Februar 

til Fordel for Indsamlingen til Nationalmusæet.

Naar Buen spændes —
Dramatisering i 6 Akter efter Gunnar Jørgensens „Flemming & Co.“ 

Indlagt i 6. Akt: „Hans og Trine“ samt „Menneskeæderopera“ i 2 Afdelinger.
PERSONERNE:

Direktør Kragh ..........................
Fru Kragh .......................................
Frode, deres Søn.......................... 
Elisa, Husassistent hos Kraghs . . 
Larsen, Chauffør hos Kraghs . . 
Grosserer Sonne..........................

. . Frode Diemer

. . Musse Neckelmann

. . Torben Balthazar-Christensen

. . Anna Callø

Fru Sonne .................................................... 
Knud, kaldet Kvik, deres Søn.................  
Flemming Holm, en af Kviks Kammerater . 
Frk. Mamberg, Pensionatsværtinde . . . 
Rektor Halling...........................................  
Skovrider Beck...........................................  
Frk. Friis, Lærerinde................................... 
En ældre Herre...........................................  
En ældgammel Dame..................................
En Spejder...............................................

Holger Nielsen
Steffen Carlsen
Grethe Smith 
Erik Jensen 
Gustav Tolderlund-Hansen 
Lis Tørsleff
Tyge Haarløv
Bent Dehlholm
Thora Callø
Carl Sørensen
Grethe Smith
Viggo Hirth

1. Akt hos
2. Akt hos
3. Akt i et
4. Akt i en Skov

Pensionatsgæster og Spejdere.
Grosserer Sonnes 5. Akt i Direktør Kraghs Have 
Direktør Kraghs 6. Akt 1. Afd. i Pensionatshaven 
Sommerpensionat — 2. Afd. i Dir. Kraghs Have.

PERSONERN E

Fra det mørkeste Jylland
Menneskeæderopera i 2 Afdelinger af Haderslev Spejder.

Svend Dannemand, affældig Skovejer..................... Max Mortensen
Ruth, hans skønne, halvgamle Datter..................... Karl Max Mikkelsen
Peter Hansen, Jæger med Vovemod..................... Julius Hansen
Mædsk, tyk Menneskeæder.......................................Johannes Jensen
Madsk, tynd Menneskeæder.................................. Edgar Gjedde.

1. Afdeling foregaar i Skovejerens Park. I Baggrunden skimtes de jyske Urskove.
2. Afdeling foregaar paa en aaben Plads i Urskoven.

Program for spejderfesten den 20. febr. 
1926. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

Forestillingen overværes af „Det danske Spejderkorps'^ ledende Mænd: Ingenii 
Ove Holm og Forstkandidat Jens Hvass.

atret på Gammelting (det brændte i 1937). 
Vi spillede gerne en komedie, hvorefter der 
blev afholdt spejderbal med spejdernes 
venstre skuldre prydet af gallasløjfer i dan
nebrogsfarver. Hvad spillede vi? Et år var 
det en dramatisering af Gunnar Jørgensens 
»Flemming og Kvik«, som vi alle havde 
slugt. Jeg husker at Torkild kaldet Pølse var 
Kvik og i timen messede: »Frøken Balle, 
frøken Balle, jeg har fundet Ludvigs loppe!« 
— Et andet år spillede vi et stykke skrevet af 
Madvig. Disse fester var altid en stor begi
venhed i byens liv, og der var altid fuldt hus 
af spejdere, deres piger samt forældre og 
andre familiemedlemmer og bekendte. Det 

ædle formål med festerne var vist at skramle 
penge sammen til troppen.

Men 1. Haderslev Trops væsentlige virke 
var de store sommerlejre. Jeg skal ikke for
tabe mig i mange enkeltheder ved disse lej
re. Blot nævne fem og omtale to-tre af dem 
mere udførligt.

Den første store sommerlejr var en van- 
drelejr i 1921 med kærre op gennem Jylland. 
Madvig kørte både denne sommer og man
ge andre senere i sin HGF = »Høj gammel 
Ford«, mens »folket« gik til fods. Mit fædre
ne ophav havde i sin visdom bestemt, at jeg 
var for lille til den tur. Mens »de store« var 
væk i fjorten dage, benyttede jeg tiden til at
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Tre patruljeførere på Rytterknægtens udsigtstårn på Born
holm i 1927. Fra venstre Max Mortensen, Tyge Haa riøv og 

Sven Thomsen.

skabe mig et herbarium af tørrede vilde 
planter, så jeg på denne vis kunne erhverve 
mig duelighedstegnet Botaniker.

I 1922 gik turen syd på med toget til Thü
ringen. Her lå vi i lejr på et bjerg der hed 
Heidenberg, lige over for bjerget Kickel- 
hahn, hvor fordum Schiller havde dvælet 
digterisk sammen med Goethe. En dag 
skulle vi til Wartburg. Vi gik op ad den lan
ge stigning til slottet. Foran os gik to ældre 
damer. Det foranledigede, at Mogens Ren
dal (r 23) lidt bag ved »oldsagerne« udbrød: 
»Sikken et par gamle havgasser!« — En af 
damerne vendte sig og svarede, — på dansk: 
»Nå, synes du det min dreng!« - Morale: 
Tro ikke, at du ikke møder folk, der forstår 
dansk, i udlandet!

Denne tur foregik i inflationens tegn. 1 
RM = 1 øre. 1 pd. kirsebær: 4 RM = 4 øre. 
Der blev spist mange kirsebær på den tur!

I 1924 deltog troppen i den navnkundige 
Jamboree på Ermelundssletten. Det kunne 
der godt fortælles en del om. Der var mange 
udenlandske spejdere, og verdensspejder
chefen, Lord Baden Powell med frue var til 
stede.

I 1925 opsøgte man en lejrplads fra van- 
drelejren i 1921 og lagde sig i standlejr ved 
Rørbæk sø, ikke langt fra såvel Skjern Å’s 
som Gudenaa’s kilder.

Her skrev Madvig »Menneskeæderopera
en«, hjulpet af et par af os menige. De, der 
var med, glemmer ikke, når Julie (alias Ju
lius Hansen (r 28), senere tropsfører) som 
kysk ungmø istemte sangen:

Når alle andre filmer, 
så ensomt vandrer jeg.
I længden er det meget ubehageligt for 

m'Sy
Hvornår mon stunden kommer, 
da elskovstimen slår?
Det haster virklig’ stærkt, 
for jeg er næ-æ-æ-æsten tredve år. —

- hvorefter fire menneskeædere (mig selv 
iberegnet) gjorde deres entré og sang:

O, kom med os, min pigelil, 
uri vasing sjuri bas, 
vor høvding bringer vi dig til, 
uri vasing sjuri bas etc.

Alt endte i fryd og gammen. Ingen ungmø 
blev stegt i gryden, og de elskende »fik hin
anden i enden«. Parentes: Ca. 25 år efter 
opførtes den samme »Menneskeæderopera« 
på Hornbæk skole ved den årlige skolefest.

Min sidste sommerlejr med Haderslevspej- 
derne gik til Bornholm. Med kærren op 
langs øens vestkyst, oppe på Jons Kapel, via 
Hammeren til Gudhjem, sejltur i fiskekutter 
til Christiansø (jfr.’William: »Børnlille. Der 
ser I Rusland«), ind i Helvedesbakkerne, 
forbi Hartvig Møllers »Fjellstauan«, til 
Rønne og med Københavnerbåden til ho
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vedstaden. — Vi er vel så kommet hjem der
fra med toget, - husker det ikke.

Jeg kan godt i dag have ondt af de drenge 
- °S piger -. der ikke har været spejdere. 
Her blev vi »dus med himlens fugle og sko
vens grønne træer«, som Poul Reichhardt 
synger i en gammel film.

VENNER

Venner! — Hvad er venner?—Begrebet venner 
gik egentlig først op for mig, da jeg var en 13- 
14 år. En dag kom jeg hjem fra en spejder tur 
sammen med Steffen (st 28). Han boede i 
Mariegade 3. Da jeg var kommet hjem i Dal
gade den søndag eftermiddag og havde faet 
hjemmets gode mad og hyggelige atmosfære 
inden for vesten, sad jeg træt på sengekanten 
og tænkte tilbage på den anstrengende 
tropsøvelse. - Jeg lagde mig tilbage i de lune 
dundyner, og inden jeg faldt i søvn, gik det op 
for mig, at jeg havde faet en ven.

Dagen efter, da skoledagen var overstået, 
gik jeg over og ringede på i huset Mariega
de 3.

Der kom en sød ung pige ud og lukkede 
op. — Hun så på mig, — spørgende — det var 
Steffens søster — og jeg spurgte: »Er Steffen 
hjemme?« Jeg blev lukket ind i entreen, og 
Madde sagde: »Gå op ad trappen og gå ind 
ad den første dør på venstre hånd«. - Det 
gjorde jeg, og lidt efter sad jeg sammen med 
Steffen på hans værelse, og vi snakkede 
sammen en times tid, som 13—14-årige gør. 
Vi var lige gamle, men jeg gik — takket være 
forskellige olympiske guders gunst — en klas
se over min ven Steffen.

Vi to, sammen med en tredje, ordnede 
ikke verdenssituationen. Men jeg ved, at vi 
tre, — den tredje kommer jeg til om lidt — at 
vi tre i et samvær, som jeg vil kalde venskab, 
havde en 4—5 skønne ungdomsår sammen. 
Jeg ved da godt, at mine jævnaldrene fra 
den tid er så »schüchterne«, at de ikke tør 
lukke op for den pose, der indeholder tyver
nes ungdoms meriter. For — tag ikke fejl — 

der var meriter, også for os, som var teen
agere i tyverne.

Det var blot en anden tid. - Vi gik ikke i 
seng med de piger, vi var forelskede i! Det 
blev højst til et kys eller et lille kram. I vin
teren 1926/27 var vi tre Haderslevs »Tre 
Musketerer«.

Men nu må vi have orden i tingene.
Steffen var søn af Gustav Heinrich Nico

laus Carlsen og Laura Hedvig Catharine, f. 
Andersen. Faderen var fra 1907 til 1919 
vært på »Harmonien«, byens hæderkronede 
klubhus, Gåskærgades ærværdige, røde, 
danske højborg. Han var ved genforeningen 
prokurist i det firma, som kørte Slotsvand
møllen, men da denne lukkede, åbnede Gu
stav Carlsen en tobakshandel på det søndre 
hjørne af Gåskærgade/Nørregade. Flos ham 
har jeg ofte købt »Simon Arzt«-cigaretter — 
når jeg havde råd til det!

Den gang vidste jeg ikke, at min ven 
Steffens mor hed Laura Hedvig Catharine, 
men jeg ved én ting. Når jeg i de følgende år 
ringede på Mariegade 3’s dørklokke, kunne 
det ske, at den venlige fru Carlsen selv luk
kede op, og når man kom inden for, sagde 
hun — for en sikkerheds skyld — altid: »Vesk 
æ Bien!« — Man gik ikke ind på fru Carlsens 
tæpper med snavset fodtøj!

Jeg har tilbragt mange hyggelige og glade 
timer i dette hjem. Steffens storesøster, 
Astrid, var for stor til at interessere sig for os 
små drenge, men Madde var kun lidt ældre 
end os, og hun lærte både sin bror og mig at 
danse. Vi havde mange morsomme danse
stunder til den lille rejsegrammofons toner.

I en julemåned sad vi tre venner og la
vede teatertasker på et stykke pap med ly
segrå silketråd. Det blev til julegaver til vo
re mødre.

Den tredje var Paul-Erik Gjerløv (st 30). 
Elan var søn af kriminalassistent Gjerløv og 
boede på Fjordager. Men omkring 1929 
blev Paul-Eriks far forflyttet til København. 
Paul-Erik manglede et år af sin gymna
sietid, og da han gerne ville fuldføre til stu
dentereksamen på Haderslev Katedralsko-
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I Haderslev-Samfundets Årsskrift 1952 fortalte tegneren Kamma Svensson om, hvorledes samfundet rystede i sin grundvold 
dengang i 1920’erne, da pigerne klippede deres hår og anlagde garconne-frisure. Hendes erindringsglimt var illustreret med en 
tegning af unge dansende par iført 1920’ernes klædedragt. Kamma Svensson har til sin gamle klassekammerat, Johs. Jensens 
erindringer i 1981 nytegnet denne dansescene, hvor de unge har kastet sig ud i en charleston, 1920’ernes største danseplage.

le, kom han til at bo i den gamle købmands
gård, Storegade 35. Her boede indtil 1928 
en anden af mine kammerater, Viggo Hirth 
(r 28), som forøvrigt lærte os at spille brid
ge, og Ebbe Sørensen (st 29), en dejlig, 
djærv fyr, der desværre døde alt for tidligt, 
1946, kun 40 år gammel.

I GYMNASIET

»De tre Musketerer«s gymnasieår gik hur
tigt.

Det vil føre for vidt at komme ind på en 
omtale af alle mine gymnasiekammerater.

Vi var ialt 27, der i 1927 tog studentereks
amen.

Jeg har allerede omtalt to af drengene, 
Hans Neumann og Alfred Jensen, samt fire 
af pigerne, Inger Pragholm, Kamma Svens
son, Käthe Hansen og Ragnhild Anker Jen
sen. Af studenterholdets øvrige fire piger var 
der kun én, jeg kendte bedre end de andre. 
Det var Sigrid Lehmann fra Christiansfeld, 
Sigge, som vi kaldte hende. Hende var flere 
af os mere eller mindre forelskede i, men 
hun blev bare for os den søde, gode kamme
rat, som i 1938 giftede sig med Frederik 
Wagner. De er begge tandlæger (mon de var
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studiekammerater (?)) og har i mange år 
praktiseret i København.

Af drengene kom jeg kun i nærmere berø
ring med to. Det var Henning Kaufmann 
Larsen, skovridersønnen fra Wedelsborg. Vi 
sad sammen i gymnasiet bortset fra, at jeg 
en overgang sad sammen med min davæ
rende »svigerinde«, Käthe. Henning var en 
dejlig kammerat. Jeg har engang besøgt 
ham i skovriderboligen på Wedelsborg, og 
jeg kom ofte hos ham hos biskop Ammund- 
sen, hvor Henning boede, først i Villa »Pax« 
på Aastrupvej, senere i den fine nye bispe
gård på Ribe Landevej. Her mindes jeg 
nogle festlige eftermiddage ved tebordet 
sammen med familien Ammundsen. Bi
skoppen og hans frue var uhyre venlige 
mennesker, som forstod at skabe den rette 
stemning sammen med os unge.

Efter studentereksamen tabte jeg helt for
bindelsen med Henning, men jeg ved, at 
han stadig kommer sammen med en anden 
af vort studenterhold, nemlig Hans Jørgen
sen, -kontorchef på Sønderjyllands Kredit
forening.

Den anden af studenterholdet, jeg kom 
nær på, var Niels Thomsen. Vi havde ikke 
ret mange timer sammen i gymnasiet. Han 
var matematiker, jeg nysproglig. Men via 
spejderbevægelsen blev vi gode venner. Jeg 
kom i hans hjem hos direktør Sophus 
Thomsen (kaldet »Smørsophus«) på Ribe 
Landevej. Efter studentereksamen tog han 
handelsuddannelse i Lübeck. Der har jeg 
besøgt ham en weekend, hvor jeg husker, vi 
havde en munter aften sammen. Niels kom 
til Barcelona. Der besøgte jeg ham en tre-fi- 
re dage i eftersommeren 1933, mens jeg selv 
var huslærer i Cintra i Portugal. Jeg mindes 
dette ophold med stor glæde. Det var bad
ning og bilture i Barcelonas omegn sammen 
med hans spanske venner. Niels blev senere 
som konsulatsekretær stærkt involveret i 
den spanske borgerkrig. Han blev i Spanien, 
hvor han døde i 1964 som merkantil direk
tør for A/S Siemens’ afdeling i Madrid.

I foråret 1927 blev jeg forelsket. Var hun 

den første for mig? Ja, jeg mener det, når jeg 
ser bort fra danseskolens Marie i Ørslev. Vi 
var så små, — kun 9 år!

Det begyndte med, at Steffen og jeg efter 
skoletid mødtes med Elna og Bitten i byen. 
Der gik vi strøgtur op og ned ad Nørregade, 
som man gjorde det den gang. Men snart 
blev strøgturen forlagt til omegnen, og en
delig flaskede det sig sådan, at vi gik parvis, 
et par ud ad Christiansfeldvej ad stien til 
Ulvslyst og vest på gennem skoven, det an
det par ud ad Moltrupvej og øst på mod 
Vesterskoven, hvor vi mødtes. Efter en 
sludder gik vi hjem parvis den vej, de andre 
to var kommet fra, - »hvis De forstår, hvad 
jeg mener«. — Godt hjemme i byen igen, gik 
vi ned og vinkede op til fru Henningsen, der 
sad oppe ved gadespejlet i sin lejlighed over 
Frees, nu Daniel Bruhns isenkramforret- 
ning, så hun kunne se, at vi var kommet 
godt hjem fra turen!

I juni fik jeg min studentereksamen, og 
sommerferien gik, hvorefter vi fire af og til 
genoptog vore ture. Den syttenårige student 
var nok mere forelsket i Bitten end omvendt. 
I hvert fald husker jeg, at jeg en eftermiddag 
på en bænk på stien til Ulvslyst forsøgte at 
fa et kys. Det blev ikke bevilget! — Men vi 
fortsatte da vore sammenkomster.

Hele denne vinters »begivenheder« kul
minerede i juleferien 1927/28. De to jule
baller på »Harmonien« var som sædvanlig 
festlige. Vi dansede til Gaasvigs orkester, 
der spillede de sidste slagere, »Der er kun én 
i mine tanker«, »En lille tåre«, »Vil du sæn
ke dit øje ganske langsomt i mit« osv. Hvem 
dansede vi med? Jeg husker bedst Elna og 
Bitten, og så var der Ingeborg og Harriet, — 
efternavnene kan man selv sætte til. Har
riets søster Edith dansede jeg ikke med, ikke 
fordi jeg ikke kunne lide hende, men hun var 
et hoved højere end mig, så------

I samme juleferie 1927/28 lagde Dammen 
til, og vi tumlede os på skøjter her. Fra disse 
dage på Haderslev Dams is har jeg mine 
første amatørbilleder i mit ældste foto-al
bum. De er taget afChr. Bruhn (st 32). Her
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Studenterholdet fra Haderslev Katedralskole 1927. Pigerne fra venstre: Bodil Strandskov Nøhr, Inger Pragholm, Petra 
Refshauge, Kamma Svensson, Sigrid Lehmann, Käthe Hansen, Dora Schmidt og Ragnhild Anker Jensen. De mandlige fra 
venstre: Alfred Jensen, Hans Jørgensen, Jørgen Christensen, Hans Neumann, Christian Gad-Petersen, Aage Thade Petersen, 
Johs. Jensen, Henning Kaufmann Larsen, Niels Thomsen, Alfred Tonnesen, Otto Westphal, Svend Kjeldgaard, Oluf 

Marschner, Jacob Mortensen, Jep Jepsen, Niels Møller, Karl Bossen, Otto Hallenberg og Peter Sparre.

optræder bl. a. Elna og Bitten, Ingeborg 
Wæver (st 32), Karen Wind (st 28), min 
bror Erik og jeg selv. Hvor mon Steffen var 
den dag? Han plejede at være med og kon
kurrerede med Chr. Bruhn og lærer Karlsen 
fra Seminariets øvelsesskole om de flotteste 
herresving. Jeg var bedre til »langrend« til 
Damende for at drikke kaffe.

Ja, man kan udmærket med Katy Bødt- 
ker synge, som hun gjorde i en Grand Prix 
konkurrence for nogle år siden, — »Det var 
en yndig tid«!

Efter nytår forlagde jeg residensen til Kø
benhavn for at studere. Jeg boede hos 
Paul-Eriks forældre i Louis Piosgade ude 
ved Sydhavnen. Det halve år hører ikke med 
til mine Haderslevminder. Det er et kapitel 

for sig selv. Men, — en aften var vi en flok 
Haderslev-studenter-kammerater samlet på 
»Olympia« kaldet »Pigernes Paradis«. Det 
var fast tilholdssted for Haderslev-studen- 
ter. Det gik, som der står i den gamle vise, 
min far ofte sang:

Se en aftenstund i »Kjæden« 
var jeg kommen med på bal, 
og jeg hengav mig til glæden, 
som et mandfolk stundom skal« —

En eller anden har været så fiks at fortælle 
Bitten herom. Så da jeg efter bestået Filoso
fikum vendte hjem til Haderslev, var Bittens 
og mit bekendtskab forbi.

Jeg traf hende forøvrigt endnu engang. 
Det var, da jeg var vikar ved Øsby skole i 
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sommeren 1936. Jeg lå en eftermiddag på 
Flovt Strand, hvor der praktisk talt aldrig 
kom en sjæl. Bitten og Mads Clausen kom 
forbi. Vi hilste på hinanden og vekslede et 
par venlige ord. - Siden er det jo gået Bitten 
ganske godt!

Sommeren 1928 tog Steffen studentereks
amen og rejste i handelslære i Hamborg. Nu 
bestod vort venskab gennem nogle år i kor- 
respondence, — men da han vendte tilbage 
til Haderslev og bosatte sig der i 1933, sad 
jeg som huslærer i Portugal. Vi mødtes vel 
nu og da i trediverne, men de sorgløse ung
domsår var forbi. Sidste gang, jeg så Steffen 
og var lidt sammen med ham, var ved mit 
studenterjubilæum 1952, hvor vi festede 
sammen på Ulvslyst aftenen før transloka
tionen på Katedralskolen. Han døde i 1971 i 
Haderslev, hvor han var kreditforenings
fuldmægtig.

SEMINARIEELEV 1928-1931
Da jeg havde taget studentereksamen i juni 
1927, gikjeg en dag sammen med min far op 
til seminarieforstander Georg Christensen 
på Haderslev Statsseminarium for at søge 
om optagelse. Vi havde en yderst behagelig 
samtale, men forstanderen kunne ikke lade 
mig komme ind, da jeg kun var 17 år, og 
man skulle være fyldt 18 for at blive optaget.

Forstanderen rådede mig til at komme 
igen om et år og i mellemtiden til at tage et 
job i det praktiske liv, f. eks. som medhjæl
per ved landbruget. Det var nu ikke noget 
for mig, så jeg lod mig i stedet immatrikule
re ved Københavns Universitet, hvor jeg 
ville begynde et studium i geografi, historie 
og sang og musik. Men først skulle jeg tage 
Filosofikum. Da både Kuhr og Brandt hav
de overtegnet, kom jeg til at gå hos professor 
Jørgen Jørgensen. Jeg købte fortrykket til 
hans bog »Filosofiens Historie« og begyndte 
at læse hjemme. Efter nytår 1927/28 tog jeg 
til København og gik til manuduktion hos 
Rosenkilde, og et halvt år efter bestod jeg 
»Den almindelige filosofiske prøve«. Med 
den i lommen rejste jeg hjem til Haderslev, 

meldte mig igen hos Georg Christensen og 
blev optaget som elev på Haderslev Stats
seminarium.

Det var en ny verden, jeg mødte her, da 
jeg i august 1928 gik ad Laurids Skausgade 
og Lembckesvej op til seminariet.

Her var jeg nu elev de næste tre år.
Denne læreanstalt var på godt og ondt 

medvirkende til at bringe dansk kultur ud til 
den nordslesvigske befolkning. Ikke alle 
dens lærere var store profeter, men der blev 
vel givet en hæderlig undervisning, der mest 
var lagt an på at uddanne »manden fra plo
ven« til lærer i den danske, specielt den 
nordslesvigske folkeskole. Der var dog tre af 
lærerkollegiet, der absolut var topfolk, både 
fagligt og pædagogisk.

Forstander Georg Christensen havde vi i 
dansk litteratur og pædagogik. Han burde 
have haft det professorat i litteratur, som 
Einar Thomsen fik i 1930, men heldigvis for 
mig og mine kammerater fik han det ikke, 
fordi han ikke ville konkurrere. Efter syv år 
med Anker Jensen på Katedralskolen var 
det en svir at blive indført i fortidens og 
nutidens litteratur af en mand, der var så 
besjælet af kærlighed til digtning, såvel poe
si som prosa, at hans timer var så alt for 
korte, så man sukkede ærgerligt, når klok
ken ringede. Jeg har selv, i de mange år, jeg 
har undervist i dansk, efter fattig evne for
søgt at kopiere Georg Christensens metode, 
og jeg er helt stolt, når gamle elever under
tiden fortæller mig, hvor glade de har været 
for mine dansktimer, — og så sender jeg altid 
Georg Christensen en venlig tanke, fordi 
han åbnede mit øje for vor litteraturs store 
skatte og lærte mig at behandle dem med 
varsomhed.

