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FORORD
Atter er det lykkedes at skaffe stof til en fyldig årgang af HaderslevSamfundets Årsskrift, men redaktionen ser sig dog nødsaget til igen at
gøre opmærksom på de økonomiske vanskeligheder, som udgivelsen af
årsskriftet medfører. Kontingentet er i år hævet til 75 kr., men selv med
denne forhøjelse er det ikke muligt at fa udgifterne dækket. Det er derfor
en glæde, at en række lokale firmaer i år har erklæret sig villige til at
støtte årsskriftet sammen med de fonds, de lokale pengeinstitutter og
ikke mindst Haderslev kommune, som igen i år har ydet klækkelige
tilskud. Redaktionen takker hermed alle bidragydere for deres støtte,
men vil samtidig kraftigt opfordre til en ihærdig indsats for at skaffe flere
medlemmer. Kun herigennem sikres årsskriftets fortsatte eksistens.
Haderslev, i november 1982.
FINN DRÆBY
LARS N. HENNINGSEN
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NICOLAI OUTZEN
- EN KORNGROSSERER OG HANS VIRKE
Indledning
Perioden fra ca. 1830 til ca. 1875 var en
økonomisk god tid for det danske landbrug.
Kornsalgsperioden er den blevet kaldt, fordi
perioden er karakteriseret af en betydelig
korneksport, især til England; men også for
husdyrproduktionen var prisudviklingen
gunstig, således at der tillige kom en stor
eksport af bl. a. smør igang. Den stigende
anvendelse af dampskibe gjorde det muligt
forholdsvis hurtigt at bringe denne vare
over Nordsøen.
Det blev byernes købmænd, der kom til at
formidle denne eksport, og også i Haderslev
med dens betydelige opland og dens mange
store købmænd har eksporten været igang.
Fra 1840’rne og 1850’erne ved vi desværre