En anden stor pædagog på seminariet var 
Aage Morville. Ham havde vi i religion og 
historie. Hans timer var altid fagligt i orden, 
og vi diskuterede på livet løs både religiøse 
og historiske emner. Han var også en glim
rende pædagogisk leder af ekskursioner i 
omegnen. Her var han kammeraten, der 
slog sig løs imellem os. Vi sad en dag på en 
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af de store gravhøje i Vedsted. Morville 
havde fortalt stedets histore, og bagefter 
hyggede vi os med de medbragte madpak
ker, skyllet ned af høkerbajere fra den nær
meste købmand.

Seminariet havde kollegium med en del 
elever boende, der også var på kost. Her var 
Aage Morville en højt elsket kollegiefor- 
stander, som præsiderede ved spisningerne, 
hvor fru Morville var den, der stod for 
madlavningen. Op til spisesalen lå semina
riets dagligstue, hvor man læste aviser og 
spillede bordtennis. Her var Morville en iv
rig deltager i bordtennisturneringerne.

Der er en tredje lærer, jeg gerne vil frem
hæve. I afgangsklassen havde vi praktik. 
Dette fag stod øvelsesskolens overlærer 
(skoleinspektør) Olaf Petersen (kaldet 
»Overpeter«) for. At han var en stor pæda
gog, har andre end seminarieeleverne i Ha
derslev opdaget. Det var jo ikke uden grund, 
at han siden først blev skoledirektør i Es
bjerg og senere i København. Hans indsats i 
Den danske Folkeskoles udvikling i vort år
hundrede kan ikke overvurderes.

- Men ellers må jeg desværre tilstå, at 
den undervisning, vi iøvrigt var genstand 
for, i mange retninger var en ørkenvan
dring, og jeg ved, at jeg ikke er ene om den 
opfattelse blandt mine 28 klassekammera
ter.

Kammerater!
Der var nu ikke meget kammeratskab i 

den klasse, jeg gik i. Vi var vist for forskelli
ge — og så kom vi alle vegne fra. Der var 
jyder, øboer og københavnere. Det kneb 
med at finde fælles interesser. Da vi forlod 
seminariet efter de tre år, var vi ni, der 
startede en vandrebog. Den gik en fire—fem 
år, så holdt den pludselig en dag op med at 
komme. Der var åbenbart ikke nok at bygge o
Pa',

En af de 28 kom jeg i nær kontakt med. 
Han hed Sigurd Sørensen og var fra Jordrup 
nordvest for Kolding. Han blev en ven for 
livet. Vi mødes stadig med korte mellem
rum.

Hvorfor blev Sigurd og jeg venner?
Der er ingen tvivl om, at det var musik

ken, der fra først af førte os sammen. I mu
sikundervisningen arbejdedes der med 
elevforedrag om musikkens stilarter og me
stre. Disse foredrag blev gerne krydret med 
værker af de omtalte komponister. Sigurd 
var en fin violinist, og jeg spillede hæderligt 
klaver, så vi spillede ofte sammen til disse 
foredrag. Det blev til, at vi spillede mere og 
mere sammen. I begyndelsen var det næsten 
kun klassisk musik; men da man gerne ville 
have dansemusik på de lørdagsaftner, elev
foreningen arrangerede, kom døgnets melo
dier også med i billedet. I disse år var jazz
musikken kommet over »Dammen« fra 
USA, og sammen med en tredje kammerat 
fra byen, Poul Pedersen, dannede vi en 
jazztrio, hvor vi bl. a. spillede »Whispering« 
(på dansk kaldt »Elskede kom i mine arme, 
der er elektrisk lys og varme«), »Dinah« og 
»Alexanders Ragtime Band«. Denne trio 
spillede efterhånden også til foreningsballer 
i byen og i omegnen. Vor musikdyrkelse tog 
nok mere tid end godt var for studierne. Det 
skal i hvert fald nok passe, at når jeg kun fik 
g-j- i »Tros- og Sædelære samt Kirkehisto
rie« til anden del af min eksamen, er det vist 
ikke uden forbindelse med, at vi, søndagen 
før vi skulle op i dette fag, spillede til The 
dansant om eftermiddagen og til bal til kl. 
2.00 nat på Årøsund Badehotel!

Men Sigurd og jeg holdt sammen. Midt i 
trediverne var vi på en motorcykletur op 
gennem Sverige. Vi nåede kun til Vätterns 
østbred, der blev vi så »förtjusta« i Gränna, 
at vi blev der i otte dage, inden vi vendte 
næsen hjemad, fordi vore penge havde »ta
get slut«, som svensken siger.

I 1940 blev vi naboer. Sigurd var ved re
alskolen i Gilleleje, og jeg kom til Hornbæk. 
1944 måtte Sigurd gå »under jorden« for 
illegalt arbejde, og han skjulte sig på Kol- 
ding-egnen indtil den 5. maj 1945.

Efter besættelsen var vi en halv snes år 
sammen i Nordsjælland, så søgte Sigurd til 
Kolding, - hjemstavnen trak i ham. Siden
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Posekær Stenhus opmåles under seminariets lejrskole på Mols sept. 1929.

da mødes vi et par gange om året, snart her, 
snart der.

Tilbage til seminariet.
Der er nogle forhold, som fortjener nær

mere omtale.
I »Festskrift til Haderslev Statsseminari

um« udgivet i anledning af 50-års jubilæet 
1970, skriver ovenomtalte Olaf Petersen 
bl.a. »Ud vil jeg! — Ud!« (Lejrskolen — en 
dansk nyskabelse): »Herhjemme blev lejr
skoleideen første gang ført ud i livet 1929, da 
elever fra seminariets II kl. under Braae- 
Hansens og Axel Nielsens ledelse tog på 
lejrskole i FDF-lejren på Mols.« Det er rig
tigt. Fra 1. september til 14. september 1929 
var vor klasse på »Bogensholm«. Her arbej
dedes under Braae-Hansens, Egeskjolds og 
Egebæks ledelse med botaniske, zoologiske, 
geografiske, geologiske, historiske og egns
historiske emner. Det var spændende og in
teressante dage. Jeg husker, at jeg og et par 
andre foretog en opmåling og korttegning af 
en blomstrende leverurtvegetation i en lille 
lavning. Det gamle »Posekær Stenhus« — 
vistnok Danmarks største stenaldergrav

mæle - var genstand for en indgående un
dersøgelse. Der blev også dyrket svømning, 
idræt, boksning osv. - Vi var for resten da 
også nogle stykker, der en aften tog en ud
gangstur til den nærliggende Molskro for at 
danse med egnens skønheder. Det var vist 
ikke tilladt, men vi glemte at spørge om 
forlov.

Haderslev Statsseminarium var også det 
første, der sendte sine elever ud på 14 dages 
landsbyskoleophold. Praktikundervisningen 
på seminariet var lagt an på arbejdet i de 
store byskoler, men mange seminarieelever 
kom ud til landsbyskolerne og stod faktisk 
helt fremmed over for undervisning af klas
ser med 3-4 årgange i. Jeg var således i ef
tersommeren 1930 14 dage på Djernæs sko
le, hvor førstelæreren satte mig i gang og til 
sidst lod mig overtage alle hans timer. Der 
fik jeg en nyttig lærdom, som jeg senere fik 
brug for ved fem sønderjyske landsbyskoler.

En af de store begivenheder var den årlige 
seminariefest. Her blev der spillet komedie. 
I 1930 spilledes Johan Ludvig Heibergs 
vaudeville »Aprilsnarrene«, og i 1931 spil
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lede jeg selv Mads i Johan Herman Wessels 
»Kjærlighed uden Strømper«. Begge disse 
to forestillinger var iscenesat af forstande
ren, så de var i kyndige hænder. Der var 
naturligvis stort festbal bagefter med mange 
fremmede piger fra byen og fra elevernes 
hjemsteder.

I vintersæsonen holdtes de såkaldte lør
dagsmøder, hvor talere fra nær og fjern 
indledede diskussioner. Det kunne godt gå 
hedt til på sådanne aftner, når de forskellige 
politiske opfattelser stødte sammen. Selv 
har jeg nogle gange diskuteret skarpt med 
min klassekammerat Peter Gorrsen, senere 
mangeårig folketingsmand for Socialdemo
kratiet og i skrivende stund amtsborgmester 
for Sønderjyllands amt. Det var på den tid, 
da Sovjetunionen havde lagt sin første 
fem-års-plan. Diskussion om denne plan 
kunne nok sætte sindene i bevægelse.

Disse lørdagsaftner havde ofte musikalsk 
underholdning, hvor vores duo eller trio 
medvirkede. En aften gav fire strygere en fin 
udførelse af Mozarts »Eine kleine Nachtmu
sik«.

I juni 1931 tog vi eksamen. Den tids lærer
eksamen bestod i eksamination i 18 obligato
riske fag, så vi var egentlig uddannede til, 
hvad jeg vil kalde »dårlige, omvandrende 
konversationsleksika«. Man kan jo ikke være 
lige interesseret i så mange forskellige fag.

Nu var det ikke sådan, at seminariet helt 
havde faet mig til at glemme min fortid 
i Haderslev. Jeg havde stadig en omgangs
kreds med gamle venner, og nye var kom
met til. Flere af disse mødte jeg om somme
ren på tennisbanerne. Her var det navnlig 
sparekasseassistent Richard Kofoed, kaldet 
Dick, og Carl Biehl, der havde en forretning 
med sportsrekvisitter i Bispegade, jeg kom 
sammen med. Om vinteren dyrkede vi sel
skabelighed privat og på »Harmonien«, 
men ofte gik vi også i byen og dansede, blot 
vi kunne stampe 70 øre op til en »Hof« på 
»Æ Ting«, restauranten på Gammelting, 
eller på den nye, lille restaurant »Hans
borg« i nærheden af havnen. Fra sådanne 

aftner husker jeg samvær med »Malle«, se
nere borgmester H. C. Carstensen (r 28), 
»Bumle«, senere konditor Harald Ritz (st 
32) og Asger Bukkehave, som var i Svend 
Wævers Fordforretning på Jomfrustien. 
Han var fra Svendborg, hvor han senere 
overtog denne bys Fordforretning efter sin 
far. Ham møder jeg endnu undertiden i 
Hornbæk, hvor vi har en fælles bekendt. Så 
taler vi om ungdommens dage i Haderslev.

EFTERTANKE

Nu sidder man her, godt halvtreds år efter, 
og tænker tilbage på sin ungdom, og man 
spørger sig selv: »Var du virkelig så overfla
disk, så du kun tænkte på dig selv, og hvad 
der angik dit eget lille jeg?«

Ikke for at retfærdiggøre mig, men der var 
dog andet end min personlige udvikling, der 
interesserede mig i »De brølende tyvere«, 
som de er blevet kaldt.

Da Nordslesvig efter genforeningen skulle 
overgå fra tysk til dansk styre, kom lands
delen i store økonomiske vanskeligheder. 
Marken sank i kurs, indtil den intet var 
værd, og mange mistede derved alt, hvad de 
ejede, og måtte begynde helt forfra. I mit 
hjem drøftede vi ofte de politiske forhold, og 
som 15-årig førte min politiske indstilling 
mig ind i Konservativ Ungdom (KU), hvor 
jeg mødte ligesindede og fik min politiske 
»opdragelse«. Dengang var studiekredsen 
ikke »opfundet« endnu, så vor politiske 
virksomhed bestod mest i at arrangere en 
tre-fire møder årligt med en politiker som 
indleder, helst en af partiets store »kano
ner«, hvorefter der var diskussion om da
gens brændende spørgsmål.

Den aktive politiske indsats udfoldede vi 
KU-ere mest i forbindelse med valg til folke- 
og landsting samt ved byrådsvalgene. Da 
samledes vi og skrev konvolutter til udsen
delse af valgtryksager og satte valgplakater 
op rundt i byen.

En gang var vi også så moderne, at vi 
udrustede en lastbil med højttaleranlæg. Så 
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kørte vi rundt i byen og omegnen og spillede 
fædrelandssange og døgnets melodier, før vi 
holdt en kort politisk tale om, hvorfor man 
skulle stemme på liste C.

Jeg var selv med på flere af disse ture. 
Specielt husker jeg, da Fritz Clausen første 
gang opstillede til folketingsvalg for DNSAP 
(Danmarks nationalsocialistiske Arbejder
parti). Det var i november 1932. Da fandt vi 
en dag på at køre helt ned til Bovrup, hvor 
Fritz Clausen boede. Vi stoppede ud for læ
geboligen og gav ham det glatte lag, hvor
efter vi spillede »Som en rejselysten flåde«. 
Om det virkede, ved jeg ikke, han viste sig i 
hvert fald ikke, så han var nok ikke hjemme.

Hans parti fik iøvrigt ikke valgt repræ
sentanter til folketinget hverken i 1932 eller 
1935. Først ved valget i april 1939 fik de 
danske nazister stemmer nok til tre folke
tingsmandater.

Udover det politiske arbejde afholdt KU 
sammen med Den konservative Vælgerfor
ening to årlige fester, en julefest og en som
merfest. Indtil 1925 var disponent Davidsen 
hos Hundevadt formand for byens KU-for- 
ening, og jeg mener, at det var hans afløser i 
formandsstolen, assurandør Lind, der var 
initiativtager til og arrangør af de årlige 
sommerudflugter til søs. Han samlede op 
mod 400 deltagere i en damper, som stod ud 
gennem fjorden og op gennem Lillebælt helt 
op til Røjle Klint og derefter tilbage til Gra
venshoved, hvor vi lagde til og festede på 
badehotellet. Senere på aftenen gik vi igen 
om bord, og mens damperen i den lyse 
sommernat fandt hjem til Haderslev, gik 
dansen lystigt på dækket. — I 1933 blev kre
ditforeningsassistent Kurt van Hauen for
mand, og midt i trediverne var jeg igen en 
kort tid i bestyrelsen.

I KU fik jeg en politisk indstilling, der 
har holdt sig indtil dato, så jeg gennem hele 
mit liv har været politisk aktiv i Det konser
vative Folkeparti, dels som organisations
mand og dels som folketingskandidat — uden 
dog at blive valgt.

I forbindelse med mit politiske virke min

des jeg en morsom historie fra min Haders- 
levtid.

Byen borgmester var landsretssagfører 
Andreas Thulstrup, og en af byens journali
ster var den senere gennem Danmarks Ra
dio kendte redaktør Chr. Torpe. En formid
dag opsøgte Torpe borgmesteren på hans 
kontor angående en kommunal sag. Midt 
under samtalen udspandt sig følgende ord
veksling:

Borgmesteren: »Et øjeblik, hr. Torpe. Jeg 
skal lige ringe hjem til min kone.« — (Sam
talen bestilles). — »Goddag E.M. Hvad skal 
vi have til middag i dag? Oksesteg og kara
melrand! Det lyder godt. Så kan du tage en 
flaske rødvin af den gode årgang fra 1921 og 
en god portvin op fra kælderen. — Godt, vi 
ses; jeg kommer hjem kl. seks. — Farvel så 
længe.«

Torpe: »Hr. borgmester, må jeg have lov 
til at låne Deres telefon?«

Borgmesteren: »Ja, vær så god.«
Torpe (ringer hjem): »Goddag Marie. 

Du, hvad skal vi ha’ til middag i dag. - Nå, 
øllebrød og spegesild. — Godt. — Du skal ikke 
tage nogen vin op. — Farvel Marie.«

Mens jeg har siddet og skrevet om min 
barndom og ungdom i Haderslev, er det 
mere og mere gået op for mig, at jeg har 
levet en, skal vi sige privilegeret tilværelse i 
tyvernes Haderslev.

Den gang var vort danske samfund i langt 
højere grad delt op i forskellige sociale lag.

Var der ikke tre af den slags i Haderslev i 
tyverne? - En overklasse, en mellemklasse 
og en arbejderklasse.

Havde jeg ikke vidst det før, gik det for 
alvor op for mig for nylig, da jeg med stor 
interesse læste Peter J. Møllers »Haders- 
levdreng mellem tysk og dansk«. — Peter og 
jeg er begge født 1909. Peter og jeg har fra 
1920 til 1931 boet i samme by. Peter og jeg 
har gået i de samme gader, har aldrig set 
hinanden, — for vi kom fra hver sit miljø. 
Peter var DUI’er, jeg var gul spejder. Peter 
var aktiv i sin bevægelse, jeg i min. Vi er i 

39



elleve år gået rundt imellem den samme bys 
13.000 indbyggere uden at kende noget til 
hinandens eksistens. Jeg har læst om hans 
barndoms og ungdoms venner, — jeg kender 
min egen barndoms og ungdoms venner, — 
men disse to kredse har faktisk aldrig mødt 
hinanden!

Jeg tænker ikke tilbage på de ti år med 
nogen form for dårlig samvittighed, for jeg 
tror egentlig ikke, at mine venner og jeg selv 
har »taget noget fra« andre børn og unge i 
Haderslev.

Jeg kom fra et embedsmandsmiljø, som — 
lige efter tyskertiden — nok var vurderet 
temmelig højt. Jeg husker, at min far har 
fortalt mig, at når det såkaldt underordnede 
personale i 1920 kom ind på fars, stations
forstanderens, kontor, slog de hælene sam
men og stod ret. Det passede ikke far, men 
mon det ikke har smittet af på min barn
doms tilværelse mellem Haderslevs ungdom 
i tyverne. Lad os her standse ved noget i dag 
ret besynderligt. Grandjean var stationsfor
stander ved DSB i Haderslev, far var sta
tionsforstander ved Haderslev Amts Jern
baner. Tag ikke fejl! Der var forskel mellem 
at være statsembedsmand og amtsembeds
mand! — Tørt sagt: - Der er jo også forskel 
på navnet Grandjean og Jensen! Det behø
ver vist ikke uddybes nærmere!

Men tilbage til min personlige tilværelse.
Hvor hørte jeg egentlig til?
Somme tider var jeg dit og somme tider 

dat.
Far fandt hurtigt sin plads. Derom to hi

storier.
Far befandt sig bedst blandt Skydesel

skabets medlemmer. Byens jurister og Ka
tedralskolens akademiske borgere med rek
tor Karl Mortensen i spidsen var ikke na
turlig omgangskreds for landsbydrengen fra 
Balle-Findal. Derimod kunne han med 
»polytterne«, — der var et par ingeniører, 
som far »omgikkes« lidt. — Jeg tror ikke, jeg 
har mødt en mere usnobbet embedsmand 
end far.

Den anden historie.
Hver sommer anløb »Dannebrog« havnen 

i Haderslev, og far måtte som andre em- 
bedsmænd stille til kongemodtagelse på 
havnen i »kjole og hvidt«. Ved samme lej
lighed var far tilsagt til taffel om aftenen på 
kongeskibet. En gang i trediverne fik sta
tionsforstanderen besøg på sit kontor af 
stiftamtmanden.

Fars fortælling herom lyder således:
St-ammd.: Goddag hr. stationsforstan

der. — Jeg har en glædelig meddelelse til 
Dem.

Stfst.: Goddag hr. stiftamtmand. — Hvad 
drejer sagen sig om?

St-ammd.: Jo, jeg har den glædelige med
delelse, at De skal være Ridder af Danne
brog!

(Stiftamtmanden havde ridderkorset med 
i lommen)

Stfst.: Ridder?! — Nej, det skal jeg bestemt 
ikke. — Det interesserer mig overhovedet 
ikke.

St-ammd.: Kære stationsforstander! I 
Deres stilling kan man ikke sige nej til sådan 
en udmærkelse.

Stfst.: Jo, hr. stiftamtmand.-Jeg kan. Jeg 
vil ikke have nogen orden.

Jeg har en svag erindring om, at far senere, 
da han fortalte os det hjemme, citerede af 
P.A. Heibergs berygtede digt:

Ordner hænger man på idioter, 
stjerner og bånd man til adelen gi’r!

Dette digt kostede Heiberg en landflygtig 
tilværelse i Paris. Så galt gik det ikke sta
tionsforstanderen. Her skete der kun det, at 
han ikke mere blev inviteret til taffel på 
»Dannebrog«, når Chr. X anløb Haderslev 
havn.

Lad mig med disse betragtninger slutte 
mine erindringer om mine Haderslevår.

JOHS. JENSEN (Jonas).



UDDRAG AF SKATTEINSPEKTØR 
W. REINMANNS DAGBØGER

I 
1923-28

Mange ældre haderslev’ere vil sikkert kunne 
huske skatteinspektør Willi Reinmann, og 
mange kender sikkert en del af de historier, 
der fortælles om ham, f. eks. om dengang da 
han hejste borgmester Thulstrups slagtegås 
op i rådhusets flagstang, eller om dengang 
under besættelsen, da han måtte en dag i 
fængsel hos Gestapo på Staldgården i Kol
ding, fordi hans hund lød navnet Montgo
mery.

At Reinmann hørte til byens originaler, 
vil alle der har kendt ham, sikkert være eni
ge i. De færreste er dog nok klar over, at 
Reinmann det meste af sit liv førte dagbog — 

hver dag. Det er af denne dagbog, som i dag 
opbevares i Haderslev byhistoriske arkiv, 
der her bringes uddrag.

Johannes Heinrich Willi Reinmann var 
født den 26. okt. 1891 i Schmalkalden i 
Thüringen som søn af restauratør Christoph 
Wilhelm Reinmann og hustru Anna, født 
Mell. Han tog præliminæreksamen i 1908 og 
blev elev, senere assistent, på rådhuset i 
Schmalkalden. I 1913 søgte han en stilling 
som assistent under magistraten i Haderslev. 
Han fik stillingen, men stor blev hans overra
skelse, da han skulle tiltræde rejsen til det 
nye sted, og billetten lød på Hadersleben i 
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provinsen Schleswig-Holstein. Han havde 
troet der var tale om Hadersleben i nærhe
den af Berlin!

Reinmann var, da han kom til Haderslev, 
forlovet med Martha Margaretha Figen- 
baum, født den 23. juni 1895 i Chemnitz og 
datter af en regimentsskrædder i Reinmanns 
fødeby. Han havde kendt hende helt fra sko
letiden, og de to blev under en ferie gift i 
Berlin-Schöneberg den 19. maj 1917. I de 
første år i Haderslev boede Reinmann hos 
rutebilejer Johannsen i en lejlighed i Alléga
de 4, senere fik parret lejlighed på Lindevej 
15, og her fødtes den 10. september 1922 
datteren Karen, Reinmanns eneste barn.

Ved overgangen til dansk styre i 1920 øn
skede Reinmann at forblive i kommunens 
tjeneste og fik titel af skattesekretær, senere 
skatteinspektør. Han og hans hustru tog i 
genforeningsåret undervisning i dansk hos 
overlærer Gjede, en undervisning som gav 
gode resultater og gjorde Reinmann velkva
lificeret til den stilling, han beklædte.

Reinmanns dagbog er ført på dansk på en 
almindelig blokkalender med et lille blad for 
hver dag. Den starter med året 1923, men 
rummer i begyndelsen kun ganske fa oplys
ninger. I løbet af fa måneder bliver oplysnin
gerne fyldigere, således at begge sider afbla
det ofte er helt fyldt med Reinmanns karak
terfulde og letlæste skrift. Reinmann førte 
denne dagbog indtil 1965.

Der er hver dag notater om vejret og om 
kursen på tyske mark, engelske pund og 
amerikanske dollars. Til de daglige notater 
hører også bemærkninger om husassistenten 
og om datteren Karen, ofte med ordene »sjov 
[dvs. leg] med Karen«.

Reinmann meddeler nøjagtige tidspunk
ter for hele sin færden, således er f. eks. hans 
sengetid anført hver dag. Den var oftest kl. 
21.30, dog også tidligere, men da Reinmann 
fik radio, brugte han megen tid på at lytte 
hertil, og hans sengetid blev derfor senere. 
Fra da af bringer hans dagbog også oplys
ninger om, hvad han lyttede til i radioen, 
som oftest musik.

Mange aftener var Reinmann imidlertid i 
byen. Han spiste jævnligt ude, gik meget ofte 
i biografen, som oftest på Gammelting (i 
teatret) eller Kosmorama på Torvet, men fra 
okt. 1925, da Kinopalæet i Nørregade 20 
åbnede, især i denne biograf. Han meddeler i 
dagbogen, hvilken film han har set, og den 
far ofte en kommentar med. Teater, revy og 
dilettantforestillinger var også meget ynde
de, og en tur i byen afsluttedes ofte med et 
besøg i en af byens restauranter, bl.a. Som
merlyst eller Tivoli, Christiansfeldvej 20, 
Teater-Cafeen på Gammelting, Nis Juhl, 
Jomfrustien 12, og konditor Carstensen, 
Nørregade 9. På Høppner i Nørregade 20 
kom han sammen med bl.a. ligningskom
missionen, og hos Krause, Sønderbro 2, med 
tjenestemandsforeningen. Ofte var han i by
en med sine nære venner, købmand Th. 
Luckenbach og forretningsfører Max Hyll- 
mann, med hvem han også foretog bilture i 
omegnen eller til nabobyerne. Reinmann fik i 
1924 selv kørekort og lånte undertiden ven
nens bil eller kørte den, når de var på tur 
sammen. Om sommeren foretog familien 
ofte søndagsudflugter til Kelstrup eller med 
damperen »Helene« til Årøsund. Også fod
ture til Ulvslyst nord for byen var almindeli
ge, og i det hele taget har Reinmann spadse
ret mange og lange ture rundt i byen. Med 
Hyllmann, Emil Fischer, Apotekergade 11, 
og urmager Jensen, Lavgade 2, spillede 
Reinmann regelmæssigt skat. — Alle disse 
oplysninger er kun i begrænset omfang 
medtaget i uddraget, men hører med i en 
præsentation af Reinmann.

Reinmanns årsløn var ifølge de kommu
nale regnskaber 6.834 kr. i 1922—23 og steg i 
1925-26 til 7.050 kr. På grund affald i pris
tallet faldt den til 6.485 i 1928—29. Herud
over havde Reinmann en ikke ubetydelig 
indtægt gennem den formue, han efterhån
den skabte sig. Gennem udlånsvirksomhed 
og køb og salg af aktier og obligationer, både 
danske og tyske, øgedes formuen, selv om 
han også ind imellem led tab, bl. a. i 1925 ved 
sin kautionering for sukkervarefabrikant 

42



Ludolf Jessen, Sønderbro 16a, der gik kon
kurs. Indtægter skabte Reinmann sig også 
ved at give en del næringsdrivende og fabri
kanter i Haderslev gode råd om, hvornår de 
skulle købe råvarer, købe eller sælge værdi
papirer m. m. Reinmann var nemlig særdeles 
velorienteret om kurser, råvarepriser osv., 
fordi han abonnerede på både engelske, ty
ske og franske handels- og børsblade.

Reinmanns gode økonomiske forhold 
gjorde det muligt for familien at bygge eget 
hus og at holde ferie ved vandet, bl.a. Fanø 
og Travemünde. Der er tale om kortere ture 
eller ferier, bl. a. til Hamborg, hvor han hav
de bekendte, og — i embeds medfør — til Kø
benhavn. Da også en del af Reinmanns 
regnskabsbøger er bevaret i Haderslev byhi
storiske arkiv, er vi således ret godt under
rettet om hans økonomiske forhold.

Reinmanns dagbog er værdifuld, fordi den 
gør det muligt at følge en mands færden me
get nøje gennem det meste af hans liv. Trods 
oplysningernes undertiden meget summari
ske form, får vi indtrykket af en mand, der 
har forstået at nyde livet, selv i situationer, 
hvor arbejdet trængte sig mest på. Men dag
bogen er også værdifuld, fordi den giver os en 
masse oplysninger om forhold i byen og om 
mange af byens borgere, oplysninger som vi 
ikke ville få andetsteds. Reinmann havde 
med sin stilling som skatteinspektør indblik i 
mange borgeres økonomiske forhold, som 
ofte får en kommentar med på vejen. Vi føl
ger byrådets, ligningskommissionens og 
rådhusadministrationens arbejde på nært 
hold, og der er afgjort ikke tale om nogen 
idyl. Reinmann lægger ikke skjul på de mod
sætninger der er, og »stor ballade« eller »ra
baldermøde« er ofte hans korte kommentar. 
Hans sympatier og antipatier skinner ofte 
klart igennem og er med til at gøre dagbogen 
levende.

★

For udgivelsen af Reinmanns dagbog gæl
der det princip, at alle hans mange forkor
telser er opløst og skrevet fuldt ud. Hans

Willi Reinmann ca. 1960 (pasfoto).

egne parenteser står i almindelig rund pa
rentes, mens udgiverens tilføjelser eller for
klaringer er sat i skarp parentes. Hans ret
skrivning er moderniseret, men stavemåde 
og ordstilling er bibeholdt, undtagen de ste
der, hvor det ville virke meningsforstyrren
de. Antallet af noter er begrænset mest mu
ligt, bl.a. ved hjælp af en fyldig indledning, 
der gør nærmere rede for forhold, som 
Reinmann løbende beskæftiger sig med. De 
mange personer Reinmann nævner, er kun 
præsenteret yderligere i de tilfælde, hvor det 
ikke af sammenhængen fremgår, hvilken 
funktion eller hvilket erhverv den pågæl
dende har. De fleste noter og en stor del af 
indledningen bygger på oplysninger i avisen 
Modersmaalet/Dannevirke. Uddraget af 
dagbogen er foretaget af fhv. socialinspektør 
Olav Christensen, mens indledning og noter 
er udarbejdet af adjunkt Henrik Fangel. 
Hvor intet andet er anført, stammer illu
strationerne fra Haderslev byhistoriske Ar
kiv.
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FORHOLDENE PÅ RÅDHUSET

Både de personale-, organisations- og loka
lemæssige forhold på rådhuset gennemgik 
betydelige ændringer i løbet af 1920’erne. 
Den såkaldte centraladministration på råd
huset var i 1922 delt i et magistratskontor, 
et kæmnerkontor, et skattekontor og et byg
gekontor. I løbet af de følgende år blev 
skattekontoret nedlagt som selvstændig af
deling og lagt under magistratskontoret, 
dvs. Reinmann kom i højere grad under by
rådssekretæren, den senere kommunaldi
rektør Edmund Melanders ledelse. At 
Reinmann ikke brød sig om dette, skinner 
klart igennem dagbogen, hvor Melander 
dels kaldes brevbæreren (Briefträger), dels 
opsynsmanden.

På magistratskontoret var ansat fuld
mægtig M. Boisen og fuldmægtig F. Jensen, 
kaldet Lille Jensen i modsætning til Lange 
Jensen, der var byrådssekretær i tysk tid. 
Både Boisen og Lille Jensen var ligesom 
Reinmann ansat i tysk tid. Af underordnet 
personale fandtes bl. a. kontorassistent O. 
Forkert (senere skatteinspektør) og A. Jør
gensen (senere personregisterfører under 
navnet A. Tørring), samt et par elever, 
hvoraf Reinmann især nævner Hinrichsen, 
Dahl og Skytt (senere personregisterfører). 
Kæmnerkontoret lededes af kommunekæm- 
ner Johs. Krøier, mens H. Schack var kom
munekasserer fra l.juni 1923. Kontorassi
stent var her bl. a. Knud Egede Jensen, der i 
sept. 1925 blev afskediget på grund af be
drageri over for kommunekassen.

Folkeregistrenes oprettelse i 1924 betød, 
at nye opgaver blev pålagt kommunerne, 
men først den 1. okt. 1925 trådte en mere 
dybtgående og varig ændring af fordelingen 
af de forskellige opgaver i kraft på Haders
lev rådhus. I den forbindelse skete der en 
række omflytninger, som dog også var en 
følge af de ombygninger og udvidelser der 
skete på rådhuset i begyndelsen af 1920’er
ne. Rådhuset blev ombygget i 1922, og i 
1923 erhvervedes naboejendommen Lavga

de 7, der indrettedes til kontorer. Rådhusets 
arkiv blev i årene 1924—26 ordnet af histori
keren Th. O. Achelis, og de ældre arkivalier 
fra før 1920 blev udskilt og anbragt i et sær
skilt arkivrum. Achelis skrev i disse år byens 
historie, »Haderslev i gamle dage«, der 1926 
og 1929 blev udgivet af kommunen.

Formålet med de forskellige nyordninger 
og omfordelinger af opgaverne var at opnå 
besparelser, bl. a. ved at mindske det un
derordnede personale. Mange påstod at den 
kommunale administration var for dyr, når 
man sammenlignede med andre byer. En 
sparekommission blev nedsat i 1922 og kom 
med en række forslag til besparelser. Man 
besluttede således at forlænge arbejdstiden 
til kl. 19.30 i 1923. Senere var det dog kun i 
vinterhalvåret der arbejdedes så længe, og i 
slutningen af 1920’erne sluttedes normalt kl. 
18 og kl. 18.30 om vinteren. Der var lang 
middagspause og om lørdagen arbejdedes 
kun indtil middag. Ved flere lejligheder blev 
der af en række byrådsmedlemmer ymtet 
noget om, at der ved en mere effektiv ar- 
bejdsindsat på kontorerne kunne spares 
yderligere personale. Flere undersøgelser i 
1927 viste dog klart, at det ikke var muligt.

DE POLITISKE FORHOLD

Med den stilling Reinmann beklædte var 
det naturligt, at han fulgte nøje med i byrå
dets arbejde. Det byråd, der var tiltrådt den 
1. april 1922 omfattede 19 medlemmer, 
nemlig syv repræsentanter for den danske 
borgerliste, seks socialdemokrater, to radi
kale og fire tyskere. Direktør Laurentius 
Christensen fra Slotsvandmøllen var borg
mester og socialdemokraten Ferdinand 
Zimmermann viceborgmester. Af de øvrige 
byrådsmedlemmer nævner Reinmann ofte 
socialdemokraterne Viggo Hansen, der var 
forretningsfører for sygekassen, og typograf 
Jørgen Møller, der tillige var medlem af 
landstinget fra 1920 (jfr. H-S. 1980, s. 41). 
Ved byrådsvalget den 15. marts 1925 op
stillede venstre og konservative hver for sig 
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og fik valgt hhv. tre og fem mandater, mens 
de radikale fik en, socialdemokraterne seks 
og den tyske liste fire. Trods nogen usikker
hed om borgmestervalget blev Laurentius 
Christensen den 28. marts 1925 genvalgt 
som borgmester. Da han døde den 4. febr. 
1929, blev landsretssagfører Andreas Thul
strup, der var valgt af venstre og var blevet 
medlem af magistraten i 1925, valgt til ny 
borgmester. Igen ved valget i marts 1929 
var der mulighed for at tyskerne sammen 
med socialdemokraterne kunne vælge 
borgmesteren, men også denne gang undlod 
tyskerne at stemme, hvorved Thulstrups 
genvalg sikredes.

At et samarbejde mellem tyskerne og so
cialdemokraterne ikke var utænkeligt, viste 
sig ved skolekommissionsvalget i april 1925, 
da de to partier indgik valgforbund. Byens 
danske presse vendte sig voldsomt imod so
cialdemokraterne og gjorde næsten valget til 
en sag om den danske skoles beståen i Ha
derslev. Valgets resultat gav en tilbagegang 
for socialdemokratiet i forhold til byråds
valget den 15. marts fra 1723 til 1038 stem
mer.

Forholdet mellem de borgerlige partier og 
socialdemokratiet i byrådet var ikke godt. 
De borgerlige danske partier var stærkt 
mistænksomme over for socialdemokratiet, 
og socialdemokratiet kritiserede skarpt det 
borgerlige flertals politik. Et af stridspunk
terne var boligspørgsmålet, der gentagne 
gange var på byrådets dagsorden, da der 
herskede en betydelig boligmangel i byen. 
Det er uden tvivl rigtigt at tilskrive social
demokratiet æren for at det lykkedes at få 
offentligt støttet byggeri igang, ligesom der 
blev stillet billige byggegrunde til rådighed. 
Ialt skabtes 1922-29 440 nye lejligheder. 
Det var dog langt fra tilstrækkeligt, og bo
ligmanglen forblev i årtier et alvorligt 
problem i Haderslev. Flere gange var der 
husvilde, som kommunen måtte tage sig af.

BYENS ØKONOMI

Også kommunens økonomi gav anledning 
til mange skarpe diskussioner. Byen havde i 
begyndelsen af 1920’erne ret store finan
sieringsproblemer. Et lån på 1,7 mill, kr., 
som staten havde ydet i forbindelse med 
genforeningen og dens overgangsproblemer, 
skulle tilbagebetales i 1924, og kommunen 
havde vanskeligt ved at fa nye og mere 
langfristede lån til tilbagebetaling heraf 
samt til finansiering af nyanlæg, bl. a. elek
tricitetsværkets udvidelse. Det lykkedes dog 
i foråret 1925 at fa tilstrækkeligt med nye 
lån hjem.

Reinmanns dagbog giver et godt indblik i 
skatteinspektørens deltagelse i ligningsar
bejdet og den måde kommunens indtægter 
blev bragt til veje. Der var mange møder i 
ligningskommissionen, til hvis medlemmer 
Reinmann gennemgående havde et godt 
forhold. Især omtaler han købmændene 
Anton Hundevadt, der var formand, og 
Waldemar Schmidt positivt, mens forholdet 
til næstformanden, socialdemokraten, typo
graf A. Riedel derimod synes mindre godt. 
Arbejdet med gennemgang af de mange 
selvangivelser (ca. 5000) var meget tidkræ
vende, idet der i en lang række tilfælde 
måtte nærmere forhandling til. Det skete 
ofte ved at Reinmann personligt begav sig 
ud i byen til de pågældende. Reinmann gav 
sig også af med udfyldelse af selvangivelser 
for folk (imod betaling), men det førte i jan. 
1924 til skarp indsigelse fra borgmesterens 
side, og det var lige før Reinmann blev su
spenderet fra sin stilling. Det synes dog at 
have været en normalt accepteret praksis for 
flere af de kommunale embedsmænd, og 
Reinmann fortsatte da også med at udfylde 
selvangivelser for folk.

Ved en grundig gennemgang af alle selv
angivelser i foråret 1923, hvor over 1900 
skatteydere var til møde på skattekontoret 
eller i ligningskommissionen, lykkedes det 
at fa den samlede skattepligtige indkomst i 
byen sat op med et par millioner kroner.
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Alligevel blev ligningsprocenten 12,1, men 
da der ved afslutningen af regnskabet for 
året 1922-23 viste sig at være et driftsover
skud på ca. 400.000 kr. og en kassebehold
ning på 1,4 mill, kr., besluttede byrådet den 
8. jan. 1924 at eftergive halvdelen af skatten 
for januar kvartal 1924, ialt ca. 165.000 kr. 
Det viste sig dog senere på året at være en 
meget kortsigtet løsning, idet året 1923—24 
sluttede med et driftsunderskud på 53.000 
kr., og allerede i aug. 1924 talte socialde
mokraten Jørgen Møller om »kæmnerkas- 
sens gabende tomhed«. Det var dog ikke 
manglende skatteindbetalinger eller en reg
nefejl ved beregningen af skatten, der var 
årsag til disse likviditetsproblemer.

DEN ØKONOMISKE KRISE VED 
MIDTEN AF 1920’ERNE

I de følgende år var ligningsprocenten 
(bortset fra 1925—26) betydeligt lavere og 
nåede 1928—29 helt ned på 8,1 pct. Det var 
bl. a. udtryk for den sparepolitik, som det 
borgerlige styre førte i god forståelse med 
det tyske parti; men også de dårlige tider 
spillede ind.

Ved midten af 1920’erne faldt den samle
de skattepligtige indkomst i Haderslev til 
ca. 9 mill. kr. samtidig med at arbejdsløshe
den var stigende. I 1926 var arbejdsløs
hedsprocenten i Haderslev 20,7, det gen
nemsnitlige antal arbejdsløse var 489 og 
steg i 1927 til 512, således at årene 1926-27 
nok må siges at være de værste; men også en 
stor-lock-out i marts-april 1925 og igen i 
april—maj 1927 var noget arbejderne kunne 
mærke. På sit højeste omfattede de to kon
flikter henved 100.000 arbejdere over hele 
landet.

Socialdemokraterne måtte i en sådan kri
sesituation naturligvis være stærkt imod by
rådsflertallets sparepolitik. Man ønskede 
beskæftigelsesarbejder, eller nødstandsar
bejder (Notstandsarbeiten) som de også 
kaldtes, sat igang for at afhjælpe den store 
arbejdsløshed. I flere resolutioner til byrå

det pegede Arbejdernes Fællesorganisation 
på, hvor nødvendige beskæftigelsesarbejder 
var. Der gennemførtes da også en række 
brolægnings- og kloakeringsarbejder, en 
gymnastiksal til Hertug Hans skolen blev 
opført, og i 1927/28 byggedes en bro over 
fjorden (Hertug Hans broen). Også havne
udvidelsen og forskellige reguleringsarbej
der på sydsiden af fjorden gav beskæftigelse 
til en del arbejdere. Bygningen af et stadion 
og et alderdomshjem udsattes derimod 
trods pres fra socialdemokraterne.

Hertil kom, at en skærpelse af reglerne for 
modtagelse af arbejdsløshedsunderstøttelse 
i 1927 medførte, at et voksende antal ar
bejdsløse blev henvist til fattighjælp med de 
ubehagelige retsvirkninger det havde. Soci
aldemokratiet krævede derfor, at kommu
nen ydede større tilskud til den såkaldte 
hjælpekasse, hvis ydelser ikke havde disse 
følgevirkninger. Selv om de borgerlige knur
rede noget over de øgede byrder, der herved 
blev flyttet fra staten over på kommunerne, 
bøjede man sig for dette krav, og udgifterne 
til hjælpekassen steg fra ca. 41.000 i 1926-27 
til 111.000 i 1927—28. Socialdemokraterne 
og de arbejdsløse var imidlertid stærkt util
fredse med, at man åbenbart foretrak at yde 
understøttelse frem for at sætte arbejde 
igang, og det kom flere gange til episoder og 
demonstrationer i forbindelse med byråds
møder, hvor de borgerlige byrådsmedlem
mer fik de arbejdsløses utilfredshed at mær
ke. I forbindelse med et byrådsmøde i febr. 
1927 kom det endog til håndgribeligheder. 
Bl. a. Thulstrup, konsul A. Outzen og Bør- 
sen-Hansen blev forulempet af utilfredse 
arbejdsløse, da de forlod mødet.

En væsentlig årsag til den økonomiske 
krise var stigningen i kronens værdi, der 
satte ind i 1925 og medførte at kronens vær
di i forhold til guld nåede pari i 1926. En 
følge heraf var et prisfald på varer og det 
ramte naturligvis alle producenter og for
handlere af varer. En hel del firmaer i byen 
måtte lukke og det var dårlige tider for 
håndværk og handel, selv om mange hand- 
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lende ifølge Reinmann synes at have klaret 
sig ganske godt.

Især landbruget ramtes hårdt af krisen og 
det satte en række politiske bevægelser 
igang. Cornelius Petersen fra gården Vester 
Anflod ved Tønder mente at finde årsagerne 
til de økonomiske vanskeligheder i det par
lamentariske system og i det danske styre. 
Han kaldte sin bevægelse for »Bondens 
Selvstyre« (senere Folkets Selvstyre) og ud
sendte et blad af samme navn. Han fik støtte 
af bl. a. gårdejer Th. Kylling fra Frørup og 
en række agitationsmøder afholdtes over 
hele landsdelen, bl. a. i Haderslev den 18. 
nov. 1926, men bevægelsen mistede hurtigt 
sin slagkraft. Lei-bevægelsen forsøgte i 1928 
at samle resterne af selvstyrebevægelsen ved 
en række møder, bl. a. den 30. april 1928 i 
Haderslev. Reinmann synes dog ikke at ha
ve overværet nogle af disse møder, men har 
blot læst om dem i aviserne.

Avislæsning spillede en stor rolle for 
Reinmann. Han læste mange aviser og var 
velorienteret om økonomiske og politiske 
forhold. Han fulgte levende med i den poli
tiske udvikling i England og især i Tysk
land, hvor han fulgte den tyske marks fald 

nøje, bl. a. fordi han selv havde værdipapi
rer i tyske mark. Han har bemærkninger om 
de uroligheder, der fulgte i kølvandet på 
pengevæsenets fallit i 1923 og bemærker sig 
også Hitlers optræden på arenaen. Også de 
økonomiske problemer i Danmark omtaler 
han.

Af lokale aviser fandtes i 1920’erne bety
deligt flere end i dag. Byens ældste avis var 
Modersmaalet/Dannevirke, hvis chefre
daktør var N. J. Nielsen, mens A. Søchting 
var redaktionssekretær. Desuden udgaves 
den konservativt-orienterede Haderslev 
Stiftstidende, der i 1922 havde afløst Dan
skeren og i 1929 blev erstattet af Jydske Ti
dende. Stiftstidende redigeredes af A. 
Svensson og desuden var Joh. A. Thiis og E. 
Klixbüll ansat ved avisen. Fra 1923 udgaves 
Haderslev Amtstidende, en venstre-avis, 
hvis redaktør var Harald Rud. Haderslev 
Socialdemokrat havde A. C. Svanholm som 
redaktør, mens den tyske Haderslebener 
Zeitung redigeredes af Peter Christiansen 
fra 1924. Sønderjysk Dagblad var organ for 
Det radikale Venstre og havde Chr. Torpe 
som redaktør indtil 1927 og derefter Chr. 
Lageri.

1923

26/1 Katastrophal fald af den tyske mark! 
19 kr. for 100.000 mk.

5/4 Stort spektakel i mødet [i lignings
kommissionen].

18/4 Knusende arbejde. Sparekommissio- 
nens betænkning er vedtaget af byrå
det. Arbejdstiden forlænges.

1/5 Stor trafik i byen angående skifteda
gen.

16/5 På rådhuset fryser alt. Schack er ble
ven kommunekasserer.

25/5 Kommer mere og mere under Me
lander.

1/6 Marken handles 1.250.000 = 100 kr.
18/6 Grammofon bestilt hos [cykelhandler 

Niels] Westergaard [Bispegade 14] 
med plader.

25/6 100.000.000 tyske mark solgt til kurs 
0,024 den 24/3 1923 = 24.000 danske 
kroner mod en tysk veksel (P.Frees), 
45 pct. renter, 6 pct. provision, 
10.000 mk veksel-stempel.

8/7 Stor afholdsfest, mange folk i proces
sion gennem byen.

9/7 Dyrskuedag, mægtig trafik i byen fra 
kl. 8.

23/7 Den tyske mark går rasende ned. Der 
handles 13 kr. for 1 mill mk. Waggon 
tyske marksedler i København.

24/7 Skidte forhold i Tyskland.
28/7 Der ventes uroligheder i Tyskland.

7/8 Den tyske mark handles med 500.000 
for 1 krone.

6/10 Wismar er meget fornærmet over de
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I forbindelse med de nordiske Good-Templar-organisatio- 
ners årsmøde i Haderslev 9.-11. juli 1923 foranstaltede De 
samvirkende Afholdsforeninger i Haderslev den 8. juli et 
stort optog gennem byen. Det passerer her ad Jomfrustien. 
Modersmålet skrev den 9. juli, at mage til optog aldrig var 

set i Haderslev.

10 kr. i dagløn [for arbejdet som 
kontorassistent på skattekontoret].

9/10 Tyske mark handles med 200 mill, 
for 1 krone.

15/10 Theaterforeningens 1. aften. Krøyers 
velkommen, prolog Erich Erichsen.1 

1/11 Mange fulde mennesker på gaden 
[skiftedag].

4/11 100 milliarder for 1 krone.
5/11 I Tyskland ser det meget sort ud. 

Hitler formerer en armé og står ved 
den bajerske grænse.

6/11 De tyske mark noteres ikke mere ved 
de udenlandske børser.

16/11 [A.] Wismar åbner forretningen, 
Apotekergade 3 [papirhandel] . . . 
Tyskland har indført en ny rente
mark.

21/11 Rolls udtalelse i byrådet angående 
Museumslunds gerning.2

24/11 Byens indbyggerantal er 13.961. 565 
mere end sidste år.

3/12 Ligningskommissionsmøde kl. 8 an
gående eftergivelse af det IV. kvartal 
[skat] for samtlige ydere.

13/12 Juletræet er bleven tændt på Torvet.
18/12 Interview med borgmester angående 

eftergivelse af IV. kvartal skat.
19/12 Haderslebener Zeitung resonnerer 

over Haderslev bys finanser.
21/12 Wismar har solgt forretningen 

[Apotekergade 3] igen til Følsgård.
28/12 Artikel angående IV. kvartal skat 

skreven.
31/12 Artiklen om eftergivelse IV. kvartals 

skat stod i Modersmaalet. Mange 
spurgte derefter.

1924

3/1 Eftergivelse af det IV. kvartals skat 
holder endnu borgerne i bevægelse.

8/1 Kl. 8 i byrådsmøde. IV. kvartals 
skat; halvdelen blev eftergivet.

22/1 Besøg hos Hundevadt og W. 
Schmidt. Selvangivelse må ikke mere 
udfyldes. Udtalelse [samtale] desan
gående også med opsynsmanden 
[Melander].

23/1 Mødt borgmesteren kl. 10 og talt 
med ham om udfyldelse af selvangi
velse. Han var meget fornærmet og 
skældte mig ud. Evt. suspensation fra 
tjenesten! Om eftermiddagen hos 
Hundevadt og drøftet anliggendet 
med ham. Han står på vores side.

24/1 Drøftelse med advokat [Johs.] An
dersen og om eftermiddagen med 
Zimmermann angående selvangivel
ser. Sagen er også bleven behandlet i 
magistratsmøde og gav det lempel
ser.

25/1 Ligningskommissionsmøde med • 
drøftelse angående forretningsorde
nen.

2/2 I Haderslev Amtstidende har Thiis 
skrevet et interview med mig. Købt 
avisen.

4/2 Forretningsordenen af ligningskom
missionen er blevet trykt.
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Billedet viser et socialdemokratisk møde i Kløften i Haderslev, muligvis den 1. maj 1924, da redaktør A. Svanholm talte om 
8-timers arbejdsdagen og snedker Jørgen Madsen ledede mødet på fællesorganisationens vegne.