ikke ret meget om dens omfang og organise
ring, men fra 1860’erne flyder kilderne bed
re, og vi kan bl. a. konstatere, at også
Tyskland kommer mere og mere med som
afsætningsmarked for smør. Medvirkende
hertil var det økonomiske opsving Tyskland
fik, især efter den fransk-tyske krigs afslut
ning 1871. De store krigsskadeserstatninger,
Tyskland fik udbetalt, forøgede også efter
spørgslen efter forbrugsvarer.
I Haderslev synes firmaet H.J.H. de
Wolff, der var grundlagt af flensborgeren
Hans Jürgen Heinrich de Wolff (1805—
1854) i 1833 og havde forretning i Apote
kergade 7, at være det første, der slog sig på
smøreksport i større målestok. Firmaet le
dedes i 1860’erne af sønnen Paul de Wolff,
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død i 1881 i Horsens. Hans datter Johanne
skriver i sine erindringer fra 1944: »Forret
ningen gik under fars ledelse stadig fremad.
Han skriver selv i et efterladt brev: ’Jeg
måtte skamme mig, om jeg ville klage.’ Han
var en fortrinlig smørsmager, og rejste langt
omkring til de jyske herregårde for at opkø
be det bedste smør, meget gik vist til Eng
land.« Paul de Wollfs broder, Nicolai de
Wolff, var nemlig en overgang bosat i Skot
land og Johanne de Wolff fortæller, at hen
des far fik varer fra broderen i Skodand og
eksporterede smør dertil, »sådan var det
vist«.1
Også Rasmus Beck (1822-1913), der om
kring 1860 startede egen forretning inden
for korn- og smørhandel i Nørregade 6,
hørte formodentlig til de første inden for
denne branche. Han havde været ansat hos
de Wolff i 1850’erne og var en tid omkring
1870 i kompagniskab med Paul de Wolflf.
Om dette samarbejde beretter han i et in
terview i Modersmaalet den 16. marts 1912:
»Det kan nok være vi tjente penge. Vi havde
agenter rundt omkring i Hamborg, Hanno
ver, Magdeburg osv. De fik det simple smør;
der blev sat et bestemt mærke på det, og vi
fik det umådelig godt betalt. Alle de store
gårde som Refsø, Tågerup, Trummers i
Frørup osv. leverede smør til os.«
Det var tilsyneladende smørret fra de store
gårde med eget gårdmejeri, der således af
sattes gennem de Wolff, men ved siden heraf
fandtes det såkaldte »bondesmør« fra de
mindre gårde. Herom fortæller Carl Roos,
hvis far, Nis Andreasen Roos (1836—92), i
1870’erne havde forretning i Storegade 35:
»Der var endnu dengang tale om tuskhan
del med bønderne. De bragte smør for va
rer, og min moder har fortalt, at smørret
kunne have højst individuel karakter. Bøn
derne bragte det i bøtter, der nok så kønt
var prydet med et frisk grønt blad under
låget, men de underste lag var ikke som de
øverste, det var ikke én kærning, men ad
skillige; det kunne have både en tanke og en
kulør, som ikke indbød til appetit. Altså
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måtte det hele i æltekarret, og af samtlige
bøtters indhold fremstilledes et sælgeligt
produkt. Sådan kunne det gå før mejeriernes
tid.«2
Af andre købmænd i Haderslev, der drev
smørhandel og muligvis også eksport, kan
nævnes Anders Roose i Vestergade 6 eller
måske især dennes søn, Jørgen H. Roose
(1849-1906), der overtog forretningen i
1872 og fik til huse i Storegade 58. I Vojens
etablerede Julius Nielsen (1848-1920) sig i
1872 med forretning i korn, tømmer og
smør, der udviklede sig til at blive en af
Nordslesvigs betydeligste. Julius Nielsen
flyttede i 1887 til Haderslev, hvor han boede
på Damager (Ribe Landevej 28). Han blev i
1871 gift med en datter af Jørgen H. Roose
og blev ved århundredskiftet en af de danske
nordslesvigeres politiske ledere. Han var
medlem af Haderslev kredsdag (amtsråd)
fra 1900 og af den preussiske landdag
1903-08.
Det er karakteristisk, at de fleste af disse
firmaer i løbet af 1870’erne og 1880’erne og
så blev korn- og foderstoffirmaer, lige som
handel med landbrugsmaskiner blev taget
op. Til de nævnte firmaer føjede sig i
1880’erne korn- og foderstofforretningerne
Fr. Chr. Sievers jr., der i 1886 gik i kompag
niskab med Jørgen H. Roose, samt Johs.
W.J. Speth (1852—1919), der var startet i
1878 og i 1884 sammen med Jørgen H. Roo
ses broder, Chr. H. Roose (d. 1924), starte
de et grossistfirma i Sommersted. Chr. H.
Roose havde sin egen korn- og foderstoffor
retning i Kolding.
Landbrugets forsyning med råvarer og
maskiner samt afsætning af smørret blev
således disse firmaers vigtigste virkefelt fra
1880’erne. Det gælder også Nicolai Andrea
sen Outzen, der kom i købmandslære i Ha
derslev i 1865 og i 1881 grundlagde sit eget
firma, kun 30 år gammel.
Nicolai Outzen har i 1918, kort før sin
død den 20. okt. 1920, skrevet en kort lev
nedsskildring, som med familiens tilladelse
bringes her i sin helhed. Skildringen giver et

godt indblik i smørhandlens organisering og
udviklingen af korn-, foderstof- og maskin
handlen, idet Nicolai Outzen kom i nær be
røring med de fleste af de her nævnte firma
er, ikke alene i Haderslev men også i Kol
ding. Hertil flyttede Nicolai Outzen, da han
i 1898 blev udvist fra Haderslev som et led i
regeringspræsident v. Kollers tvangspolitik
over for det dansksindede Nordslesvig.
Nicolai Outzen beretter selv herom, men
hvilket chok udvisningsordren var for ham,
far vi måske først rigtig indtryk af, når vi
læser Jonas Collins skildring heraf: »Outzen
havde faet tilsigelse til at møde på politicomptoiret og anede ikke hvorfor; på vejen
kiggede han ind til sin ven og kollega, Jør
gen Roose, for at høre, om han måske også
skulle derned. Kort efter kom han tilbage,
ligbleg, udvist med kort varsel jaget bort fra
sin store blomstrende forretning og sit
smukke hjem i Storegade! Men Rooses unge
datter gik hen og smækkede vinduerne op og
sang så det klang ud over gaden: »Vi fik ej
under tidernes tryk et bøjet mod, en ludende
ryg! . . .« Outzen havde tidligere fem gange
søgt om at blive tysk undersåt; sidste gang
havde han endda averteret sin ejendom i
Haderslev til salg og lejet comptoir i Ham
borg, hvortil han tog ned hver 14. dag — alt
forgæves.«3
Det var et alvorligt tab for Haderslev så
ledes at miste en af sine dygtigste forretningsmænd, men det lykkedes for Outzens