11/2 I byrådssalen lagdes der en ny tæppe 
på gulvet.

4/3 Magnussens møbler er bleven hente
de for at blive auktionerede i teatret.3 

13/3 Kl. 8 til Teatret, Gammelting, hvor 
der var dilettant-forestilling af Ha- 
derslev Idrætsforening. Der var fuldt 
hus og stykket morsomt.

24/3 Zimmermann var med Achelis i ar
kivet.

25/3 Kommunistiske studenter på gaden 
og råber højt.

26/3 Sneen smelter i massevis og giver år
sag til oversvømmelse.

2/4 De store skatteydere står i aviserne.4
9/4 Forkert og Jørgensen er flyttet ind i 

arkivet for at skrive skattesedler.
11/4 Glimrende vejr til valgdagen! [Fol

ketingsvalg. Mekaniker Adolf] Pam- 
prien med et stort skilt foran rådhus
døren. [Tur til Flensborg]. Kl. 10 var 
vi i Haderslev og gik hen på Høpp- 
ners hotel, hvor valgresultaterne blev 

bekendtgjort. Mange folk og god mu
sik.

20/4 [Påskedag] Ingen musik, ingen kino, 
meget sørgeligt.

23/4 Achelis er kommet tilbage og har 
skomagerlauget forsamlet om sig.

25/4 Besøg hos Nis Juhl, hvor der var 
skidt koncert og en frygtelig sanger
inde.

27/4 På markedspladsen, hvor der var stor 
trafik.

28/4 Jeg er i ængstelse, at vi har 100.000 
kr. for lidt i kommuneskatten.

1/5 Mange folk angående skiftedagen på 
gaden . . . De socialister har optog 
gennem byen.

12/5 Dr. Achelis fortæller om skomager- 
laugets 500 års jubilæum i Haders
lev. Festoptog gennem byen pp.

13/5 Der skal . . . indrettes en kino for 
biografejer Christensen [bag Nørre
gade 20],

14/5 Det blev knusende varmt om efter-
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Haderslev Skomagerlaug fejrede den 12. maj 1924 sit 500 års jubilæum med en stor fest og optog igennem byen. Dr. Th. O. 
Achelis holdt foredrag om laugets historie (trykt i Sønderjyske Årbøger 1924). På billedet ses et par af vognene fra optoget. På 
hestevognens lad sidder fra venstre H. Frydendall, Johan Skov, Johan Dall og bagved denne Willy Schlitterlau. På bilen 

bagved ses Hans Thode, P. Rasmussen, A.Hoffbeck, Chr. Smidt og Voldt.

middagen, mange stråhatter på ga
den.

15/5 Kaffe i Teatrets have, hvor der var 16/7 
god musik.

29/5 [På Fanø] Vi lejede en halv villa 
sammen med Hyllmann for 400 kr. 
[ferie 23/7-5/8],

3/6 Der må ikke ryges på kontoret ... I 
byrådsmødet bevilgedes der rejse
penge for ligningskommissionen til 
København med lidt spektakel. 18/7

9/6 Kl. 8 gået til »Revuen i Teatret«. 
Premiere; stuvende fuldt hus. Opfø
relsen har været godt, — Visen »Siile- 19/7 
rup« slog godt an.5

12/6 Talt med Achelis og Boisen om ar
kivforhold.

16/6 Ferietiden blev begrænset til 14 dage.
24/6 Sagt Melander besked angående 20/7

kæmnerens indblanding i skattesa
ger.
[Det jyske Ungskue 16-20/7] Allere
de begynder det med stærk trafik i 
byen; auto efter auto . . . Kl. 2 besøg 
på ungskuepladsen . . . vældig ud
stilling. Stor knusende trafik . . . 
Indkvartering ... en gårdejer fra Ål
borg! Rolig, ældre mand. Spacere- 
tour med ham gennem byen.
Det regner næsten hele dagen. Festen 
blev meget forstyrret; der kom ikke så 
mange gæster som ønskes.
Det regner igen fra morgen af. . . 
hele ungskuet er gennemvåde! . . . 
Knusende biltrafik i byen . . . Tusin
der af biler kørte op på ungskueplad
sen.
Tusinder af mennesker [i byen], vej-
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Set. Severinskole på Moltrupvej blev taget i briig den 11. aug. 1924. Billedet er taget ved rejsegildet i 1923.

ret var dårligt, men det klarede sig 
igen. Om aftenen: Damkoncert, fyr
værkeri. Vi så til fra herreværelset. 
Efter al bedømmelse er ungskuet en 
stor fiasko, da det var så dårligt et 
vejr.

11/8 Skolerne er begyndt igen. Indvielse 
af den nye skole på Moltrupvej.

12/8 Melander fik en dekoration fra 
Østrig! [for sit arbejde for Wiener- 
børns ophold i Danmark],

13/8 Pristallet er 214 i stedet for 209, vi far 
1 kr. mere i ugen i løn . . . Lignings
kommissionsmøde . . . Stort oprør 
angående den for lidt udskrevne skat.

14/8 Alle 25 øre stykker ombyttes . . . Det 
var måneformørkelse.

20/8 Det var ikke noget i vejen i byråds
mødet med de kommunale skatter.

3/9 Drøftelse med Melander over karto
tekskortene til folkeregisteret.

10/9 Ligningskommissionsmøde . . . Stor 
debat angående underskud ved 
skattens udskrivning. Jeg var næsten 
magtesløs over for medlemmerne. 
Resultatet blev at der ikke skal gøres 
noget ud af sagen.

11/9 Melander og borgmesteren ønsker 
oplysning angående forholdene for 
kommuneskatten for 1923/24. Jeg 
blev hel bleg.

16/9 Byrådsmøde med skatterne på dags
orden.

17/9 Byrådsmøde forløb efter forlydende 
godt for os.

21/9 Kl. 10 gået på kasernepladsen, hvor 
der var idrætsstævne af Haderslev 
Idrætsforening . . . Det var en del til
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skuere og morsomt var tovtræknin
gen. Baneforeningen vandt.

26/9 Kl. 11 kørt ... til Bølling-Ladegaard 
[ingeniør, motorsagkyndig] og aflagt 
prøve. Kørt gennem byen og over 
Torvet, hvor der var stor trafik. Jeg 
fik et kørebevis fra politikontoret.

1/10 Der fyres i rådhuset og vi har nu lys 
på kontoret fra kl. 6.

13/10 Kl. 4 til maleriudstilling på hotel 
Royal [Storegade 25].

16/10 Zeppelin ZR III kom godt til Ameri
ka.

22/10 Der var ildebrand hos Fr. Petersen, 
farvehandler, på Sønderbro [12].

23/10 Stor debat angående flytningen af 
meldekontoret til os. Jeg skal sidde i 
arkivet, men jeg tror, at der er ingen 
plads til alle materialer.

24/10 Achelis er fornærmet over, at der skal 
flyttes igen . . . Om aftenen var tjene
stemandsmøde kl. 8 i rådhusets lille 
sal, stuvende, interessant drøftelse. 3 
mand fra hovedbestyrelsen var 
kommet til stede.

29/10 Vi skal flytte i 8 dage i byrådssalen; 
Achelis skal fuldstændig ud.

1/11 Mange folk på gaden i anledning af 
skiftedagen.

3/11 Postassistent Christensen [medlem af 
ligningskommissionen] laver et stort 
rabaldermøde om skolepengene, hvil
ke jeg har beregnet af bruttoindtæg
ten . . . Besøg hos lektor Reincke med 
hvis datter jeg drøftede sagen.

4/11 Lektor Reincke kom personlig for at 
tale med mig om skoletaksterne. Hele 
sagen er halv så slem ... Kl. 9 [21] 
til Gammelting for at høre radio. Det 
var meget dårligt.

10/11 Kl. 6 var [der] foredrag hos Melan
der angående folkeregistret.

14/11 Sparekassen nægter at give oplysnin
ger til skattevæsenet.

18/11 Kæmnerens underskud i regnskabet 
(54.000 kr.) forvandles til et overskud 
af 110.000 kr. Stor rabalder i by

rådsmøde. Udtalelse med Reincke 
angående skolepenge.

20/11 De nye lokaler blev nu færdiggjort i 
stand til indrykning . . . Byrådsmøde 
angående posthuset.

26/11 Kartotekskriverne [folkeregistret] fik 
2,50 kr. bevilget for 1 time overarbej
de.

5/12 MM’s [R’s hustru] havde stor balla
de med husassistent angående Lause 
[lus]; hun græder, men hun skal 
desinficeres alene for Karens skyld.

6/12 På kontoret laves der overtimer for at 
tælle byens indbyggere sammen. 
Uproduktivt arbejde.

12/12 Det er ingen juleforretning; alle kla
ger, da mund- og klovsyge hersker 
over egnen og bønderne kommer ikke 
til byen.

16/12 MM har husassistenten givet afsked, 
da hun har fundet lus hos Karen, stor 
ophidselse i huset.

25/12 Der er kun kommet 4 julekort, men 
jeg sendte 12 stk. bort.

29/12 Privatforbrug i 1924 var 8300 kr. Det 
var mange penge.

31/12 Sylvester-fest ... i Theater-Café . . . 
Sjov til kl. 3 . . . Udgift ialt 20 kr.

1925

13/1 Boisen, Hinz, Jørgensen og Forkert 
arbejder om aftenen ved vejviseren, 
til hvilken [bogtrykker] Wind fik 300 
kr. af byrådet.

21/1 Hos Hundevadt med underskrifter; 
talte med ham at indtægterne går 
frem.

23/1 Boston-Lyhne [herreekvipering, Sto
regade 4] er gået i stykker.

28/1 Magistraten er rejst til København 
for at løse lånespørgsmålet.

30/1 Drøftelse med borgmester angående 
skatteprocent for 1925/26 og byens 
låneforhold.
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3/2 Melander . . . fortæller at byens be
hov er 200.000 kr. mere end sidste 
år . . . Thiis skriver en artikel angå
ende et besøg på skattekontoret . . . 
Spiste aftensmad i Theater-cafeen og 
så idræts-dilettan tstykket »Vons
bækdrengen«.

4/2 Byrådet har forhøjet skatteudskriv
ningen med 185.000 kr., stort debatte 
om dette emne på kontoret.

25/2 Talt med konsul Outzen om forhol
dene på kontoret, vi håber at han vil 
blive borgmester.

28/2 [Købmand] v. Brincken har igen 
indleveret et knusende skidt regn
skab.

4/3 Den danske krone stiger langsomt 
hver dag.

7/3 I Theater-Cafeen; der var kun 4 gæ
ster ialt til solistoptræden.

11/3 På rådhuset stor spektakel angående 
forskellige fejl i valglisterne. Alle blev 
opklaret [byrådsvalg samme dag],

14/3 Jørgensen er begyndt med at tælle 
sammen på maskinen alle byens 
indtægter. Første del gav over 8 mill, 
kr.

16/3 Besøg hos Hundevadt og Riedel an
gående ligningsprocent . . . Melan
der og borgmesteren vil absolut ned
ad ... Ligningskommissionsmøde... 
Ligningsprocenten fastsat til 12,2.

19/3 På kontoret drøftedes der borgme
sterspørgsmål. Viggo Hansen har de 
største udsigter!

22/3 Kl. 2 kørte Hyllmann og vi til Kol
ding, hvor vi fik kaffe i Saxildhus. 
Glimrende fuldt, mange fra Haders
lev. Punkteret undervejs.

23/3 Borgmester Christensen bliver sik
kert genvalgt; de 3 tyskere stemmer 
på ham, men der skal først forhand
les med begge partier . . . Lock-outen 
udbreder sig videre. Hvide-vare- 
Hansen, Nørregade 17 i stykker.

27/3 Det første byrådsmøde. Christensen 
blev borgmester igen for 1925/29; ty

skerne stemte ikke; kun Kaadtmann 
[tysk] på Viggo Hansen, som fik 7 
stemmer, og Christensen 8 stemmer.

28/3 Konsul Outzen og Thulstrup er valgt 
til magistratsmedlemmer.

1/4 Meldekontoret bestiller intet. Boisen 
skriver ansøgninger og fører skor
stensfejerfortegnelse og [elev] Hin
richsen ser ud af vinduet.

2/4 Besøg på bladenes kontor angående 
de store skatteydere.6 Jeg hørte af V. 
Hartmann, at det stod lidt dårligt til 
med Nordslesvigs Bank.7

3/4 Besøg hos [bankbestyrer Boy] Tøn- 
nies på Nordslesvigs Bank. Banken 
er solvent, men personalet er for stort 
og omkostningerne kan ikke bæres 
med den lille driftskapital.

10/4 [Langfredag]. Kl. 2 gået med Karen 
til Ulfslyst frem og tilbage. Det var 
en smuk spacergang, mange menne
sker var undervejs.

11/4 Nordslesvigs Bank er nu overgået til 
Handelsbanken med Hips und Haps.

12/4 Kl. 2V2 med motorvognen til Vester- 
riis. Kaffe og lidt sjov . . . Mange 
mennesker var der.

15/4 Drøftelse med borgmesteren og Me
lander angående den for lidt ud
skrevne kommuneskat for 1924/25. 
Han var vred og skældte mig og lig
ningskommissionen ud.

21/4 Byrådsmøde. Det blev afslået at 
sætte tjenestetiden til kl. 6.

24/4 Til socialdemokratisk skolekommis
sionsmøde i Nis Juhls sal. Egebæk, 
Jørgen Møller og [møller A.] Hou- 
borg var talere.

27/4 Hindenburg er antagelig valgt som 
rigspræsident i Tyskland! Desværre 
er sådan noget muligt i Tyskland . . . 
Stor rabalder i de danske aviser, da 
socialdemokrater og tyskere ved 
skolekommissionsvalget er gået i li
steforbund.

28/4 Skolekommissionsvalg. Danskerne 
laver et optog gennem byen . . . [Re
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sultatet:] 4 danskere, 2 tyskere, 1 so
cialdemokrat.

1/5 Stort socialdemokratisk majoptog 
gennem byen; mange mennesker. 
Skiftedagen har bragt en hel del unge 
folk til byen og mange fulde drenge 
ses på gaden.

2/5 Til Café Carstensen, hvor vi hørte 
radio.

3/5 Vor husassistent [tiltrådt 2/5] er en 
Schlampliese [sjuskedorte]. Hun skal 
afskaffes.

5/5 De første stråhatte er på gaden . . . 
Kl. 6 gik tjenestemændene til besigti
gelse af det kommunale slagtehus [på 
Jomfrustien].

13/5 Musik på Møllepladsen . . . Spacer
gang i byen; Damhalvøen - militær
koncert.

14/5 Husassistenten er af MM blevet op- 
sagt, da hun ikke duede til noget.

[25/5—9/6 rejse til Tyskland].
16/6 Byrådsmøde. Kontorist Højberg er 

blevet anstillet.
20/6 Hele byens formue udgør 39.694.300 

kr. = 6090 pr. yder = 2776 pr. ind
bygger.

25/6 Kronens opgang synes at have kul
mineret.

5/7 Kl. 2 kørt med toget til Vikto- 
ria-Bad . . . Knusende trafik ved 
stranden, mange mennesker og toge
ne var overfyldte.

7/7 [Købmand] Peter Jensen [Sønderbro 
23] har solgt sin forretning til 
Laasholdt for 60.000 kr.

8/7 Odd Fellow begynder at ombygge 
stueetagen af Mariehjemmet [Dam
gade].

12/7 Borgmesterens 70-årige fødselsdag.
13/7 Kl. 8 til friluftsteatret i Kløften, hvor 

der var en masse mennesker; senere 
til Teatrets have.

14/7 Kl. 8 gået til Sommerlyst . . . der op
stod ganske pludselig ildebrand i 1. 
etagen. Alle hjalp med til at slukke.

17/7 Om eftermiddagen sejlede jeg med

18/7

19/7

21/7

25/7

28/7

30/7

31/7

2/8

3/8

5/8

[dampskibet] Helene til Årøsund, 
fint bad.
Der tales om ildfesten på Damhalv
øen8 . . . Om aftenen til Hyllmanns 
have . . . illumination var ganske 
glimrende, tusinde af mennesker var 
undervejs for at se skuespillet. Billigt 
for os.
Knusende varmt . . . Overfyldt var 
denne søndag alle badesteder; Ha
derslev by syntes at være udtømt.
Kl. 2 med damperen [Helene] til 
Årøsund, hvor der var livlig trafic.
MM sejlede kl. 2 med Falke til Årø
sund [med Hyllmann] . . . Kl. 8 
hentet MM og Karen fra skibet. Der 
fandt en indladning af kreaturer ved 
Clausens damper (til Hamborg) 
sted.
Byrådet (Boisen) havde møde angå
ende boligspørgsmålet.
Melander tilbage fra ferie og opsyner 
igen . . . Gårdejer Kylling skriver en 
vældig skrap artikel i Haderslebener 
Zeitung angående stigning af kronen. 
Der tales om indskrænkninger ved 
rådhuspersonalet . . . Kl. 8 med MM 
til afskedsforestilling i Revue (Tea
tret) . . . Fuldt hus og mange blom
ster til fru Helios, der havde benefice 
denne aften . . . Sommerteatret har 
igen givet et underskud på 5400 kr. 
(næsten utroligt).
Besøg hos skrædder Schlaudraff ang. 
den nye smoking . . . Kl. 12Å4 kørt 
med Hyllmanns til Vejle ... Kl. 6V2 
til Kolding, hvor vi spiste i Palmeha
ven meget godt . . . Det var en fin 
tour uden spektakel og vrøvl . . .
Modersmålet far en ny rotationsma
skine, der kan trykke 32 sider på en 
gang . . . Revue-Teaterets skuespille
re optræder nu til dels hos Nis Juhl, 
hvor der skal være stor rammel i sa
len.
Stor historie med Melander, da de 
gamle kartotekskort endnu benyttes;
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Indgangen til teatret på Gammelting ca. 1930 med reklame for Sommerteatret. Teatret brændte 1937.,

vi fik en skrivelse fra ham til en er
klæring, som diskuteredes ivrig fra 
alle sider.

6/8 Jeg havde en alvorlig samtale med 
ham [Melander] angående hans 
unyttige skriverier.

11/8 Boligspørgsmålet har [sat] sindene i 
bevægelse angående byggeri af små 
huse.

12/8 Kl. 8.05 på kontoret, men Melander 
har allerede været der.

13/8 Kl. 8 på kontoret; opsynsmanden i 
virksomhed.

15/8 Ritz’ bygning i Nørregade [29] ser 
godt ud og er snart færdig.

18/8 Omend den danske krone er steget så 
meget (ca. 20 %) er prisfaldet dog 
ikke at mærke. Pristallet dalede kun 
med 2 points, således at vi får de 
samme tillæg i vinterhalvåret.

19/8 Byrådet har besluttet at afgive billige 
grunde til bebyggelse på Fjordager 
og bag kasernen [Clausensvej].

22/8 Alle forretningsfolk klager angående 
den vældige kronestigning og der på
stås, at alle sætter mange penge til på 
varelageret.

24/8 Kl. 12 var det et vældigt regnskyl, 
store oversvømmelser i hele byen.

27/8 Da brolægningen på Åbenråvej er i 
gang, sker alt færdsel ad Damgade. 
Stor tralle.

31/8 Præcis kl. 8 på kontoret.
2/9 Byrådet bevilgede en kappe til Me

lander og en kjole til pedell Johnsen.
3/9 Stor opstand i magistratsmøde angå

ende aldersrente-udbetaling. Knud 
Egede Jensen gik hjem.

4/9 Lille Jensen udbetaler aldersrenter i 
stedet for Knud Egede Jensen.
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5/9 Talt med Melander angående Knud 
Egede Jensens historie. Han har hæ
vet aldersrente for afdøde personer, 
idet han selv kvitterede for disse be
løb. . . . Alle folk taler nu om Knud 
Eg. Jensens ballade. Det står allerede 
i Haderslebener Zeitung og Sønder
jysk Dagblad. Det er meget ubeha
geligt for os alle sammen.

6/9 Martin Boisen, Melander og jeg har 
hele dagen gennemgået Knud Eg. 
Jensens regnskaber.

7/9 Beløbet ialt er omtr. 10.000 kr. Det 
står nu i alle aviser.

9/9 Forslag til Melander, at jeg gerne vil 
overtage fattigvæsenet, men han vil 
ikke være med til dette.

12/9 Knud Egede Jensen er blevet afhen
tet for at komme i fængsel. Han har 
villig indrømmet sine forseelser.

13/9 Stor ballade i Mariahjemmet [i 
Damgade], da Odd Fellow Orden 
holdt stort indvielsesgilde. Mange 
biler og deltagere fra udenbys . . . 
Middag af Odd Fellow på Harmoni
en med stor Klimbim.

14/9 Melander meddeler, at nyordningen 
på rådhuset først træder i kraft den 1. 
okt.

16/9 Byrådet vedtog at afskedige Knud 
Egede Jensen. Store diskussioner i 
mødet og udførlige referater i aviser
ne.

19/9 Melander i virksomhed på kæmner
kontoret angående aldersrente (nyt 
system). . . . Alle kolonialhandlere 
har nu nedsat sukkerprisen til 25 øre 
pr. pund. Levnedsmiddel-priser pp 
går langsomt tilbage.

22/9 Modtaget en skrivelse fra opsyns
manden Melander, at folkeregistret 
fra 1. 10. henlægges under mit kon
tor . . . Adolf Becks firma [maskin
handel, Nørregade 8] er under likvi
dation (dvs. i stykker).

23/9 Ligningskommissionsmøde . . . De
batte om ligningsprocenten i det 

kommende år. Byen skal spare, ellers 
kører vi galt afsted.

24/9 Sjov med MM angående hushold
ningspenge.

26/9 Der flages overalt da kongen har fød
selsdag . . . Husassistenten skulle til 
kongens fødselsdag i Hoptrup. — 
Kæmneren snakker i Hammelev, 
Melander snakker i Hoptrup til kon
gens fødselsdags-festlighed.

27/9 Crome-Goldschmidt udstilling. Stort 
overtagelsesudsalg.9

30/9 Boisen overtager Knud Egede Jen
sens stilling, medens Lille Jensen bli
ver personregisterfører.

2/10 Aldersrente-udbetaling foretages nu 
af kæmnerkontoret.

3/10 Det nye Kinopalæ [Nørregade 20], 
som skal være færdig [om] 10 dage, 
blev besigtiget.

4/10 Det var stor basar af Haderslev 
Brandværn hos Nis Juhl (angående 
anskaffelse af en motorsprøjte).

5/10 Husvildesituationen nærmer sig en 
katastrofe. 18 familier uden tag over 
hovedet. Skolerne beslaglægges.

6/10 Meget bevæget byrådsmøde angåen
de underbringelse af de husvilde per
soner. Skarpe angreb på Thulstrup, 
som er hovedmakker for bolignøden.

10/10 Overalt klages der over den sløje for
retningsgang. Ingen mennesker i by
en, nedadgående tider.

16/10 Haderslebener Zeitung stempler 
Haderslev Banks festbog som en po
litisk skrift.

18/10 Haderslev Bank fejrede 50-års jubi
læum under stor opmærksomhed fra 
alle sider.

21/10 Byrådet har igen bevilget alt. Cen
tralvarme i fattiggården; overskridel
se ved fattighjælp (29.000 kr.) pp.

22/10 Jeg fik en indbydelse til åbningen af 
Kinopalæet i Nørregade. Det ser 
glimrende ud ... Kl. 6 til åbningsfo
restilling . . . god film.

28/10 Creditbanken fejrer 50-årige jubilæ- 
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um ved en festmiddag i Borgerfor
eningen.

31/10 Overalt hvor man kommer hen er der 
tale om uterligheden, som enkelte af 
byens borgere har forvoldt ... 30 
drenge er blevet impliceret og andre 
ansete borgere.

2/11 Aviserne skriver nu om den store 
skandaleaffære, der for alle og byen i 
særdeleshed er til stor skade.

3/11 Store artikler om den homosexuelle 
affaire (Svanholm kalder de pågæl
dende svinepelse).

9/11 Mandtalslister begynder at strømme 
ind og jeg har straks med Forkert re
videret Åbenråvej; mange uoverens
stemmelser med folkeregistret pp. 
Debatte med Melander desangående.

13/11 Der synes at blive fredsvalg i lig
ningskommissionen, men kontor
chefen [Melander] fortalte at der 
skulle stedfinde valg, da socialde
mokraterne forlangte 6 pladser.

15/11 Den amerikanske afholdsagitator 
Pussyfoot var kommet til byen som 
taler, stor modtagelse og Højskole
hjemmet overfyldt.

20/11 Kl. 8 til socialdemokratisk partimøde 
i Nis Juhls lokale, 400 mennesker var 
til stede. Riedel og [snedker J.] Mad
sen holdt taler, senere redegjorde 
Svanholm meget godt.

23/11 Brevbærer Melander har skrevet en 
prolog til forsvarsbrødregilde.