søn, Andreas Henrik Outzen (1878-1966),
der i 1898 kun var 20 år, at føre firmaet
videre i samarbejde med Jørgen Henrik
Dahl (1866—1939), en søn af købmand Jør
gen Eriksen Dahl (1833-1918), der havde
forretning Torvet 2. J. H. Dahl var proku
rist hos Nicolai Outzen fra 1892 og blev fra
1919 medindehavder af firmaet i Haderslev.
Andreas Outzen blev medlem af det første
danske byråd i Haderslev i 1919. Han var
medlem af magistraten 1925—29 og be
klædte i 1920’rne mange tillidsposter i Ha
derslev, bl. a. var han formand for Han
delsforeningen 1923—30. Han var siden 1920
finsk konsul.
I 1930 måtte firmaet imidlertid lukke ef
ter store tab som følge af det prisfald på
korn og foderstoffer, der var en følge af den
store verdenskrise. Firmaet blev dog samme
år rekonstrueret som et aktieselskab, hvori
Det danske Gødningskompagni (senere Su
perfos) havde en betydelig aktiepost. I be
gyndelsen af 1970’erne overtog Superfos
korn- og foderstoffirmaet I. S. Christensen
A/S, der var grundlagt i 1920, og hermed
var vejen banet for en sammenslutning af de
to firmaer til firmaet »Outzen og Christen
sen«. Dette skete den 1. jan. 1975, og den 1.
jan. 1982 fusionerede dette firma med Su
perfos til »Superfos Korn«, under hvilket
navn det gamle Haderslev-firma nu lever
videre i den by, hvor firmaet blev startet for
ca. 100 år siden.

KORTFATTET MEDDELELSE OM MIN VIRKSOMHED
SOM KØBMAND OG BORGER TIL DATO,
FØRST I HADERSLEV OG SENERE HER I KOLDING.
Jeg er født i Ribe den 26. september 1851.
Mine forældre — Andreas Nissen Outzen,
født i Valsbøl ved Flensborg den 23. sep
tember 1813 og død i Ribe den 30. septem
ber 1876 og hustru, Ellen Marie Jensdatter,
født i Ballum ved Tønder den 16. december

1814 og død i Kolding den 11. juli 1908 (be
gravet i Ribe).
Da jeg blev født var min fader rebslager,
senere overtog han min moders plejemoders
ejendom i Ribe og drev landbrug og værts
hushold. Dette mit hjem, hvor jeg var stærkt
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interesseret i landvæsenet, passede køer og
får - og tildels også markerne, eller var
medvirkende til at de blev passet, før jeg
blev konfirmeret — forlod jeg allerede kun 14
år gammel — da jeg nu havde fået den
mening, at det var bedst at blive købmand —
hvorfor jeg efter en annonce i Ribe Stiftsti
dende selv anskaffede mig plads som lærling
i en kolonial- og produktforretning i Ha
derslev, Firma Theobald Olsen & Johan
sen,4 fra den 1. november 1865 - altså lige
efter at Slesvig var blevet annekteret af
Tyskland.
Det var på nuværende grosserer Julius
Nielsens foranledning, der også er født i Ri
be og som den gang var lærling hos Olsen og
Johansen, at annoncen var blevet indrykket
i Ribe Stiftstidende, og jeg blev således lær
ling sammen med ham — en tid jeg mindes
med stor glæde. Han var en god kammerat,
og han har haft en stor indflydelse på min
senere udvikling, da vi i mange år stod hin
anden nær, også i vort livssyn og var rigtig
gode venner.
Endskønt jeg gik ud af borgerskolen i Ri
be som nr. 1, var mine kundskaber meget
ringe, særlig hvad dansk og skrivning angik.
På min principals tilskyndelse tog jeg der
for, trods det jeg næsten ikke havde råd der
til, undervisning i retskrivning — og hvad
skønskrivning angik gav jeg mig i lag med
de såkaldte mønsterskrivebøger, og resul
tatet blev således, at jeg kun 1872 år [gam
mel] i marts 1870, da min læretid var udlø
bet og forretningen, jeg havde lært i, blev
ophævet, uden videre kundskaber i retning
af bogholderi blev antaget som bogholder i
firmaet H. J. H. de Wolffs enke i Haderslev,
der ved siden af kolonial og isenkram drev
en meget betydelig smørforretning. Min be
gyndelsesgage var kun 100 Rbd. eller 225
rigsmark pr. år.
I min læretid havde jeg også fået under
visning i tysk, og så snart jeg var blevet lidt
fortrolig med min gerning i min ny plads,
tog jeg privat undervisning i engelsk — til
dels foranlediget dertil af, at firmaet arbej8