24/11 Til venstre-møde på Harmonien. 
Kontorchef [Th.] Jensen talte om 
emnet »Skattens mønt«, Thulstrup 
belysede den økonomiske stilling af 
byen . . . Tyskerne laver vældig re
klame for Kontor-Jessen hos Vogel
gesang [til ligningskommissionsvalg].

25/11 Ligningskommissionsvalg... Kl. 6 
udbrød ildebranden hos Vogn-Hau- 
gaards værksted i Gåskærgade [26]. 
Mange folk til stede ... På hjemve
jen stemte jeg hos Krause på W. 
Schmidt personlig . . . Resultat: 4 

kons., 2 venstre, 3 tyskere og 6 soci
aldemokrater.

26/11 Ligningskommissionsvalget drøfte
des på kontoret. Jessen fra Vogelge
sang kommer altså med ind . . . 
Riedel . . . tænker at blive formand, 
da han tilhører det største parti.

29/11 Stor fosterfordrivelses-historie alias 
Tit Jensen i Haderslev. 5 stakkels 
koner er implicerede og til dels arre
sterede. Ravgale forhold! Det snak
kes om dette emne i hele byen.

3/12 Brevbærer Melander begynder nu 
også at være boghandlermedhjælper 
for Achelis’ bog om byens historie.

4/12 Ligningskommissionsmøde... Hun
devadt formand og Riedel næstfor
mand.

6/12 Om eftermiddagen skrev jeg en arti
kel til aviserne angående vejen til 
Kjelstrup, hvortil Haderslev byråd 
skal bevilge et tilskud. Humbug.10

11/12 Færdig med revision af folkeregistret. 
Det er 14.129 indbyggere . . . der er 
altså fremgang.

15/12 Antallet af arbejdsløse forhøjes yder
ligere . . . Vejen til Kelstrup strand 
er taget ud af dagsordenen til by
rådsmøde.

18/12 Stor diskussion med Viggo Hansen 
angående vejen til Kjelstrup, da den 
skal bygges og der er flertallet for 
den. Han skældte mig ud angående 
sociale udgifter og for den store arti
kel i det hele taget.

19/12 Byrådsmøde. Det blev besluttet at 
bygge en vej til Kjelstrup med tilskud 
af kommunen til ca. 20.000 kr. . . . 
Forretningsfolk med undtagelse af 
Hundevadt klager over dårlig Ge
schäft.

1926

3/1 Til politistationen for at give oplys
ninger angående en jomfru, der har 
forgiftet sig i Slotsgade.
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5/1 Der var udbrudt brand hos Følsgård 
i Apotekergade 3 [Papir- og boghan
del]. — Mange mennesker. Butikker
ne er blevet ødelagt... I byrådsmø
de vedtoges det at bygge en sports
plads.

8/1 Sønderjysk Dagblad skriver, at byens 
behov går ned med 600.000 kr.

18/1 Der tales om indskrænkning af per
sonalet; Melander vil ikke have 
budtjeneste mere; alt medhjælp kan 
undværes.

22/1 Selvangivelsesresultat er meget skidt 
i år. Særlig svigter arbejdsfolkene. — 
(Lock-out, arbejdsløshed, lange vin
ter).

25/1 Det forlyder, at der er vældige ind
skrænkninger i administrationen i 
gang.

28/1 Borgmester Christensen har en stor 
artikel i avisen angående admini
strationen.11

29/1 Sønderjysk Dagblad skriver imod 
borgmester-artikel angående admini
strationen . . . Malermester Hartwig 
i Storegade er i stykker.

31/1 Der udbrød ild hos Holst i Vesterga
de (værksted). Mange mennesker løb 
derhen.

3/2 Rossen-Hansen, Storegade 4, og Ka
daver-Anstalten i Hammelev er i 
stykker.

10/2 Selvangivelserne løber ind af forret
ningsfolk med bare nuller.

17/2 Nielsen-Behr har overtaget Langlos 
butik [skotøjshandel, Gravene 5], 
store annoncer i aviserne.

26/2 [Bankbestyrer Boy] Tønnies besøgte 
mig angående ydelse af et lån til ru
tebilejere, men jeg sagde nej, da jeg 
havde tabt penge nok i forvejen.

4/3 Ligningsmøde . . . Megen diskussion 
om forretningsfolk.

10/3 Til Tivoli [Christiansfeldvej 20], som 
er blevet solgt afjensen for 95.000 kr. 
Hotel Royal [Storegade 25] er ligele
des blevet solgt.

11/3 Indtægterne er talt sammen og det 
foreløbige resultat viser en indtægt 
på 15.100.000 kr. (i fjor 16.930.000).

13/3 Alle ansættelser er blevet berigtiget 
og den endelige resultat er altså: 
15.485.000 kr. Ligningsprocenten vil 
antagelig kunne sættes til 8,7.

18/3 Aviser bringer budskabet angående 
den nye ligningsprocent; alle er glad 
ved dette resultat.

19/3 Til Venstres borgermøde, meget in
teressante udtalelser og drøftelser.

30/3 Roll på kontoret angående Nordsles
vigs Banks bankerot.

6/4 Pressen vil absolut have fortegnelsen 
over de store [skatte]ydere, men jeg 
nægtede dette . . . Melander vil ikke 
ha at man går med skjorteærmer.

7/4 Søchting på Modersmålet skriver alle 
store skatteydere af12 . . . Svanholm 
skriver noget om de fedtsylede skat
teydere.

11/4 Hfansen] og H[ansen] [manufaktur
handel, Bispegade 20] i stykker (kon
kurs står i avisen).

15/4 I Socialdemokraten er mange af de 
forretningsfolk påført, der ikke meget 
skat betaler.13

19/4 Talt med Wald. Schmidt angående 
Socialdemokratens offentliggørelse 
over de købmænd, der ikke vil betale 
skat. - Jeg frarådede også at sætte 
socialdemokrater i avisen.

21/4 Samtaleemne er denne schæbige be
handling af tjenestemændene fra by
rådets side ... I Danskeren står der 
stort om tjenestemandens kontortid; 
det er en skandale for vor stand.14

24/4 Handelsbanken overtager Nordsles
vigs Bank og belåner bankbøgerne 
med 50 %.

5/5 Byrådet bevilgede lukningen kl. 6 om 
eftermiddagen . . . Stor generalstrej
ke i England.

21/5 Barber Winter har rigtig fortalt til 
Jessen, at jeg havde vundet 6000 kr. i 
lotteriet.
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Dollar en falder
— Priserne skal ned!

Efter at jeg havde besluttet mig at bekendt
gøre de nye Priser paa Tirsdag, er Kronen 
steget saa meget Igen, at jeg ser mig for
anlediget fil at gennemkalkulere hele Lage
ret endnu en Gang og har jeg yderligere 

== reduceret Priserne. . ■—

Forretni ngen vil antagelig kunne aabnes paa Fredag«

Husk! Aabnings-Salg  paa at „Skotojshuset“s ---------------------23 
skal blive en Sukces, som skal blive Haderslev Bys og Omegns Samtaleemne 
I lang Tid.--------------------------------------- Med Hilsen til mine ærede Kunder

Nielsen Behr, Gravene 5
ligeoverfor det ng Postkontor.

Annonce for skotøjshandler Nielsen-Behr, Gravene 5 den 17. febr. 1926. På grund af kronens stigende værdi sattes priserne på 
varerne ned. Lignende annoncer kendes fra andre af byens firmaer.

3/6 Aktiv handelsbalance for april må
ned, derfor stiger kronen hver dag.

10/6 Til Auto-Hinrichsen [Gåskærgade 
42] angående Opelvogn. Han vil be
stille en ny model til mig . . . Andra
gende skrevet til magistraten angå
ende 6 dages mere ferie. Han [Me
lander] var næsten rasende og troede 
ikke på magistratens samtykke.

11/6 Magistratsbeslutning gik ud på, at 
jeg skulle have 4 dages mere ferie end 
de allerede bevilgede.

15/6 Gået i byen, hvor børnene havde 
flagtog.

22/6 Auto-Hinrichsen ... vil absolut sæl
ge en Opel-vogn til mig.

23/6 Snakket [med Hyllmann og hustru] 

frem og tilbage om anskaffelse af en 
bil.

2/7 Kl. 8 med Hyllmann i revuen på 
Gammelting (Vejle-kunstner); vi sad 
på balkonen og forestillingen var god 
nok, fint udstyr og morsomt.

[6/7-19/7 Ferieophold på Fanø],
24/7 3 unge mennesker fra Haderslev, der 

var på rotur fra Kiel tilbage er druk
net i Viktoria-bugten. 2 andre kunne 
redde sig.

6/8 Kl. 3 fandt begravelse af den druk- 
ne[de] Thulstrup og Kjær sted. Alle 
flag vajer [på] halv stang og mange 
mennesker ses på gaden. Det var en 
vældig sørgekondukt, som jeg aldrig 
har set før.
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25/8 Samtale med Boisen pp. over den 
store tiltagende arbejdsløshed; han
del og håndværk stagnerer fuldstæn
dig; det er meget dårlige tider.

7/9 I byrådsmødet er der blevet bevilget 
en hel del nødstandsarbejder; bro 
over fjorden, gymnastikhuset i Sdr. 
Otting [ved Hertug Hans skole] pp.

18/9 Debatte med Frost [husejer] angåen
de lejligheden; han kan ikke få ind
tægten til at slå til og vil sikkert for
høje lejen.

21/9 Byrådsmøde om aftenen: Sportsplads 
fik et udvalg af 5 medlemmer.

24/9 Samtale med Melander, at Krøjer 
ikke kan undvære medhjælp, og at 
elev Dahl skal forflyttes. Vi skal ha 
en anden svend.

1/10 Købt Bondens Selvstyre, der nu ud
går hver dag som Folkets Styre. 
Kontorerne har nu åbne til kl. 6V2.

2/10 Købmand [Hans] Mainz i Storegade 
[6] har måttet standse sine betalin
ger, da huslejen er for stor.

12/10 Debatte angående Cornelius Peter
sens bevægelse, den har nu fast 
grund under fødderne.

20/10 Byrådsbeslutning angående hjælp 
ved bygning af ejendomme. Fattig
væsenets store overskridelse efterbe- 
vil gedes.

3/11 I byrådsmøde har Roll lavet spekta
kel angående amtsmuseet (Lund).

4/11 Besøg hos Hundevadt . . . han var 
meget tilfreds med den 1. nov.-salg, 
som var den bedste i 24 år.

10/11 Stort opgør mellem Cornelius Peter
sen og Kylling, sidstnævnte er fra
trådt Bondens Selvstyre.

12/11 Stort magistratsmøde angående 
projekter, der skal udføres i vinterens 
løb. Valgagitationen begynder over 
hele linjen.

16/11 Magistraten kommer med en indstil
ling, at et alderdomshjem ikke kan 
forsvares, da byen foruden havnen 
har en gæld på 5 ¥2 mill. kr. Den øko

nomiske krise tvinger at gå meget 
varsomt frem.

17/11 Byrådet har foreløbig givet afkald på 
alderdomshjemmet, men brolægning 
[af] Gravene pp skal fremmes.

19/11 I aftes var der stort møde hos Nis 
Juhl med Kylling og konsorter; stu
vende fuldt hus og rabalder.

28/11 Det nye posthus er blevet indviet 
med brask og bram.

29/11 Madsen-Mygdal og Stauning taler til 
et valgmøde hos Nis Juhl; knagende 
fuld af mennesker.15

6/12 Der er 32 ledige lejligheder i byen, 
særlig store.

26/12 Til Hundevadts 50 års fødselsdag. 
Der var en vældig trafic, alle byens 
prominente borgere var mødt. Fro
kost med mange dramme og snapser 
pp . . . Kl. 5V2 gik vi hjem; jeg havde 
et træt hoved og var temmelig anime
ret.

1927

11/1 Frost sendte nøglerne til husdøren 
rundt. Nu skal der låses kl. 9, da der 
kommer mange betlere.

12/1 Byrådet gav mig byggepladsen 
[Ryesvej 1] incl. gadeomkostninger 
for 2200 kr. Sportspladsen er blevet 
afslået (9:7); der skal ikke sættes ar
bejde i gang! — Stort spektakel i mø
det.

15/1 Til Krause [Sønderbro 2] til tjene
stemandsmøde. Senere foredrag af 
museums-Lund angående vor hjem
stavn.

20/1 Begyndt med gennemgang af selvan
givelsesblanketter, det ser dårligt ud 
særlig blandt arbejderbefolkningen.

24/1 Alle mine tyske værdipapirer er ste
get i utrolig grad.

25/1 I Åbenrå er der grundet en forening 
angående beskyttelse af den danske 
jord (imod Vogelgesangs penge).16
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Hvert år i 1920’erne på Valdemarsdag den 15. juni holdt den såkaldte »15. Juni Forening« et stort flagoptog med børn fra 
byens skoler og børnehaver. Billedet her er formodentlig fra 1926. Optoget passerer Torvet med komiteen i spidsen. Til 

venstre for manden der løfter hatten, klodsemager Niels Kruse, til højre urmager L.C. Bahnsen.

31/1 Landeværnets møde på Harmonien 
var overfyldt.

1/2 Der var byrådsmøde; ansamling af 
de arbejdsløse foran rådhuset og på 
tilhørerpladsen; skældsord efter 
Thulstrup.

2/2 Gregersen med Viggo Hansen og 
Jørgen Møller hos borgmesteren an
gående den udtalelse: »Hellere un
derstøttelse end arbejde«.17 Hunde- 
vadt og W. Schmidt på kontoret an
gående udsigten til ligning. Jeg tak
serede, at arbejdsfolkene gik 40 % 
tilbage, mellemindtægter med 10 % 
og de store holder sig.

8/2 Riedel på kontoret; han vil absolut 
have skalaen ændret, selv om lig
ningsprocenten betydeligt stiger . . . 
Stor arbejdsløse-forsamling hos Nis 
Juhl angående igangsættelse af of
fentlige arbejder.

11/2 [Arkitekt] Gram meddeler licita- 

tionsresultaten: Schleidt 8055 kr. Th. 
og Th. Hansen 8260 kr. [R.’s nye hus 
på Ryesvej].

15/2 Mange selvangivelser strømmer ind. 
O. Thielst møder igen med 3700 kr., 
Orbesen med næsten 70.000 kr., Sv. 
Wæver 34.000 kr. Det var en hel del 
mennesker på gaden angående by
rådsmøde (resolution af de arbejdslø
se). Ved mødets slutning fulgte de 
efter Thulstrup, Outzen og Bør- 
sen-Hansen; det var et hånende op
tog.

16/2 Alle taler om de optøjer ved byråds
mødet i aftes.

26/2 Byen udbetaler i dag 8000 kr. i un
derstøttelse til de arbejdsløse pp.

1/3 Samtale med Melander om ind
skrænkningen af personalet . . . 
Frygteligt optrin med Glacé-snedker 
Andersen angående ansættelse til 
9000 kr. indtægt. Vi brølede som dyr 
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og jeg var lige ved at smide ham 
ud . . . han truede med en revolver.

14/3 Møde [i ligningskommissionen] . . . 
Spektakel over skalaen, da Riedel vil 
nedsætte indtægter under 2000 kr., 
og skæringspunktet forrykkes fra 
5600 til 5400 kr. De borgerlige vil ik
ke gå med til denne ændring.

15/3 Samtale med Riedel angående vores 
skala, der er ulovlig, da de mindre 
indtægter nedsættes med over 70 %.

18/3 Ligningsmøde. Socialdemokraternes 
ændringsforslag forkastedes; det gik 
meget aggressiv til . . . Den gamle 
skala blev endelig vedtaget med de 
borgerlige stemmer.

21/3 Borgmesteren vil vide resultaterne af 
ligningen, men jeg var tavs.

23/3 Ligningsmøde . . . Ligningsprocen
ten fastsattes til 8,4 (8,7 året i fjor); 
stor debat om kirkeskatten, der steg 
fra 0,8 til 0,9. Hele forhandlingen var 
rolig og saglig.

24/3 Hele byen er glad over ligningspro
cent-nedgang . . . Desværre havde 
borgmesteren ventet en yderligere 
nedgang.

1/4 Vore 15 største [skatte]ydere betaler 
10 % af byens behov.

2/4 Rejsegilde på byggepladsen. Der var 
sendt kranse fra skattekontoret og M. 
Boisen. Elev Dahl mødte med et 
flag . . . Hver af arbejderne fik 5 eller 
10 kr. ... Ligningskommissionsspis
ning på Harmonien. Skatterådet og 
13 ligningskommissionsmedlemmer 
var mødt. God mad og godt samvær 
til kl. IV2, da Thulstrup skældte soci
aldemokraterne ud for banditter pp. 
[Snedker J.] Madsen, [Jørgen] Møl
ler pp blev rasende og der var næsten 
slagsmål. Men det gav sig igen, da 
Thulstrup gik hjem.

6/4 Skattelisten ligger frem fra i dag og 
der er et vældigt rykind. Arbejdsfolk 
er godt tilfredse med ansættelserne.

19/4 MM havde annonce i Modersmålet 

angående en ung pige, og der mødte 
mindst en 30-40 stykker.

25/4 Miller hos Nis Juhl har købt Tivoli 
[Christiansfeldvej 20], der skal byg
ges en veranda og hele bygningen 
skal restaureres.

27/4 Præst A. B. C. Mathiesen har i dag 
meldt sig af, han fik fra menigheden 
af 1000 kr. til afsked.18

4/5 Kommuneskatten giver 19.000 kr. 
mere end budgetteret, kirkeskatten 
nåede 78.000 kr.

20/5 Arbejdet ved den nye bygning »gym
nastikhus«, Sdr. Ottinggade, skrider 
nu godt fremad efter at lock-outen er 
hævet.

24/5 Konsul Outzen og maler Wismar er 
blevet riddere af Dannebrog!

27/5 Gamle Fuglsang, Mariegård, er også 
blevet ridder af Dannebrog. Den 
mand har fortjent det.

31/5 Mange Haderslev-tyskere er taget til 
Flensborg, da Hindenburg (rigspræ
sident) vil gæste denne by!

1/6 Karen er for første gang gået i børne
have hos frk. Nielsen, Nørregade 24.

4/6 Cornelius Petersen har opfundet en 
ny trik og trykker selv mønt, sedler 
over 1, 2 og 5 kr. Der betales allerede 
nu overpriser og handelen skal gå 
strygende. Et nyt svindelforetagende.

12/6 Med amtsbanen til Kjelstrup, mange 
mennesker. Det er blevet bygget flere 
nye huse til salg. En ren by er opstået 
dernede til financiel skade for Ha
derslev.

14/6 Hennig i S[achs] og Dfeiselberg, 
Torvet 8], klager meget over penge
mangel, der er alt for fa kunder som 
kan betale.

27/6 Afsløringen af den danske mindesten 
fandt sted i går under meget højtide
lige former.19

30/6 På alle kontorer er der et vældigt røre 
angående nedskæringen af tjeneste- 
mændene.

4/7 Der er dyrskue i byen efter en del års
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Posthuset på Gravene blev indviet 
den 28. nov. 1928. Det er tegnet af 
arkitekt Knud Lehn Petersen. 
Indtil da fandtes hoved pos tkonto
ret i Ved Postgården 1 og et post- 
indleverigssted i Nørregade 37.

forløb og er i denne anledning kom
met en uhyre masse folk til byen. Stor 
trængsel i Nørregade.20

17/7 Hele turen til Travemünde 
[6/7-17/7] incl. rejsen samt ophold 
har kostet 614,10 kr.

18/7 På rådhuset . . . der så lidt vildt ud i 
mit værelse, da Dr. Achelis har stor
met skabene.

19/7 Prokurist Skøtt af Korn-Christensen 
er blevet direktør for Haderslev 
Slotsvandmøllen fra 1/8.

21/7 Alle forretningsfolk klager uhyrlig 
over den sløje »geschæftsgang«. Si
tuationen ser helt fortvivlet ud.

22/7 Det er smedemester-dag i byen. 200 
mestre er til forsamling. Optog gen
nem byen.

4/8 Roll har afleveret statsskattelisten til 
os. Resultatet Hver 9 % mindre end O
året forud.

6/8 Samtale med borgmester Christen
sen angående status, der udviser et 
plus på 92.000 kr.; han var meget 
glad over resultatet.

11/8 Et udstillingsskib er landet i havnen 
og far godt besøg af Haderslev borge
re.21

18/8 Samtale med redaktør Rud [Ha
derslev Amtstidende] angående 
stagnation af den økonomiske krise.

25/8 Vor elev er medlem af det jyske værn 
(med gevær og militæruddannelse).22 

7/9 Byrådet bevilger 50.000 kr. i tilskud 
til det i vinterens løb udførte arbejde.

14/9 Kl. 7 allerede på benene, da vi jo 
skulle flytte [til Ryesvej 1] . . . selv
følgelig var der virvar engros men det 
skal nok gå.

15/9 Vi har godt sovet i det nye hus . . . 
Elev Dahl mødte med roser.

21/9 Debatte i byrådsmøde angående Jør
gen Møllers indiskretion (lukket mø
de; beskæftigelse af tyske arbejde
re) .23

5/10 Melander fortæller om byrådsmødets 
forløb; der var spektakel og regerin
gen blev skældt ud, da nu kommu
nerne må sørge for en stor del af de 
arbejdsløse . . . Byrådet har vedtaget 
at yde stor understøttelse til hjælpe
kassen og forskellige andre sager til 
afhjælpning af arbejdsløsheden.

12/10 Alle tjenestemænd sysler nu med 
tanken af bygning af et eget hus.

15/10 Brandværn havde efter prøvelse af 
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dampsprøjten stor ballade hos Nis 
Juhl.

17/10 Anton Hundevadt fejrede stort sølv
bryllup i Harmonien; stor middag, 
musik pp. Ligningskommissionsgave 
til Hundevadt er blevet omtalt i avi
sen [album med billeder af medlem
merne].

22/10 Der er af sagfører Raben og lærer u.t. 
Hansen udgivet en »Königsau« avis 
med skarp holdning imod den tyske 
folketingsmand pastor Schmidt og 
Haderslebener Zeitung. De to svende 
er total forrykte og bringer kun 
uenigheden i de tyske rækker. Han
sen har da slet intet at klage over 
Danmark og Raben er altid fuld.24

2/11 Byrådet har vedtaget at bygge en bro 
over amtsbanens terrain ved Jomfru
stien og Ny Allegade.

6/11 Besøg hos Wæver i Radiobutikken, 
Jomfrustien; der var en ny apparat 
for 400 kr. (alt incl.) som var ganske 
udmærket; det sidste nyt . . . jeg be
stilte en hos Knud Wæver til omgå
ende levering.

15/11 Det forlyder, at købmand Chr. 
Adolphsen skal være direktør for 
gasværket.

16/11 Byrådet vedtog i aftes at udføre for 
400.000 kr. arbejde i 1928/29 . . . 
Børnene på Ryesvej kælker på gaden.

25/11 Borgmesteren er i København angå
ende arbejdsløshedsproblemet (kom
munens bebyrdelse ved den nuvæ
rende arbejdsløshed).

28/11 Peter Jacobsen har til mig leveret et 
fint radiobord, som passer udmærket 
i hjørnet.

6/12 Folkeantallet: 14.308 personer står i 
aviserne.

7/12 Idrætsforeningen havde i aftes gene
ralforsamling. Lærer Kjær valgt som 
formand, H. Riis som kasserer; For
kert er blevet æresmedlem af forenin
gen.

28/12 Privatforbrug i 1927 opgjort til

7163,86 kr. Det er 1700 kr. mindre 
end i 1926.

1928

23/1 En masse selvangivelser er gået ind, 
det ser meget dårligt ud, kun små 
indtægter.

28/1 Kæmneren afleverer et forslag for 
budget for 1928/29. Byens netto-be- 
hov er 715.000 kr.; det skal vise sig 
om vi kan holde ligningsprocenten 
med 8,4.

31/1 Privatforbrug i januar måned op
gjordes til 576,55 kr., det er betydelig 
mindre end de sidste 4 år . . . Kl. Vil 
til konditor Carstensen angående 
selvangivelse. 6050 kr. indtægt.

8/2 Sjov med redaktør Wind angående 
udgivelse af en skattebog; magistra
ten vil sikkert nægte ham tilladelse 
dertil.

21/2 Sagfører Thulstrup sysler altid på 
kontoret og vil høre om ligningsre
sultat.

27/2 Wald. Schmidt sælger klædninger på 
kontorerne.

4/3 Spacergang gennem byen langs 
Åstrupvej-Havnen . . . [På] Lang- 
strengvej bygges der ikke mindre end 
6 huse (kolonihavejord).

7/3 Den samlede indtægt opgjordes til 
14,3 mill. Lidt tilbagegang fra 1927; 
ligningsprocenten vil stille sig til 8,2; 
det var glædeligt.

14/3 Ligningskommissionsmøde . . . tem
melig bevæget, da Riedel vil ned til 
8,2 og højre til 8,1. Der enedes om 8,1 
kommune- og 1,0 kirkeskatteprocent.