Nicolai Outzen, portræt ca. 1900. (Privateje).

dede meget på England, særlig med smør.
Efter i tre år at have besørget bogholderiet,
tiltalte denne beskæftigelse mig ikke længe
re, og jeg bad derfor min chef om at måtte
komme til at arbejde i smørbranchen, hvil
ket han beredvilligt indgik på, da han nu
kendte mine kvalifikationer som smørken
der.
Efter et par års forløb havde jeg fået end
nu større lyst til branchen og forståelsen af,
at her var noget at gøre. Det var i årene efter
den tysk-franske krig, hvor efterspørgslen
for smør på grund af de gode økonomiske
forhold var i stadig stigning til de tyske
storbyer. Jeg foreslog derfor min chef, at jeg
skulle rejse til Magdeburg, hvor vi særlig
havde fået et stort marked for smør, og der
oprette en filial til at besørge salget. Som før
bemærket var firmaet i Haderslev betydeligt
i den branche og i stand til at fremskaffe
store partier, da vi ikke alene lod opkøbe i
Slesvig, men også på Fyn og i Jylland, særlig
i Sydjylland.
Mine planer blev den gang ikke antaget,

og jeg opsagde derfor min plads og begyndte
den 1. maj 1875 en forretning i smør, korn,
foderstoffer, gødningsstoffer og frø sammen
med Rasmus Beck, Nørregade 13 [nu nr. 6]
under Firma Beck og Outzen. Denne virk
somhed - og særlig vore pladsforhold for la
ger og kontor — var mig for indskrænket og
trykkende, så jeg i længden ikke følte mig
tilfreds dermed, og [jeg] opsagde derfor
kompagniskabet efter 6 års samarbejde og
købte en større ejendom i Storegade, der
passede godt til virksomheden, og begyndte
der i 1881 en selvstændig forretning i de
samme artikler under firma Nicolai Outzen
med en driftskapital af kun ca. 20.000 mk,
som jeg, da jeg i sin tid begyndte uden ka
pital, havde erhvervet mig i kompagniska
bet med Beck.5 Jeg købte imidlertid ejen
dommen billigt af Haderslev Spare- og Lå
nekasse, der havde ladet sig den udlægge
som ufyldestgjort panthaver, og efter at ha
ve istandsat den, fik jeg ved et par gode

venners kaution et større lån, end ejen
dommen havde kostet mig, således at jeg
ved samtidig at erhverve ejendom fik mere
disponibel kapital.6
Endskønt beliggenheden var i den mod
satte bydel af det opland, jeg hidtil mest
havde handlet med, gik forretningen allige
vel fremad. Jeg beholdt en del af de gamle
forbindelser og erhvervede mig mange nye.
Smørforretningen blev efterhånden mere og
mere hovedbranchen. Den undergik i årenes
løb mange forandringer i retning af produk
tionsmåden, og her gjaldt det om at følge
med udviklingen. I året 1898, da jeg forlod
Haderslev, blev næsten alt smørret leveret
fra andelsmejerier imod tidligere, da enhver
landmand selv kærnede og forhandlede sit
produkt.7
Fra den tid jeg flyttede ud i Storegade
blev min forretning mere anset, også jeg selv
blev mere bekendt blandt mine medborgere.
Jeg blev valgt ind i bankrådet for Haderslev

Storegade 80 pyntet med det finske flag og det norske flag, formodentlig på genforeningsdagen den 15. juni et af de første år i
1920’rne. Jørgen Henrik Dahl, der fra 1919 var medindehaver af firmaet, var norsk vicekonsul og Andreas Outzen var finsk
konsul. (Haderslev byhistoriske Arkiv).
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Nicolai Outzens hustru, Henriette
Outzen, født 1854, med ægteparrets
fire børn ca. 1886. Fra venstre Ellen,
født 1876, Andreas Henrik, født
1878, Holger, født 1883, og Betzy,
født 1879. (Privateje).