15/3 Aviserne skriver meget rosende om 
ligningsprocentnedgang.

21/3 Folkekøkkenet på Jomfrustien skal 
ophæves fra 1. april 1928.

4/4 Haderslev har den billigste lignings
procent i Jylland af alle købstæder.

19/4 Den nye markedsplads ved Hertug 
Hansgåde er snart opfyldt.
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I 1928 opførtes en gangbro over amtsbanegårdens terræn ved Jomfrustien. Broen forbandt Ny Allégade med Allegade. Den 
blev fjernet i 1945.

24/4 Samtale med Melander angående 
forskydninger på kontorerne fra d. 
15/5 1928. Vi skal have Søren 
Schmidt og en ny elev. Dahl rykker 
til forsørgelsesvæsenet og Skytt går til 
kæmnerkontoret.

30/4 Stor tralle i byen angående Lei-mø
der i Nis Juhls lokaler; bønderne 
rotter sig nu sammen og danner fag
forening med særlige formål.

15/5 En ny elev med navn [Olav] Chri
stensen er kommet på meldekonto- 
ret . . . Dahl og Skytt sysler nu hos 
mig.

20/5 Kl. 2 med toget til Kjelstrup, kaffe på 
Sølyst, senere ved stranden.

24/5 Brevbæreren er med til Kjelstrup i 
dag for at indvie den nye [amtsbane] 
spor til stranden.

27/5 [Pinsedag]. Kl. 5V2 stået op . . . Tra
ditionstur til Ulfslyst gennem skoven; 
overfyldte lokaler ... kl. 729 var jeg 
hjem igen; mødt mange bekendte.

Kl. 1072 kørte vi 3 med amtsbanen 
til stranden; bomben-trafic, tilmed 
da vejret var ganske fortrinligt . . . 
Middag på Sølyst . . . Ophold ved 
stranden hele eftermiddagen ... I et 
overfyldt tog kørte vi hjem igen.

28/5 Kl. 272 med motorbåden til Damen
de.

10/6 Folk fra hele Slesvig-Holstein samle
des til Kriegervereins-møde i byen; 
man så mange høje hatte og deslige 
mange ordener.

11/6 Haderslebener Zeitung laver grosse 
Sache ud af Krieger-Vereinsfest.

12/6 Boisens hus [Ryesvej 3] er blevet 
rejst; han fik 12 kranse . . . Købmand 
Peter Jensens forretning på Sønder
bro går meget tilbage; han er 5 dage 
af 7 fuld. Det hele ender med en stor 
pleite.

15/6 Tidligere Store Jensen er nu 1. by
rådssekretær i Kiel.

19/6 Radau i aviserne angående igang-
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Fra de slesvig-holstenske krigerforeningers møde i Haderslev den 10. juli 1928 (»6. Verbandstag des Verbandes ehemaliger 
deutscher Soldaten im abgetrennten Nordschleswig«). P.Horstmann holder feltgudstjeneste i Borgerforeningens have.

sættelse af offentlige arbejder her i 
byen (Borgmester Christensen con
tra Viggo Hansen (Zimmermann)).

26/7 Stiftstidende har en tosset opstilling i 
avisen angående indbyggerantallet i 
Haderslev, som skal være i tilbage
gang. Jeg er løs på en berigtigelse.

1/8 Jernbane-Hotel i Haderslev [Store- 
gade 97] blev lukket på grund af for 
lidt søgning.

9/8 Meddelelse fra Melander, at der i 
oktober måned vil blive indkvarteret 
700 militærpersoner.

11/8 Peter Duus flytter 1/9 ind i Maasbøls 
store lokaler [Bispegade 13].

14/8-19/8 [I Hamborg:] Hamborg bliver 
mere og mere en verdensby.

26/8 Efter endelig opgørelse af min vil
la-ejendom har den kostet 25.666,74 
kr.

4/9 Min indkvarteringssoldat skal un
derbringes hos enkefru Jørgensen i 
Smedegade.

6/9 Det står fast, at lille Jensen vil tage 
sin afsked pr. maj 1929.

14/9 Valg til landstinget . . . Om natten 
har socialisterne bemalet fortovene 
med rød farve: Stem på liste E.

18/9 Byrådsmøde fra kl. 5, vældige bevil
linger til imødegåelse af arbejdsløs
heden på dagsordenen.

19/9 Stor debatte i byrådet angående ar
bejdsløshed og understøttelse i vin
termånederne.

1/10 Der arbejdes nu til kl. 6V2 på konto
rerne.

18/10 MM engagerede en ny husassistent 
fra 1/11 1928: Bork fra Hansborgga
de 16 (I6V2 år gammel) for 25 kr. pr. 
måned.

29/10 Besøg hos Peter Duus, købt en klæd
ning (konfektion) for 79 kr., størrelse 
53.

12/11 Melander opsyner igen.
22/11 Melanders opsyneri om morgenen 

hænger en ud af halsen.
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4/12 Stor debatte på kontoret angående 
fattighjælp eller arbejde fra kommu
nen (Petersen, Fjordager 12). 14. 
barn er undervejs.

11/12 Münster [medhjælp på rådhuset] har 
hentet et juletræ hos Laugesen for 
2,50 kr. . . . Boisen sender en liste 
rundt angående bidrag til Viggo 
Hansens indsamling for arbejdsløse.

16/12 [Søndag] Bomben-Trafic i byen; 
Hundevadt og Orbesen har haft så 
travlt som aldrig før.

17/12 Det forlyder nu, at Kaadtmann skal 

opstilles som borgmester med de ty
ske og socialdemokratiske stemmer.

19/12 Forretningsfolk er meget tilfredse 
med jule-handelen.

22/12 Julestemning på kontoret. Diskussi
on angående den retmæssige og rigti
ge fordeling af veldædige julegaver, 
centralisation af fordelingsmåden.

24/12 Jul har kostet mig i år ca. 350 kr., en 
dyr fest, hvor man kun alt for lidt har 
for det.

31/12 [Nytårsaften på Høppner, udgift 50 
kr.]

NOTER
1 Haderslev Teaterforening startede sin virksomhed den 15. 

okt. 1925 med 559 medlemmer og opførelse af Bjørnsons 
»En fallit« i teatret på Gammelting. KæmnerJ. Krøiervar 
formand og politifuldmægtig Erich Erichsens prolog blev 
fremført af Thorkild Roose.

2 Ved byrådsmødet den 20. nov. forelå bl. a. amtsmuseets 
regnskab til godkendelse. Rentier, tidl. købmand Fr. Roll 
udtalte hertil bl. a. »Det er for dyrt. Direktøren koster med 
bil og det hele 10.000 kr. Der bor en mand dér, som kan 
passe det«. Også i nov. 1926 var Roll ude efter museet.

3 Malermester Hans Magnussen var en af byens fremtræ
dende borgere. Han havde før 1914 engageret sig økono
misk meget stærkt i en række lokale foretagender, af hvil
ke flere gik konkurs, bl. a. som følge af krigen 1914-18. 
Magnussen mistede så mange penge at han måtte sende 
en stor del af sit indbo, bl. a. mange malerier, på auktion. 
Auktionen på teatret den 5.-6. marts 1924 var et stort 
tilløbsstykke. Magnussen døde den 2. okt. 1925.

4 Det var normal praksis at bringe de store skatteydere og 
deres skattepligtige indtægt i aviserne, men der udfolde
des fra kommunens side bestræbelser for at få det stand
set (se 6.-7. april 1926). De fem største skatteydere var 
ifølge Dvk. 2. april 1924: Anton Hundevadt 19.506 kr., P. 
Orbesen 11.550 kr., Svend Wæver 8.055 kr., konsul A. 
Outzen 6.144 kr., M. C. Brincken 6.027 kr.

5 I 1920’erne opførtes i en årrække en særlig Haderslev-re- 
vy i »Haderslev Sommerteater« i teatret på Gammelting. 
I 1924 medvirkede bl. a. Axel Bro, der sang en vise om 
Haderslev og Sillerup. Dannevirke spåede den 10. juni, 
at det ville blive årets træffer. I revyen medvirkede end
videre Ellen og Kaj Priisholm samt fru Helios.

6 Aviserne anførte igen i 1925 de største skatteydere: A. 
Hundevadt 22.519 kr., P. Orbesen 14.125 kr., Fa. Nie. 
Outzen 16.712 kr., Fa. M. C. Brincken 11.956 kr., køb
mand H. Frees 11.887 kr., kornhandler J. Christensen 
9.150 kr., automobilforhandler Sv. Wæver 7.566 kr., 
apoteker E. A. Hansen 6.883 kr. Beløbene er personlig 
kommuneskat. Ialt 36 personer anføres ned til 3.407 kr. i 
Modersmålet 2. april 1925.

7 Nordslesvigs Bank var oprettet den 1. jan. 1920 og havde 
kontor i Tønder, Haderslev, Åbenrå og Tinglev samt 16 
agenturer rundt i Sønderjylland. Kontoret i Haderslev lå 
i Bispegade 15 og havde Boy Tønnies som bestyrer. Det 
blev ophævet i april 1925, da Handelsbanken, der havde 
etableret sig i Haderslev i maj 1920 overtog Haders- 
lev-afdelingen. I april 1926 overtog Handelsbanken 
Nordslesvigs Bank helt (se dagbogen 30/3 og 24/4 1926).

8 I forbindelse med de danske Ungdomsforeningers års
møde i Haderslev 18.-19. juli 1925 afholdt Haderslev 
Turistforening en stor damfest med bådregatta og stort 
festfyrværkeri om aftenen.

9 Det københavnske stormagasin Crome og Goldschmidt 
etablerede sig i 1919 med forretning i Nørregade 20, som 
firmaet købte af M. C. Brincken. C & G opgav dette 
stormagasin i Haderslev i 1925; det blev drevet som C & 
G-udsalg indtil 1933.

10 Den 11. dec. 1925 bragte Modersmålet/Dannevirke et 
usigneret indlæg, hvori byrådet advares imod at under
grave amtsbanens eksistens ved at yde støtte til en vej 
som amtet havde projekteret til Kelstrup. Hvis der skal 
bygges en vej »så lad bilisterne selv skyde sammen til 
den«. Det er muligvis dette indlæg Reinmann har skre
vet. - Byrådet vedtog den 19. dec. efter en meget lang 
diskussion at yde tilskud til vejen. Socialdemokraterne 
under ledelse af Viggo Hansen pressede stærkt på under 
henvisning til de beskæftigelsesmuligheder der lå i vej- 
byggeriet.

11 Borgmesteren beskæftigede sig i denne artikel med 
spørgsmålet om hvorvidt den kommunale administration 
i Haderslev var dyrere end i andre byer.

12 I personlig kommuneskat i 1926 betalte købmand A. 
Hundevadt 8800 kr., købmand P. Orbesen 5724 kr., 
landsretssagfører Thulstrup 5089 kr., fabrikant J. Eiler- 
sen (Dan-margarine) 4950 kr., købmand Oluf Thielst 
4350 kr., Svend Wæver 3880 kr. Ialt betalte 15 personer 
over 3000 kr. og 17 mellem 3000 og 2000 kr.

13 Haderslev Social-Demokrat bragte den 15. april 1926 en 
liste over et stort antal borgere og den skat de skulle 
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betale »til belysning af hvorledes skatteevnen står i for
hold til levefoden hos mange af vor bys bedsteborgere«. 
Langt de fleste af beløbene var under 100 kr. Avisen 
bemærkede hertil bl. a., at »en gift arbejdsmand med 
2000 kr. i indtægt skal betale mindst 70 kr. i skat. Han er 
altså betydeligt højere sat end adskillige af de, vi her har 
nævnt, skønt hans levefod ligger langt under disses. Det 
er altså ham, arbejderen, der skatter af hele sin levefod, 
som i væsentlig grad skaffer kommunen indtægter til veje; 
men det er de andre i kjole og hvidt, der klager over de 
høje skatter, som de ikke svarer synderligt af.«

14 Rådhuspersonalet havde ansøgt magistraten om at kon
torerne om sommeren måtte lukke kl. 18. Magistraten 
havde anbefalet over for byrådet, men flere byrådsmed
lemmer gik imod, idet de bl. a. antydede, at det kommu
nale personale ikke var overbelastet med arbejde og nok 
kunne bestille noget mere. Efter fornyet behandling i by
rådet den 4. maj bevilgedes lukningen kl. 18.

15 Der var folketingsvalg den 2. dec. 1926. Den socialde
mokratiske mindretalsregering under Th. Staunings le
delse trådte tilbage og venstremanden Madsen-Mygdal 
dannede regering.

16 Den tyske advokat Vogelgesang i Haderslev havde i 1926 
påbegyndt en lånevirksomhed under navnet »Kreditan
stalt Vogelgesang«, der ydede lån til køb af nordslesvig
ske ejendomme. Som modvægt herimod genoprettedes 
ved et møde på Folkehjem i Åbenrå den 24. jan. 1927 
»Landeværnet«.

17 På byrådsmødet den 1. febr. forelå en resolution fra Ar
bejdernes Fællesorganisation, der bl. a. vendte sig skarpt 
imod at igangsættelse af arbejder på det forrige byråds
møde var blevet afvist med den begrundelse, at arbejder
ne jo hellere ville have understøttelse end arbejde. Byrå
det tog resolutionen til efterretning. Heller ikke på by
rådsmødet den 15. febr. lykkedes det socialdemokraterne 
at komme igennem med deres krav om at sætte flere 
offentlige arbejder igang, bl. a. sportsplads og alder
domshjem.

18 Der er tale om pastor H. I. F. C. Matthiesen, der på 

grund af sine mange fornavne blev kaldt A.B.C. eller 
Alfabet Matthiesen. Han var sognepræst ved Vor Frue 
kirke 1921-27.

19 Danskere og tyskere i Haderslev kunne ikke enes om et 
fælles mindesmærke for byens faldne 1914-18. Det tyske 
mindesmærke blev rejst østligt på Klosterkirkegården og 
det danske mod vest, nu foran Klosterkirkegården.

20 Mund- og klovsyge var årsag til, at der ikke havde været 
afholdt dyrskue i 1925 og 1926, jfr. 12/12 1924.

21 Skibet »Prins Hamlet«, indrettet med stader for ca. 50 
udstillende firmaer, var i sommeren 1927 på rundtur til 
40 danske havnebyer.

22 Under indtryk af revanchistiske tendenser i Tyskland, 
der ønskede en grænserevision imod nord, evt. ved magt
anvendelse, dannedes i januar 1925 i Tønder et såkaldt 
grænseværn, hvis formål var at »vække den nationale ånd 
og forsvarsviljen i det danske folk og i påkommende til
fælde stille sig til rådighed til landets forsvar til værn for 
hjemstavnen«. Fra officiel side så man ikke særligt posi
tivt på denne organisation. Grænseværnet blev senere til 
det Reinmann kalder »Det jyske værn« og må ikke for
veksles med Det unge Grænseværn, dannet 1933.

23 Byen havde købt en brugt gasbeholder af en tysk ingeni
ør, der skulle sætte den op. Socialdemokraterne forlangte 
imidlertid danske arbejdere anvendt som arbejdskraft, og 
det var derfor blevet dyrere for tyskeren, der ved en eks
trabevilling fra byrådet var blevet holdt skadesløs. Jørgen 
Møllers indiskretion bestod i, at han havde refereret til 
pressen, at borgmesteren på det lukkede byrådsmøde, 
hvor disse ekstrapenge bevilgedes, havde nedrakket dan
ske arbejdere, der dels var for dyre, dels ikke dygtige nok! 
På byrådsmødet den 20. sept. vendte borgmesteren sig i 
en erklæring imod denne skildring af begivenhedsforløbet 
og af sin egen optræden.

24 De såkaldte Kongeå-tyskere krævede Nordslesvig tilba
gegivet til Tyskland ved en traktat og uden afstemning. 
Pastor Johs. Schmidt-Wodder kunne som de nordslesvig
ske hjemmetyskeres folketingsmand naturligvis ikke 
støtte dette program, selvom han var enig i målet.



Gågader - endnu engang
I slutningen afåret 1979 fremsatte købmand 
Harley Damkjær nogle kritiske bemærknin
ger om butikshandelens vilkår i Haderslev 
(se HS 1980, s. 60). Han foreslog, at der 
skulle dannes en city-forening til afløsning 
af de hidtidige gadeforeninger. Harley 
Damkjær fik svar på tiltale af formanden for 
detailhandlerudvalget, direktør F. Callesen, 
som dog ikke ville indrømme, at det gik 
skidt for handelen, men mente, at Damkjærs 
idé var god nok, blot var der hverken nogen 
til at gøre arbejdet eller penge til at betale 
det med. Også handelsstandsforeningens 
formand, Frithjof Nielsen, gjorde sit til, at 
Damkjærs forslag ikke blev til noget. »Der 
er foreninger nok, og en city-forening bliver 
for dyr,« sagde han (JT 6/1).

Mon der er noget om den snak, man 
somme tider hører, at man i Haderslev er 
modstandere af forandringer? Der har været 
talt uendeligt meget om gågader, og i juli så 
det ud til, at Apotekergade-Bispegade ville 
blive gågader, men Storegade ville også 
med. Her kunne noget tyde på, at struktu
ren med gadeforeninger næppe er helt tids
svarende. Igen kommer det frem til overfla
den, at man frygter, at Haderslev som han
delsby skal tabe terræn til nabobyerne. Bent 

Johansen, Storegade, sagde, da vi havde fa
et det nye slogan, »Haderslev en glad stad«: 
»Vi mangler simpelthen faciliteter, som gør 
vor by virkelig tiltrækkende. Man kan ikke 
klare sig med et nyt slogan og nogle røde 
roser, når byen trænger til et nyt ansigt.« 
Den omstændighed, at Storegade blev ens
rettet, skal have ændret trafikmønstret så 
meget, at faldet i omsætningen har været 
særligt mærkbart hos de butikker, der ligger 
mellem Stormklokken og Bredgade. Man 
ønskede derfor at komme med i gåga- 
de-projektet og håbede, at det ville gå bedre, 
når gågaden bliver til virkelighed. (VK 
24/7) Det skal så vise sig, om den almindeli
ge krise kan mildnes lidt, ved at Haderslev 
far de omtalte gågader.

At også fodgængerne gerne ville have gå
gader, så man under Hertug Hans-festen, 
hvor det kneb med at fa de gående væk fra 
gaderne, efter at de havde været fredede i tre 
timer (VK 7/6).

Cyklismens tarv
I diskussionen om de trafikale forhold lod en 
ny røst sig høre, idet en kreds af aktive cykli
ster stiftede en lokalforening under Dansk 
Cyklist Forbund i Haderslev. Formålet var 
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— som det fremgik af vedtægterne — at frem
me interessen for cyklismens sag og i det 
hele taget at påvirke trafikplanlægningen i 
byen. På sin vis må man sige, at afdelingen 
fik en flyvende start, for fra en start på 35 
havde man efter det første halve år over 100 
medlemmer.

»Cykler du selv til arbejde?« blev afdelin
gens formand, adjunkt Henning Lausten, 
spurgt af Jydske Tidende forud for afdelin
gens stiftende generalforsamling 29. april. 
»Det sker«, svarede han sandfærdigt, »men 
vi er ikke fanatikere« — selv har han over fem 
km til arbejde (JT 27/4).

Ikke desto mindre var det navnlig hver- 
dagscyklistens vilkår i byen, der lagde be
slag på det meste af arbejdet i den første tid. 
Allerede på den stiftende generalforsamling 
udpegede medlemmerne ikke færre end ti 
»sorte pletter« rundt om i Haderslev by, 
hvor forholdene for cyklisterne burde for
bedres. Hertil kom de mere generelle krav, 
såsom bedre snerydning, flere cykelstativer 
— ja, selv afskaffelse af moms på cykler blev 
foreslået.

Den første lejlighed til at kaste lys over 
disse forhold oprandt lørdag den 31. maj, da 
afdelingen afholdt sit første arrangement - 
en cyklistdemonstration gennem byens ga
der. 100 cyklister var mødt op til start kl. 10 
på Jomfrustien for i det usædvanligt fine 
forårsvejr og under behørig klemten med 
klokkerne at begive sig ud på den i forvejen 
fastlagte rute. I spidsen så man Teknisk 
Udvalgs formand, Per Koustrup, der under 
det efterfølgende møde i Damparken gav 
udtryk for sin glæde over at have fået en 
lokal cyklistorganisation som samarbejds
partner i det trafikpolitiske arbejde. Meget 
stod tilbage at gøre, indrømmede han, om
end der også kunne peges på adskillige nye 
stianlæg, navnlig i byens udkant og omegn 
(VK 2/6).

Netop på denne baggrund tog afdelingen 
i den følgende tid specielt fat på cyklisternes 
forhold i den indre by. Alt mens gågadede
batten nærmede sig sin afslutning, blev der 

fremsat forslag om, at cykling for fremtiden 
skulle tillades gennem den kommende gå
gade i Apotekergade, Bispegade og Store
gade. På langt sigt frygtede foreningen, at 
gågaderne helt kunne udelukke cyklisterne 
fra centrum.

Fra byens erhvervsliv
Den største forskrækkelse inden for er
hvervslivet var vel nok, at Orbesen sagde 
hele sit personale op den 30. oktober. Der
med kan byen miste sit sidste stormagasin 
og en stor arbejdsplads. Særlig slemt er det, 
fordi netop HK-området i forvejen er ramt 
af arbejdsløshed (JT 1/11).

En ny kedelig overraskelse viste sig i no
vember, da BJ Musik i Nørregade standsede 
betalingerne. Det kom fuldstændig bag på 
personalet, som selv anså Haderslev-afde- 
lingen af den store koncern for at være en 
sund forretning (JT 27/11).

Bedre gik det for HB Kvickly, som i maj 
flyttede til nye og større lokaler på Jomfru
stien, hvor Robert Damkjærs pølsefabrik og 
tidligere Koopmanns slagteri lå (se HS 1980, 
s. 71). I Brugsen har man ikke mærket den 
økonomiske tilbagegang. Efter nogle til
vænningsvanskeligheder for kunderne er der 
kun ét problem tilbage: kassesluserne (JT 
28/12).

Det hang uden tvivl sammen med den an
spændte økonomiske situation, at det kom 
til en konfrontation mellem HK’s Haders- 
lev-afdeling og firmaet Telerent på Jomfru
stien. Denne butik er en underafdeling af et 
multinationalt selskab og beskæftiger sig 
med udlejning af fjernsynsapparater. Da 
HK ikke havde kunnet få oprettet overens
komst med firmaet, indledte man strejke og 
blokade over for firmaets butikker i en lang 
række byer. Det understregedes fra HK’s 
side i Haderslev, at der var tale om en lovlig 
aktion, og at politiet havde givet tilladelse til 
blokaden. To medlemmer ad gangen tog 
opstilling foran butikken med plakater og 
løbesedler, hvor der stod, at det var strejke-
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Øverst Haderslev Handelsstandsforenings nye slogan: »Ha
derslev — en glad stad« med et pigehoved med domkirken 
og flag og blomster på hovedet. Et lignende motiv er blevet 
benyttet tidligere til at »markedsføre« Haderslev. Til Det 
jyske Ungskue i Haderslev 1955 og 1956 tegnede Lillian 
Martinusen en plakat, der på gul bund viste hovedet af en 
sortbroget ko, mellem hvis løvbekransede horn domkirken 

var tegnet.

brydere, der betjente kunderne her JT 
26/8). Aktionen forløb stort set fredeligt. 
Politiet greb ind en enkelt gang for at sikre, 
at trafikken på fortovet kunne foregå uhind
ret (JT 30/8 og 6/9). Man frygtede blandt 
de aktionerende, at andre arbejdsgivere ville 
støtte Telerent ved ikke at ville ansætte folk, 
som havde deltaget i en sådan aktion. Der 
fremkom kraftige mishagsytringer vendt 
imod de aktionerende, herunder forslag om 
at sende dem til Sovjetunionen! (Læserbrev 
iJT 6/9).

En lidt anden form for boycot fandt sted i 
maj mod købmand Jørgen Matthiesen, Vil- 
strupvej 16. Her havde nogle elever fra 
Hjortebroskolens 10. klasse begået hærværk 
i butikken, så at købmanden lukkede døren 
for eleverne af frygt for, hvad der kunne ske. 

Købmand Matthiesen hævdede også, at 
eleverne havde været berusede. Han hid
kaldte politiet, men da betjenten ankom, var 
eleverne borte. Den følgende dag etablerede 
elever fra 8. og 9.-klasserne på Hjortebro- 
skolen boycot af købmanden og opfordrede 
deres kammerater til at gå til den nærlig
gende bagerforretning for at handle. Denne 
opfordring blev fulgt af eleverne JT 23/5, 
24/5).

Inden for restaurationsbranchen bragte 
januar en nyhed: Høppner åbnede igen efter 
et halvt års pause (VK 31/1). Byens for
samlingshus, Harmonien, som ejes af kom
munen, har derimod haft en stille tid på 
grund af omfattende ombygninger. Da be
styreren, Ingemar Gustafson, sammen med 
sin kone vendte hjem fra en uges ferie, lå der 
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meddelelse til ham om, at han var løst fra 
sin kontrakt, og i avisen kunne han læse, at 
hans stilling var opslået ledig. Kommunen 
mente, at bestyreren havde misligholdt sin 
kontrakt (JT 28/10). Kun halvanden uge 
efter at Gustafson var blevet fyret, blev re
stauratør Peter Zahle, Motel Haderslev, an
sat som bestyrer af Harmonien (JT 1/11). 
Det kan somme tider gå hurtigt i kommu
nen! Den forhenværende bestyrer, for hvem 
afskedigelsen har været et hårdt slag, bebu
dede erstatningskrav på omkring en halv 
mill. kr. »Jeg har gransket i, hvad der ligger 
til grund for fyringen, og jeg har en for
nemmelse af, at det stikker dybere,« sagde 
han (VK 6/11, JT 7/11).

Til de mindre virksomheder hørte Minna 
Rehbein og Karl Christensens pølsekiosk. 
Den lå i Damparken ved Klostervænget. I 
april måtte den lukke, og i maj måtte den 
flytte til Hertug Hansplads (VK 6/5). Årsa
gen var, at kommunen byggede et nyt hus 
med toiletter og en ny pølsekiosk lige over
for, ved Bispebroen. Denne nye, fine kiosk 
blev forpagtet bort til Frisko Is (JT 24/4).

Medens altså Minna Rehbein følte sig 
mindre godt behandlet, herskede der stor 
glæde på Årøsund Badehotel. Her kom 
kunderne i hobetal. Men der havde også 
været hele fire udsendelser i fjernsynet om 
Årøsund. Hvem husker ikke torskespisnin- 
gen og Lund’erne? (VK 19/4).

I mange år har færgelejet i Årøsund kun 
været brugt af Årøfærgen. Men der var en
gang da der gik en færge til Assens. Det var 
forresten en af de smukkeste færgeoverfarter 
i Danmark. Det er otte år siden den lukkede. 
En københavnsk købmand, Ib Almgren, tog 
initiativ til at genåbne den gamle færgerute. 
Der blev fundet en egnet færge, og man 
manglede kun de formelle tilladelser, men 
færgen kom ikke igang (JT 8/6).

Bispevielse
I juli måned fyldte biskop Thyge Kragh 70 
år. Og dermed var hans gerning som biskop 

over Haderslev stift til ende. Som hans ef
terfølger blev domprovst Olav C. Linde
gaard valgt og dermed den femte biskop i 
Haderslev. Da Olav Lindegaard, der i en 
årrække har været formand for præstefor- 
eningen, blev udnævnt til domprovst i 1972, 
kom han fra Egtved (JT 6/7). Bispevielsen 
fandt sted den 31. august i Haderslev Dom
kirke i overværelse af dronning Margrethe, 
kirkeministeren, stiftamtmanden, amts
borgmesteren samt præster og biskopper, 
heriblandt også tre fra Norge, Sverige og 
Finland. Ved denne den første bispevielse 
nogen sinde i Haderslev Domkirke blev den 
nye biskop iført Hans Ad. Brorsons origi
nale bispekåbe (JT 2/9). Det var en overra
skelse, at lyset pludselig under den højtide
lige handling forsvandt, fordi en ukendt per
son afbrød strømmen ved kirkens hovedaf
bryder. Det lykkedes ikke politiet at finde 
den pågældende (VK 1/9). Biskop Linde
gaards efterfølger som domprovst i Haders
lev blev Søren Lodberg Hvas, der hidtil 
havde været præst på Fanø (VK 24/11).

Kulturlivet
I januar blev Haderslev kommunes børne- 
og ungdomsteater i Møllen omdannet til en 
selvejende institution, Teatergruppen Møl
len, der ledes kollektivt af de fem teater
medarbejdere. Herved blev det muligt at 
producere voksenforestillinger, og på bud
gettet udgjorde Møllens egne indtægter 
halvdelen. Det var langt højere end tilsva
rende teatergrupper i vore nabolande, og 
det var derfor en stor skuffelse, at amtet 
overhovedet ikke ville yde nogen form for 
støtte. Det forekom så meget mere forun
derligt, som formanden for amtets under
visnings- og kulturudvalg tillige er formand 
for Det rejsende Landsteater.

Teatermedarbejderne havde vidtgående 
planer om en støtteforening, Møllens Ven
ner, da man ellers frygtede for at blive isole
ret i samfundet. Man ville gerne have im
pulser og sund kritik. Desuden ønskede
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Fra bispevielsen i Haderslev Domkirke den 31. aug. De otte biskopper foran alteret er fra venstre Håkon Andersen, Norge, 
Sven Lindegård, Sverige, Helge Skov, Ribe, Ole Bertelsen, København, K.C. Holm, Odense, Th.V. Kragh, Haderslev og 

Aimo Nikolainen, Finland. (Foto: H. Sigvardsen).

man, at der skulle oprettes et teaterråd, 
hvor medlemmerne i højere grad skulle sid
de som personer og i mindre grad repræ
sentere organisationer. Den modstand, som 
i nogen grad havde mødt Møllen tidligere, 
var nu ganske borte, og Møllen følte sig vel
kommen overalt (JT 11/1, VK 4/2).

Amtets stejle holdning til Møllen blev ta
get op i en fjernsynsudsendelse, hvor amter
nes og kommunernes indsats i forbindelse 
med egnsteatertanken kom til debat. Ud
sendelsen blev sendt fra Møllens lokaler, og 
der blev vist brudstykker af Møllens seneste 
opsøgende forestilling, »Sprut« (JT 10/2).

Gennem 170 forestillingerspillede Møllen 
i løbet af efteråret 100.000 kr. mere ind end 
forventet, og derfor kunne man sætte stykket 
»Den hvide landsby« op. Dette stykke var 
blevet udsat, fordi man ikke fik det tilskud, 
man havde håbet på fra amtet. Stykket 
handler om en landsby, hvor alt er nedlagt, 
og det foregår på en psykiatrisk afdeling i 

1992, hvor man søger at kurere de menne
sker, som var blevet knækket af, at landsby
en havde ophørt med at fungere (JT 17/12).

I Det gamle Sprøjtehus på Slotsgrunden 
holdt kunstneren Peter Louis-Jensen en ar
bejdende udstilling. Her blev billederne til 
gennem samtaler med publikum. Kommu
nen købte fem lærreder, som senere skulle 
ophænges i den bygning, som indtil 1945 
havde huset den tyske skole, senere bysta
tion, og nu skulle rumme skole- og kultur
forvaltningen. Den diskussion der havde 
været om indskriften på bygningen (se HS 
1980 s. 68) endte med at indskrifttavlen blev 
sat op igen, så der nu igen står »Friedrichs- 
Schule« på gavlen ud imod Nørregade (DN 
4/11).

Galleriejer Jacob Clausen i Det gamle 
Sprøjtehus viste sidst i februar en udstilling, 
som demonstrerede fortid og nutid. Forti
den var repræsenteret af billeder fra genfor
eningen, set både fra dansk og tysk side. 
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Nutiden blev afspejlet på flere forskellige 
måder. Der var således udstillet 500 pla
stikposer af Jacob Clausens private samling 
på over 2000 stk. Derudover var der opstil
let 14 reklamesøjler, som hver skildrede et 
emne, bl.a. Den store vold, illustreret med 
billeder fra russernes besættelse af Afghani
stan, Den lille vold, med eksempler fra 
Rapport, Virkelighedsflugt med øldåser og 
spillekort (VK 22/2).

Senere på året viste galleriet udstillingen 
»Stille kvinder i Haderslev«. Kunstneren 
Kirsten Justesen lavede udstillingen, som 
bestod af 18 tegninger med tre kvinder som 
faste förgrundsfigurer. Tegningerne var for
synede med tekster, der havde forbindelse 
med Haderslev, bl. a. udskrift fra en gam
mel retsprotokol, hvor det hedder, at »Ben
net Frantzdatter, Anna Engelbrecht og Ap
polonia Erichsdatter, der var blevet be
svangrede af henholdsvis en løjtnant, en ost
indiefarer og en rytter, den 22. februar 1732 
dømtes til inden 14 dage at forlade staden.« 
Hvis de ikke rettede sig herefter, eller hvis 
de nogensinde påny viste sig i byen, ville de 
blive sat i gabestokken! (VK 7/6).

»Kultur er ikke noget fisefornemt noget,« 
udtalte Peter Louis-Jensen, da han som 
kommunalt ansat koordinator indbød alle 
og enhver til at deltage i en udstilling i Akti
vitetshuset i september måned. Udstillingen 
dannede optakt til en paneldrøftelse af kul
turlivet i Haderslev, set under så mange 
synsvinkler som muligt. Det var hensigten 
at lokke så mange mennesker som muligt ud 
af busken, ud fra den forestilling, at alle har 
et bidrag at yde, når det drejer sig om at 
definere begrebet kultur (VK 6/9, JT 7/9).

Vejret var besværligt hele sommeren. 
Hvis solen viste sig en gang imellem, blev 
den fejl hurtigt rettet. Alligevel overværede 
3—4.000 hovedsageligt unge mennesker 
»Musikfestival 80« i Kløften. Arrangemen
tet var en stor publikumssucces, men det 
økonomiske udbytte blev begrænset af, at 
nogen stjal kassen med penge fra salget af 
pølser (VK 14/7).

Mærkedage
To store begivenheder i Danmarkshistorien 
blev mindet i året 1980, genforeningen, og 
hvad dermed fulgte, og besættelsen. Der 
Nordschleswiger beskæftigede sig den 9. fe
bruar indgående med det tyske mindretals 
status fra 1920—1980. I samme nummer af 
avisen findes et erindringsbillede af fhv. 
bogtrykker Georg Kley, der dengang var 14 
år gammel og elev på »Johanneum«, som 
Haderslev Katedralskole hed i tysk tid. Ar
tiklen bærer overskriften: »En usynlig mur.« 
Georg Kley fortæller, at man ikke tidligere 
havde mærket noget videre til forskellene i 
nationalt tilhørsforhold, men i dagene op 
mod den 10. februar 1920 ændrede dette sig. 
Pludselig var det som om der rejste sig en 
usynlig mur. Georg Kley mener, at årsagen 
hertil var, at mange meldte sig ind i danske 
spejderkorps og optrådte i danske spejder
uniformer, som var forsynede med danske 
nationalsymboler. For de tysksindede elever 
var følgen, at de følte sig mere bevidste som 
tyske. Det undrer iøvrigt forfatteren, at 
skolen blev benyttet til indkvartering af de 
franske alpejægere. Der skulle have været 
plads nok på kasernen, som indtil da havde 
rummet 500 mand tyske soldater. Da den 
franske officer indfandt sig på skolen for at 
forhandle med rektor Wilhelm Müller, 
istemte de tilstedeværende »Deutschland, 
Deutschland über alles«. Franskmanden 
fortrak ikke en mine. Afstemningen gav lej
lighed til at mødes med familiemedlemmer, 
som man måske ikke havde set i mange år. 
Skolen fortsatte som tysk skole indtil som
merferien, men stemningen skildres som 
noget trykket. I de dansksindede elevers an
sigter kunne man spore en vis sejrsbevidst
hed. De tyske elever fortsatte efter sommer
ferien i »Abbauschule« med seks af de op
rindelige tyske lærere (DN 9/2).

60-årsdagen for afstemningen blev iøvrigt 
markeret ved en udstilling på biblioteket af 
originale dokumenter, stemmesedler og 
valgplakater. Udstillingen var arrangeret af 
Byhistorisk Arkiv (VK 6/2, JT 8/2).
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Genforeningen i 1920 medførte, at hele 
samfundet i landsdelen måtte reorganiseres. 
Således kunne Socialdemokratiet i Haders- 
lev-kredsen fejre sit 60-årsjubilæum i okto
ber. Kredsen i Haderslev er den ældste i 
Sønderjylland JT 21/9, VK 8/10).

Ved festen på Hotel Norden talte Anker 
Jørgensen. Formanden for den lokale parti
forening, adjunkt Jens Chr. Gjesing, under
stregede partiets forpligtelse til at informere 
så meget som muligt for at hindre, at dema
goger på yderfløjene far for stort et råderum 
JT 14/10).

Også Helsehjemmet ved Sdr. Vilstrup 
blev grundlagt i genforeningsåret, og kunne 
altså fejre 60-årsjubilæum. Fra 1920 til 1968 
var det en privat institution, hvorefter Soci
alstyrelsen overtog driften. Den 1. dec. 1968 
blev Inge og Steen Dyngby ansat som for
standerpar. Det var imidlertid nær gået 
galt, da direktør Holger Horsten, socialsty
relsen, udtalte, at man måtte se i øjnene, at 
hjemmet kunne blive nedlagt. Det var store 
problemer Inge og Steen Dyngby stod 
overfor, men sammen med bestyrelsen ud
førte de et kæmpearbejde og skaffede de 
nødvendige bevillinger. Nu er rammerne 
nogenlunde i orden, og hjemmet ligger med 
tidssvarende bygninger på en smuk syv tøn
der land stor grund. Der er plads til 30 børn, 
heraf en halv snes fra Sydslesvig, som er her 
i seks uger. I flere sommerferier har de æld
ste elever været på tur med en motorsejler, 
ført af forstander Dyngby. Man har været så 
langt væk som på Helgoland og i Lübeck 
(JT 1/6).

Den 9. april var det fyrre år siden Dan
mark blev besat. Derfor fik den årlige min
dehøjtidelighed et særligt forløb. Slesvigske 
Fodregiment inviterede veteranerne fra 
1945 til at deltage i højtideligheden. De sol
dater, der mistede livet, blev mindet, og der 
blev lagt kranse ved kasernens sydmur og 
ved mindeobelisken i Hertug Hans hospi
talets gård ved Sønderbro.

Der deltog ialt 151 gamle soldater. Ved 
mindesammenkomsten på kasernen modtog 

slagtermester Bertel Lygum Bertelsen, Kol
ding, Slesvigske Fodregiments hæderstegn. 
Som menig soldat var han med i den kanon
gruppe der var i kamp ved Slotsvandmøllen. 
Han var den sidste der tog plads som skytte 
ved kanonen, efter at hans fire kammerater 
var blevet enten dræbt eller sårede (JT og 
VK 10/4).

Træfningen på Sønderbro blev rekon
strueret senere på året. En snes statister, 
iført soldateruniformer fra dengang, med
virkede, og der blev anvendt udstyr, som 
var lånt på museer og fra private. Film
instituttets workshop ydede konsulentbi
stand og det nødvendige tekniske udstyr. En 
af initiativtagerne, toldassistent Carl Jør
gensen, Tønder, siger: »Vi ønsker at fast
holde en begivenhed som den, der fandt sted 
den 9. april 1940, for eftertiden, inden det 
hele er borte eller lavet om. Da vi gik i gang 
først på året, blev vi overraskede over, hvor 
relativt fa der egentlig vidste besked om epi
soderne 9. april. 40 års-dagen for besættel
sen rettede naturligvis op på denne mangel, 
men vi mener stadig, der er et behov for at 
fortælle, hvordan den menige soldat forsva
rede landet 9. april 1940« (JT 12 og 18/11).

I forbindelse med skudvekslingen foran 
kasernen den 9. april 1940 optrådte en bil 
med indregistreringsnummeret D 1667. Den 
kørte ind mellem parterne under skyderiet 
og blev ramt på begge sider. Ejeren af bilen 
blev efterlyst aflederen af Byhistorisk Arkiv, 
H. P. Drescher JT 27/1). Den efterlyste 
meldte sig selv kun fa dage efter: det var 
daværende malermester, nuværende borg
mester H. C. Carstensen! Han fortæller selv, 
at han i de tidlige morgentimer den 9. april 
var hemmelig ordonnans for daværende po
litimester Frantz Hartmann. Det var sam
me politimester, der fik skyderiet standset 
på Gammel ting JT 29/1). Ganske vist blev 
mystikken således hævet om føreren af D 
1667, men vi mangler stadig at fa at vide, 
hvilke opgaver daværende malermester 
Carstensen skulle løse for politimesteren.

Traditionen tro blev befrielsen i 1945 at-
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Veteranerne fra 9. april 1940 marcherer afsted fra Haderslev kaserne anført af et æreskompagni. (Foto: Jørgen Kølle/JT).

ter i år mindet ved lysfesten på kasernen den 
4. maj. 4.000 tilskuere deltog, og der var — 
som der plejer at være — lys i kasernens vin
duer. Stiftamtmand C. A. Vagn-Hansen 
holdt tale, og der medvirkede et detache
ment fra den britiske Rhinhær (VK og JT 
5/5).

Af andre mærkedage i årets løb skal her 
nævnes følgende: Den 22. jan. fejrede Ha
derslev Bager- og Konditorlaug sit 100-års 
jubilæum ved en reception på Motel Ha
derslev (VK 19/1, JT 20/1). Den 6. jan. fej
rede Hoptrup Højskole 60-års jubilæum 
(VK 7/1). KFUM’s Soldaterhjem fyldte 60 
år den 28. febr. (JT 28/2). Dansk El-For- 
bunds Haderslev afdeling havde 60-års ju
bilæum den 1. okt (VK 30/9), og Jensens 
smedeforretning i Sdr. Vilstrup havde be
stået i 75 år den 1. maj (JT 1/5). Den 29. 
dec. havde Reklametrykkeriet eksisteret i 50 
år. Trykkeriet fejrede jubilæet med at udgi
ve et fornemt festskrift, »Haderslev 1930— 
1980« med tekst af fhv. typograf Alfred 

Thomsen (VK 28/11, 27/12). Den 8. aug. 
blev Karen og Ejler Helsinghoff hyldet i 
anledning af Haderslev Pigegardes 20-års 
fødselsdag (JT 8/8).

Gamle huse - og nye
Det berømte hus i Slotsgade 20 optog stadig 
sindene (se HS 1980, s. 65ff). Der blev ikke i 
1980 truffet nogen beslutning om, hvad det 
skulle anvendes til, selvom der havde været 
flere forslag fremme. Det er således blevet 
foreslået, at der skulle indrettes folkeminde
samling, Stine Wiell og Henrik Fangel har 
foreslået, at der skulle være lokalhistorisk 
museum og naboerne i Slotsgade har fore
slået et spisested, beboelse og et kunstmuse
um, men ingen af disse planer blev realiseret 
(VK 12/1).

En mulighed for at udfylde de fornemme 
rammer i huset viste sig med maleren Louis 
Ehlers’ lertøjssamling, som er den største i 
landet og rummer kostbare stykker, der går
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Gammelting den 9. april 1940 om morgenen umiddelbart efter at kampen er begyndt. Bag overkørselssignalet ligger en tysk 
motorcyklist dræbt. Ved siden af ham larvebåndet fra en af de tyske kampvogne, der er ramt af skud fra kasernen. Foran 

kasernelågen ses H.C. Carstensens bil D 1667. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

helt tilbage til middelalderen. Samlingen, 
der omfatter 3000 genstande, og som af 
kendere vurderedes til at være omkring 15 
mill. kr. værd, var blevet lovet til Djursland 
Museum ved et gavebrev i 1978. Men Louis 
Ehlers fandt ikke, at museet stillede til
strækkelig plads til rådighed, og mente der
for, at museet havde misligholdt aftalen (JT 
10/12). I Slotsgade 20 fandt han derimod de 
rette rammer og gav udtryk for, at han ger
ne ville flytte ind med sin samling (VK 
6/12). Og så blev det alligevel ikke til noget. 
Djursland Museum anlagde sag imod Louis 
Ehlers for at få samlingen, og Ehlers selv 
udtalte, at det hele var løs og uforbindende 
snak (VK 16/12).

Det var nu ellers en skam. Haderslev rå
der med Slotsgade 20 over en kostbarhed, 
men den har ikke noget at have i den. Til 
gengæld har Fredningsstyrelsen og Ha
derslev Museum udgivet en meget fornem 
bog, »Et hus i Haderslev, Slotsgade 20 
igennem 400 år«. Bogen rummer bidrag af 

Henrik Fangel, Stine Wiell, arkitekterne 
Peter Hee og Karsten Rønnow samt konser
vator Ole Alkærsig, som fortæller om de be
rømte panelmaleriers afdækning. Endelig 
peger antikvar Sys Hartmann på den (for
mentlige) skaber af panelmalerierne, Bene
dict Müller, hans baggrund og kunsthistori
ske placering (JT 2/12, VK 6/12). Det første 
eksemplar af bogen blev overrakt dronning 
Ingrid under et besøg i Slotsgade 20 den 2. 
dec. (VK 3/12).

Der dukkede imidlertid flere panelmale
rier op i Haderslev. Under restaureringen af 
ejendommen LI. Klingbjerg 16 fandt man 
nogle bemalede brædder, som viste sig at 
forestille en soldat, da de blev sat sammen. 
Fundet var flere år gammelt, men var blevet 
holdt hemmeligt. Billedet forestiller en sol
dat, der bar været brugt som skydeskive! 
Undersøgelser viste, at det drejede sig om 
en russisk grenader og tambourmajor, anta
gelig fra 1762. Når man i Haderslev har 
brugt en russisk tambourmajor som skyde-
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Panelmaleri fra Lille Klingbjerg 16, en russisk grenader og 
tambourmajor. (Foto: Jørgen Kølle/JT).

skive, hænger det antagelig sammen med, at 
forholdet mellem Danmark og Rusland var 
yderst køligt i 1762 og den nærmest følgende 
tid. I dette år var nemlig Karl Peter Ulrik af 
den gottorpske hertugslægt blevet russisk 
zar. Dette skulle ifølge museumsinspektør 
Steen Andersen være forklaringen på, at 
man har skudt på den den gamle russer (JT 
4/12).

Fra samme tid som huset i Slotsgade 20 er 
Iver Iversens gård i Fredsted ved Haderslev 
Dam. Og også her blev der fundet bemalede 

vægpaneler. De er dog kunstnerisk ikke så 
fine som dem i Slotsgade. Den ældste del af 
stuehuset er fra 1581. Men her kom beva
ringsfolkene for sent. Gården, der var vel
holdt indtil for ca. 10 år siden, er nu i en 
sådan stand, at det ikke kan lade sig gøre at 
bevare den. Der er givet tilladelse til ned
rivning, men dørene og panelerne bliver be
varet. Det var overlærer Andreas Michael
sen, tidligere Vojens, der gjorde museums
inspektør Steen Andersen opmærksom på 
gården og dens indhold (JT 25/10).
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Iver Iversens gård i Fredsted kort før nedrivningen. (Foto: Jørgen Kølle/JT).

Bedre gik det med ejendommen Badstue
gade 16, som i sidste øjeblik blev købt af 
Statens Bygningsfredningsfond. Der var 
søgt om tilladelse til nedrivning af den fre
dede bygning, der er opført i 1821 og på 
facaden bærer en statue, som forestiller fru 
Justitia (JT 24/12).

Også Naffet 30, 32 og 34 blev bevaret. 
Ejeren, I/S Regia, ville ellers have bygget 
nyt på området, og en lokalplan var vedta
get af byrådet på trods af talrige protester 
(se HS 1980, s. 65). Det lykkedes imidlertid 
fredningsmyndighederne ved en forhand
ling med konsortiet at opnå, at husene blev 
solgt med restaurering for øje. Et fjerde hus, 
Naffet 36, ansås for at være i så ringe stand, 
at det måtte nedrives (JT 25/6).

I forbindelse med de gamle huse skal det 
nævnes, at Ilse og Carl Faaborg, Storegade 
71, af Selskabet til bevarelse af gamle byg
ninger i Haderslev har modtaget den sym
bolske præmie på 500 kr., som uddeles til en 

husejer i byen, der har vedligeholdt og 
istandsat sit hus på en god måde (JT 
23/12).

Skønt der har været ofret megen tid og 
mange penge på de gamle huse, er der også 
blevet bygget enkelte nye. Et af dem er Bor
gerparken, som ligger på hjørnet af Store
gade og Bredgade ned mod Dammen. Her 
har slagtermester Erik Jørgensen bygget en 
ejendom, som med tiden vil falde smukt ind 
i bybilledet, når den engang far sin rigtige 
farve. Komplekset består af 22 ejerlejlighe
der og butiksareal. Det hele har en ideel be
liggenhed, men huslejen for en lejlighed var 
125.000 kr. årligt med en udbetaling på 
100.000 kr. (JT 24/6, 29/8, 25/10, VK og 
DN 29/8).

Det byggeri, som blev færdiggjort på Ma- 
riegårdens mark i vinklen mellem Moltrup- 
vej og Omkørselsvejen, var af en anden ka
rakter. EGV-Lionsparkens 45 lejligheder 
blev da også straks lejet ud. Det er lette koi-
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Luftfoto af Borgerparken, Storegade 29-33, opført af slagtermester Erik Jørgensen 1979—80. Borgerparken ligger ud imod 
Bredgade, der skærer sig igennem fra Laurids Skausgade til parkeringspladserne ved Borgervænget.

(Foto: Erling Hundevadt).

lektivboliger, som kan bebos af ældre og 
handicappede. Der er alarmanlæg med di
rekte tilslutning til Falck. Lejlighederne for
deles af den kommunale socialforvaltning. 
En to-værelses lejlighed kostede 2733 kr. om 
måneden (JT 12/11).

Hvad der også skete i Haderslev
En nat i september oplevede en kvinde en 
rædselsnat, som man måske troede ikke 
kunne finde sted i Haderslev. I Pamhule 
Skov blev hun overfaldet af en mand, som 
hun havde taget op at køre som blaffer. 
Trods skud og en flænge i halsen, tilføjet 
hende med en kniv, gjorde hun tappert 
modstand mod voldtægtsforbryderen, som 
til sidst opgav og tog flugten. I timevis sad 

kvinden låst inde i sin bil af frygt for at 
voldsmanden endnu var i nærheden og ville 
overfalde hende igen. Først ved firetiden om 
morgenen vovede hun at løbe over marker
ne til Marstrup, hvor hun bankede på bage
rens vindue. Bagermesteren alarmerede 
omgående politiet. Trods grundig eftersøg
ning, og trods det faktum, at gerningsman
den synes at være stedkendt, lykkedes det 
ikke at pågribe den skyldige (JT 12/9).

I december blev byen opskræmt af en stor 
brand i Nørregade 15. Ilden var opstået i 
Ejner Vollstedts gardinforretning, der blev 
fuldstændig raseret. Varelageret den nyligt 
åbnede forretning blev ødelagt og hele ejen
dommen blev flammernes bytte. Lejlighe
derne måtte evakueres, og en 72-årig dame 
måtte reddes ud ad et vindue. Ilden var så
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Den udbrændte ejendom Nørregade 15 den 18. dec. (Foto: Jørgen Kølle/JT).

kraftig, at flere butiksruder sprængtes og 
neonrørene smeltede. Dette skete også hos 
guldsmed Kirkeby, skønt hans butik ligger 
på den modsatte side af Nørregade. Årsagen 
til branden menes at have været en spot
light, der har været anbragt for tæt på 
brandfarligt materiale. I Sporty i Storegade 
(se HS 1978—79, s. 73) ogjanette i Nørrega
de, der tidligere er brændt, var der tale om 
den samme brandårsag (VK 18/12, JT 18 
og 19/12).

Nogle forældre i Haderslev og i oplandet 
oplevede, at deres børn fik lus eller fnat. 
Skolelæge Fabricius Krarup mente, at nogle 
hjem lod hånt om deres børns hygiejne. Han 
mente også, at de meget anvendte hætte
frakker gjorde det nemmere for lusene at 
overleve (JT 22/10, 23/10).

Mens det skal være forholdsvis nemt at 
slippe af med utøj, ligger situationen som 
bekendt helt anderledes med hensyn til 
stofmisbrug. Det hævdes, at seks narkoma
ner i Haderslev er døde i perioden fra pinsen 
1979 til pinsen 1980. En af dem havde fået 
en dom for at have købt 0,2 g heroin i Kø
benhavn, og avisens kilde, en stedlig nar
koman, hævder, at det var fængselsophol
det, der knækkede ham. Der skal være pen
sionister, som sælger medicin til narkoma
ner, Ketogan skal således være blevet solgt 
for 30 kr. pr. stk. Lederen af amtets familie
afdeling skønner dog, at der ikke er sket no
gen videre forøgelse af antallet af narkoma
ner i Haderslev. Til gengæld oplyser en kil
de, at der nu dyrkes så meget hash, at man 
kan eksportere af det! (JT 28/12).
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Lidt bibliografi

Sidst på året udkom et nyt optryk af hoved
værket om Haderslevs ældre historie, Th. 
O. Achelis: »Haderslev i gamle Dage«. Bo
gen udkom første gang i to bind i 1926 og 
1928, og behandler Haderslevs historie fra 
middelalderen til 1800. Achelis var tysk, 
men mestrede dansk til fuldkommenhed. 
Han blev ansat ved Haderslev Latinskole, 
eller »Johanneum«, som han selv plejede at 
kalde skolen, i 1916. Efter genforeningen 
virkede han fra 1920 til 1924 som lærer i de 
tyske »Abbauklassen«. Achelis blev boende 
i Haderslev indtil 1936, da han med sin fa
milie flyttede til Rendsborg. Han er omtalt i 
HS 1967-68, s. 76. (JT 27/9, DN 27/9, VK 
27/9, JT 23/11).

Historisk interesserede havde let ved at 
finde på julegaver i 1980. Foruden Achelis’ 
berømte værk udkom som tidligere nævnt 
også Reklame trykkeriets jubilæumsskrift, og 
bogen om Slotsgade 20. Desuden forelå Ha
derslev byhistoriske kalender 1981, som 
rummer 12 fotografier fra det gamle Ha
derslev, taget af fotografen Theodor Häger, 
som levede fra 1840 til 1895. Kalenderen er 
udgivet af Byhistorisk Forlag, og det er tan
ken at fortsætte udgivelsen af en sådan ka
lender i de kommende år (JT, DN og VK 
15/11).

KLAUS HOLT. 
Forkortelser:
JT = Jydske Tidende
VK = Vestkysten
DN = Der Nordschleswiger



For tredje år i træk lukkede Haderslev Ka
tedralskole ved skoleårets begyndelse døre
ne op for et ekstraordinært stort antal nye 
elever. Alt i alt bragtes det samlede elevtal 
derved op på ca. 800. Dette smittede natur
ligvis også af på lærersiden, og den 1. august 
ansattes følgende nye lærere: Adjunkt Con
rad Harhoff, adjunkt Viggo Dalgård Jensen, 
adjunkt Mogens Bruun, cand. mag. Karin 
Nielsen (kvotaansat) og lærer Jette Helmer 
Nielsen (timelærer)-. Samtidig fastansattes 
adjunkt Elsebeth Villif og adjunkt Nils 
Krag Møller efter at de i det foregående år 
havde været tilknyttet skolen som hhv. vikar 
og årsvikar.

★

Igen meldte pladsproblemerne sig med for
nyet aktualitet, og igen følte de fleste af sko
lens brugere, at vi nu virkelig går på en stor 
skole, hvor den enkelte langt fra har mulig
hed for at kende alle. Størst indtryk i så hen
seende må naturligvis de nye elever få, når 
de i festsalen som noget af det første bliver 
fordelt i nye klasser ved et navneopråb, der i 
sig selv strækker sig over det meste af en 
halv time. Klasse efter klasse samler sig om 
en klasselærer, og de fleste ser noget fåmælte 
på hinanden - her er altså de kammerater, 

man skal dele dagligdag med i de næste 
to-tre år.

Alligevel går der sjældent længe, inden de 
nye elever i hver klasse bliver nogenlunde 
fortrolige med kammeraternes og faglærer
nes ansigter og navne. Vanskeligere er det 
måske at finde rundt i bygningen. I princip
pet er skolen jo indrettet efter fagklassesy
stemet, og for så vidt skulle alt være nemt 
nok at finde ud af: Dansktimer i danskloka
ler, matematiktimer i matematiklokaler og 
så fremdeles. I virkeligheden gør elevtallet, 
grendelingen, lokalemangelen og flere andre 
forhold fagklassesystemet, om ikke illuso
risk, så dog kraftigt gennemhullet. I år 
måtte systemet fraviges mere end nogensin
de, idet »belægningsprocenten« for de en
kelte lokaler skulle holdes så nær de 100 for 
at hele regnestykket kunne gå op. For gym
nastiksalenes vedkommende var efter
spørgslen endda større end kapaciteten, 
hvoraf fulgte, at skolen måtte leje Haders- 
lev-hallen i nogle timer ugentligt.

Ikke mindst for skolens administrative 
personale føltes pladsproblemerne gang på 
gang i årets løb: Ved forældremøder, ter
minsprøver, eksaminer, skemalægning — al
tid skulle der lægges et minutiøst puslespil 
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for at skaffe plads til alt og alle. Som kurio
sum kan nævnes, at selv elevernes gardero
bepladser og opholdsarealer - de steder, 
hvor eleverne opholder sig uden for den 
egentlige undervisningstid - var særdeles 
knappe og kun lige akkurat slog til, og det 
endda kun efter at festalen i nogle efterårs
måneder midlertidigt blev brugt som op
holdsareal for en klasse. Også hvad fagenes 
depotforhold angik, var pladsmangelen 
akut. I enkelte depoter hobede bøger og 
materialer sig op i uheldsvangre bunker på 
gulvene — til gene ikke mindst for rengø
ringspersonalet.

★

Problemer var der således nok af, omend de 
jo trods alt indtil nu må siges at have været 
af en overkommelig karakter, ikke mindst 
når man betænker de langt fra så gunstige 
forhold, skolen har skullet virke under i tid
ligere perioder af sin mangeårige historie. 
Det var der måske særlig grund til at huske i 
1980, hvor skolen passerede sin 60-års fød
selsdag som dansk statsskole. Dagen gik 
uden synderlig pomp og pragt - dog havde 
adjunkt Lillian Martinusen fremstillet en 
transparent, påmalet en lykønskning til 
Haderslev Katedralskole og ophængt over 
skolens indgang den følgende mandag, for 
at begivenheden ikke skulle gå helt upåagtet 
hen.

Samme dag - den 8. sept. - tiltrådte sko
lens nye rektor Jørn Jul Pedersen. I en kort 
tale i festsalen på sin første dag i embedet 
rettede rektor en tak til studielektor Svend 
Poulsen for det store og samvittighedsfulde 
arbejde, denne havde ydet for skolen som 
konstitueret rektor i den lange periode un
der rektor Lassens sygdom og efter dennes 
død. Rektor Jul Pedersen var i øvrigt ikke 
helt ny med sønderjyske forhold, idet han 
tidligere var blevet udnævnt som rektor for 
det nye amtsgymnasium i Toftlund, der jo 
imidlertid af sparehensyn ikke blev til noget. 
H.-S. ønsker den nye rektor mange gode år 
på Haderslev Katedralskole.

★

En særlig omtale i denne skolekronik fortje
ner pedel Olaf Uldal og fru Betty Uldal, der 
begge fratrådte i dette skoleår efter mange
årigt virke. For Olaf Uldal gælder, at han 
har fulgt skolen helt tilbage fra 1949. Han 
har - som det blev fremhævet i de taler, der 
blev holdt i anledning af hans afgang den 
25. okt. - været kendt og afholdt som kun de 
færreste, og for både tidligere og nuværende 
elever og lærere står han nærmest som en 
institution på skolen — som den højt respek
terede embedsmand, der loyalt og dygtigt 
bestred de stadigt mere omfangsrige opga
ver, der i årenes løb blev pålagt ham. Fra 
1972 har også fru Betty Uldal været en 
uundværlig og højt skattet del af skolens 
dagligdag, der med omhu og aldrig svigten
de humør sørgede for den daglige drift af 
lærerværelsets desværre ikke alt for rumme
lige køkken. - H.-S. ønsker dem begge et 
langt og lykkeligt otium.

Som ny pedel tiltrådte den 1. nov. Kaj 
Clausen, efter at pedelmedhjælper Chr. 
Wolf i to måneder forinden havde passet 
pedelfunktionerne med megen velvilje og 
omhu. Den 1. maj afløstes fru Uldal af fru 
Elly Clausen.

En anden af veteranerne på skolen, lektor 
Aage Wielandt, fyldte 70 år den 25. nov., og 
skolen måtte tage afsked med en af sine læ
rere. Det skete ved en morgensamling den 
28. nov. Lærerkollegiet takkede Aage 
Wielandt for de mange års samarbejde ved 
en middag på hotel Norden den 5. dec.

Lektor Wielandt blev født i København. 
Han blev ansat ved skolen i 1942 som lærer i 
græsk, latin, oldtidskundskab og religion. 
Fra 1962 til 1973 var han skolens bogin
spektor. Dengang skete skolens indkøb af 
lærerbøger centralt, dvs. at Wielandt havde 
ansvaret for, at alle bøger var til stede og 
blev uddelt til eleverne, og — hvad der var 
værre — at få dem indkrævet igen efter endt 
brug. Fra 1973 var lektor Wielandt skolens 
bibliotekar. Han indførte decimalsystemet 
ved katalogisering af skolens meget store 
bogsamling. Han har lagt et meget stort ar
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bejde i at ordne og renovere skolens samling 
af helt gamle bøger. I 1978 indtrådte lektor 
Wielandt i redaktionen af H.-S., hvor han 
skrev skolekronikken.

Lektor Wielandts kendskab til sine fag er 
legendarisk, men hans viden rakte langt 
herudover. Ingen gik forgæves til ham, når 
det gjaldt om at finde litteratur om et givet 
emne. Det mprede ham at finde katalogpri
serne fra antikvariaterne på de sjældne og 
kostbare værker i skolens besiddelse.

Ved indretningen af faglokalerne for 
græsk, latin og oldtidskundskab kom lektor 
Wielandts faglige og bibliografiske viden til 
sin fulde ret. Sjældne og udsolgte værker, 
navnlig oversættelser til dansk af græske og 
latinske forfattere, støvede han op i antikva
riater i hovedstaden. Fra sine talrige rejser 
bl. a. til Italien og Grækenland hjembragte 
han en stor samling af materiale til at leven
degøre undervisningen i de fag, som han el
sker og kender så godt.

H.-S. takker lektor Wielandts for flere års 
samarbejde i forbindelse med udarbejdelsen 
af årsskriftet, og ønsker også ham mange og 
gode år i sit otium.

Som lektor Wielandts afløser udnævntes 
den 1. dec. lektor Dietrich Harbsmeier, 
mens Wielandts funktioner som bibliotekar 
blev overtaget af adjunkt Helge Wiingaard.

Efter 8 års virke på Haderslev Katedral
skole forlod adjunkt Torben Nielsen ved 
skoleårets udgang skolen for helt at hellige 
sig arbejdet på det nye Munkensdam Gym
nasium i Kolding, hvor han selv bor. Tor
ben Nielsen vil blive stærkt savnet både af 
kolleger og elever her på skolen, hvor han 
har stået for en dynamisk og spændende 
undervisning i sine to fag, historie og sam
fundsfag. I 1979—80 virkede han tillige som 
studievejleder og tillidsmand.

★

Forårets overenskomstfornyelse gik ikke 
sporløst hen over skolen. 1. april varslede 
finansministeren lock-out for 18.000 offent
ligt ansatte akademikere og blandt dem de 
overenskomstansatte lærere på Haderslev 

Katedralskole. Et senere fremsat mæg
lingsforslag kom til urafstemning i slutnin
gen af april, og blev det forkastet, ville kon
flikten være en realitet den 11. maj - samme 
dag den skriftlige studentereksamen skulle 
begynde.

Mange på skolen begyndte derfor at tælle 
på knapperne om konsekvenserne af en så
dan konflikt. For både elever og lærere var 
det navnlig konfliktens varighed, der var det 
store spørgsmål - og her igen, om eksamen 
overhovedet ville kunne gennemføres i til
fælde af blot et par dages udsættelse.

Blandt de overenskomstansatte lærere af
holdtes der - i lighed med mange andre ar
bejdspladser - fagligt møde den 2. april. Se
nere - den 5. maj - markerede eleverne de
res forståelige utryghed over de rådende for
hold og gik i sluttet trop fra skolen til plad
sen ved Gravene i et demonstrationstog, 
hvor parolen var: eksamen til tiden. Mange 
så i ånden, at ikke bare sommerferien, men 
også jobs og optagelse på læreanstalter blev 
kuldkastet.

Spændingen var ikke udløst, da 3. g’ernes 
sidste skoledag oprandt dagen efter, den 6. 
maj. Rektor Jul Pedersen måtte derfor in
struere eleverne om, at hvad end de måtte 
høre om en konflikt eller ej i de kommende 
dage, skulle alle møde om mandagen, den 
11. maj som normalt.

Konflikten blev som bekendt ikke til no
get, men det var der som sagt ingen - og da 
slet ikke 3. g’erne - der kunne vide noget om 
på denne sidste skoledag. Og om det nu har 
været på grund af en dyster følelse af et fore
stående kaos, så blev netop den sidste skole
dag i år afviklet under den nøjeste iagttagel
se af de traditioner og ceremonier, der hører 
denne dag til. Kl. 7 drak elever og lærere 
kaffe i en tætpakket kantine, og kl. halvotte 
bekendtgjorde administrativ inspektor, 
lektor Franz Franzen, hvilke fag hvem 
skulle op i hvornår — akkompagneret af de 
obligate jubel- og fortvivlelsesudbrud 
blandt tilhørerne. Derefter var der fest og 
ballade på skolen i en times tid, hvorunder 
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en del lærere mere eller mindre frivilligt 
måtte »udlåne« deres sko. De — skoene — 
blev senere fundet hængt op i lange snore i 
flagstangen og i kantinen. Freden blev først 
genoprettet, da 3. g’erne - klædt ud i et sær
deles righoldigt sortiment af festtøj, non
nekjoler og utallige andre kustymer — begav 
sig på det traditionelle tog gennem Haders
levs indre by.

★

Blandt de kunstneriske oplevelser i skole
årets forløb indtager altid operaen en frem
trædende plads, og efter to års ophold gik 
tæppet igen i 1980 for en ny skoleopera. 
Forud var gået mange timers skrive- og 
komponeringsarbejde, øvelser osv. — opera
en var som vanligt helt igennem deltagernes 
eget værk, bygget op over et klassisk forbil
lede. I år var Henry Purcell’s opera »Dido 
og Aeneas« blevet bearbejdet til en moderne 
rock-opera, og som altid var adjunkt He- 
ramb Christensen og timelærer Peter Ras
mussen drivende kræfter bag arrangemen
tet. Operaen blev opført ved tre velbesøgte 
forestillinger den 10. og 11. okt.

I den forbindelse må navnlig Peter Ras
mussens indsats påskønnes i betragtning af, 
at han som bosiddende i København måtte 
tilbringe mange kostbare timer i toget på vej 
til og fra prøverne i Haderslev. Peter Ras
mussen forlod da også skolen ved sommerfe
rien for at kunne arbejde under mindre tid
røvende betingelser i København.

Igen i år var Haderslev Katedralskoles 
kor under ledelse af lektor Lisbeth Kiil med 
i et landsdelsdækkende arrangement, idet 
koret sammen med otte andre syd- og søn
derjyske gymnasiekor deltog i Sønderjyl
lands Symfoniorkesters opførelse af Rossinis 
Stabat Mater. Opførelserne fandt sted den 
15., 17. og 18. marts i henholdsvis Lø
gumkloster, Sønderborg og Kolding.

Herudover afholdtes den traditionelle 
Holberg-revy på skolen den 26. og 27. febr. 
og skolekomedien den 24. april.

★

Skoleårets fællestimearrangementer blev 
næsten alle afviklet i efteråret for ikke at 
kollidere med forårets terminsprøver og 
eksamensforberedelser, og ligesom sidste år 
blev størstedelen af fællestimerne samlet 
omkring bestemte temaer.

Det første tema — kvindebevægelsen — 
blev belyst ved tre arrangementer i septem
ber. Den 10. holdt institutbestyrer Esbern 
Krause-Jensen, Idéhistorisk Institut, Aar
hus Universitet, foredrag over emnet »Kvin
debevægelse - historisk og aktuelt«. Den 11. 
holdt freelance-fotograf Mogens Stryhn, 
Års, lysbilledforedrag om kvinders og børns 
levevilkår i u-landene, og den 12. havde 
skolen besøg af to repræsentanter for Grev
inde Danner-stiftelsen.

Et andet tema var krig og konflikt, som 
behandledes i november. Peter Watkin’s 
film »Wargame« og Bertel Heurlins »En 
klode i splid med sig selv« blev vist og gav 
anledning til en meget levende og frugtbar 
diskussion rundt om i klasserne. Nogle dage 
senere gæstede lektor Johan Bender, Århus 
Katedralskole, og regimentschef, oberst N. 
K. Nørgaard, Haderslev, skolen og belyste i 
foredrag emnet ud fra hver sin synsvinkel. 
Også herefter fulgte en meget livlig diskus
sion i festsalen.

Derudover havde skolen i september be
søg af forfatteren Per Højholt, der gav an
skuelsesundervisning i modernistisk poesi 
på en særdeles underholdende måde i sit be
rømte show. Efter forestillingen var Per 
Højholt ude i nogle klasser, hvor eleverne 
havde lejlighed til at stille spørgsmål. I no
vember vistes Jacob Holdts lysbilledfore
drag »Amerikanske billeder« i to særdeles 
velbesøgte og tankevækkende forestillinger. 
Umiddelbart før jul vistes teatergruppen 
Solvognens film »Dejlig er den himmel blå«. 
Sidste fællestimearrangement var et møde i 
februar med forfatteren Dan Tureil.

Alt i alt et alsidigt og omfattende pro
gram, hvis tilrettelæggelse skyldtes fællesti
meudvalget, (bestående af adjunkterne An
na Jacobsen Lander og Nils Krag Møller 
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samt eleverne Susanne Nielsen (3. a), Lars 
Jørgensen (3. a) ogjan Laursen (3. y)), der 
ydermere i år havde arrangeret mindre ud
stillinger i skolens centralgarderobe i for
bindelse med flere fællestimer.

★

Mange idrætsaktiviteter løb af stablen i 
årets løb. Udover den frivillige idrætsun
dervisning, der foregår uden for skoletiden, 
har mange elever været med i forskellige 
turneringer og stævner med hold fra andre 
af landets gymnasier. I september var sko
len vært for regionsstævnet i atletik, hvor 
skolen vandt og derved kvalificerede sig til 
finalestævnerne i Svendborg og Viborg. Her 
klarede drengene sig bedst, idet de sikrede 
sig en tredjeplads.

Også de sønderjyske turneringer i fodbold 
og håndbold blev afviklet i Haderslev, og 
her blev det til en førsteplads i fodbold. 
Herudover har hold fra skolen deltaget i 
volleyball- og basketball-turneringer — lige
ledes med gode resultater.

I forbindelse med de dansk-tyske dage i 
Flensborg gav 2. d fra Haderslev Katedral

skole en gymnastikopvisning i Slesvig-hal- 
len. Forinden havde klassen besøgt forskel
lige tyske skoler, overværet undervisningen 
og diskuteret skolesystemer med tyske ele
ver.

Generelt bød skoleåret på en righoldig 
ekskursionsaktivitet til mange forskellige 
destinationer - til trods for de beskedne 
midler, der står til rådighed for dette formål. 
Her skal særligt fremhæves den studierejse, 
2. b sammen med adjunkterne Christa Påls- 
son og Flemming Rasmussen var på til Pa
ris. Turen omfattede bl. a. besøg på de tra
ditionelle seværdigheder, UNESCO og et 
fransk gymnasium.

HELGE WIINGAARD

RUNDE FØDSELSDAGE

Fru Ingrid Jacobsen fyldte den 19. juni 1981 
75 år. Fhv. lektor Willy Buch rundede det 
samme skarpe hjørne den 22. sept. 1981. 
Haderslev-Samfundet bringer begge en 
hjertelig lykønskning.



HADERSLEV-SAMFUNDETS 
REGNSKAB 

for tiden 1. juli 1980 til 30. juni 1981.

Indtægter:

Overført fra tidligere år:
Kassebeholdning . . . 157,50
Sparekassebog........ 1 690,14
Postgiro........ . 3 935,00 5 782,64

Kontingent.................................. 35 400,00
Salg af årsskrifter

(nye og gamle)........................ 5 930,00
Bidrag fra institutioner 

og enkeltpersoner................ 12 600,50
Renteindtægter............................ 239,40

Ialt kr. 59 952,54

Udgifter:

Årsskrift 1980:
Papir og tryk........ 42 669,50
Indbinding m.m. . . 4 164,82 46 834,32

Forsendelse.................................. 2 462,80
Kontorudgifter............................ 350,27
Plakater og 
brochurer .................................... 841,80
Repræsentation .......................... 156,45
Beholdning:

Kassebeholdning . . 0,00
Sparekassebog .... 1 516,04 
Postgiro.................. 7 790,86 9 306,90

Ialt kr. 59 952,54

Som det fremgår af regnskabet har Haders- 
lev-Samfundet hermed en kassebeholdning 
på ca. 9000 kr., mens vi i 1979, da vi overtog 
redaktionen også overtog en gæld på 4600 
kr. At det er gået så godt, skyldes ikke 
mindst de stærkt forøgede tilskud, som vi 
har modtaget, og som vi er meget taknem
melige for. Men også salg af såvel gamle 
som nye årsskrifter har de sidste to år været 
med til at give det gode resultat. 8000 kr. af 
kassebeholdningen er hensat til høj forrent

ning med henblik på udgivelse af en særlig 
stor 50-års jubilæumsårgang i 1984. Kon
tingentet er i år uforandret, men der må 
regnes med en forhøjelse næste år, da kon
tingent og tilskud kun lige og lige har kun
net dække omkostningerne ved 1980-årgan- 
gen. Kontingentet er uforandret, fordi års
skriftet i år er af mindre omfang.

Haderslev, den 1. juli 1981.
Finn Dræby