Bank, i bestyrelsen for Haderslev Handels
forening og i bestyrelsen for Haderslev
Slotsvandmølle etc. I en årrække var jeg
meddirektør i Haderslev Bank, jeg følte stor
interesse for Landboforeningen og tog livlig
del i alt, hvad der rørte sig inden for denne
forenings område, indtil jeg som falden til
besvær blev udvist i maj 1898 af de tyske
myndigheder.8
Det har altid stået for mig som en stor
uretfærdighed, at jeg blev udvist efter at ha
ve boet over 32 år i Haderslev. Saglige
grunde har ikke foreligget, da jeg ikke har
gjort mig skyldig i politiske forseelser. Et
nordslesvigsk blad skrev dengang om ud
visningen: »Grosserer Outzen, Haderslev,
som fornylig uden skygge af påviselig grund
er blevet udvist af Tyskland, forlod i aftes
pr. egen befordring Haderslev for at tage
foreløbigt ophold i Kolding, hvor hans hu
stru, der er meget svagelig, tillige med bør
nene senere vil støde til ham. Forinden sin
afrejse havde hr. Outzen indgivet tvende
andragender, et til kejser Wilhelm og et til
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det tyske ministerium, om udsættelse af fri
sten for udvisningsdagen, men havde begge
steder faet et meget bestemt afslag. Så måtte
han af sted. Hr. Outzen, der drev en ud
strakt handel med korn og smør i Slesvig,
har nu måttet lade sin søn, der kun er 20 år
gammel og preussisk undersåt, blive tilbage
for at passe forretningen. Men allerede den
1. oktober i år vil den unge mand, der er
taget på sessionen i foråret, blive indkaldt
ved garnisonen i Hamborg.«
Det, der den dag jeg blev udvist, stod for
mig som den største ulykke, at jeg blev jaget
bort med 14 dages varsel fra et kært hjem og
en god forretning, mange gode venner og en
befolkning, jeg den dag i dag fremdeles
sætter meget højt, kunne jeg allerede få år
efter kalde et held, idet jeg snart her i Kol
ding kom ind i en god forretning og på man
ge måder ind i gode omstændigheder. Det
var ved siden af disse gode forhold en tryg
og behagelig følelse her at være hjemme og
ikke som på den anden side af grænsen kun
at være en fremmed og tålt person.

Et halvt år efter min udvisning kom min
hustru og tre af vore børn her til byen. Den
fjerde, vor ældste søn, der var blevet preus
sisk undersåt, blev i Haderslev, for et halvt
år senere at aftjene sin militærpligt i den
tyske hær, for derefter at blive i hjemmet og
forretningen i Haderslev. — Jeg var den 2.
maj 1876 blevet gift med Johanne Henriette
Franziska Thiessen, datter af afdøde kande
støber Johann Heinrich Thiessen, født i
Tønder og afdøde hustru, Betzy Juliane
Lauritzen, født i Haderslev.9
Før min families ankomst her til Kolding
havde jeg købt grosserer Chr. Rooses forret
ning Korn og Foderstoffer Engros - samt
hans ejendom i Vestergade [22] og pakhus
ved havnen til overtagelse den 1. okt. 1898.
Et andet nordslesvigsk blad skrev følgende
herom: »Grosserer Roose, Kolding, har iføl
ge modtaget telegram fra Ritzaus Bureau
solgt sin gård med pakhus i Vestergade og
et pakhus ved havnen til grosserer N. Outzen fra Haderslev for 82.000 kr. Grosserer

Outzen blev som bekendt forleden udvist fra
Haderslev - ingen ved af hvad grund - ryg
tet siger, fordi han flyttede fra landråd
Mauves barber, og dette rygte finder virke
lig tiltro blandt folk - så vidt er vi nået.10
Ved denne udvisning, af hvad grund den nu
end er sket, har dr. Mauve11 skilt Haderslev
af med en af dens dygtigste og driftigste forretningsmænd og største skatteydere, som
Kolding med glæde giver plads inden for
sine grænser. Og så hyler tyske regerings
blade over, at Kolding slår sig op, mens
Haderslev sygner hen. Lykkelige Kolding,
som har meget og får mere. Stakkels Ha
derslev, som har preussisk svindsot.«
Jeg tog nu fat på forretningen her under
Firma Chr. Roose; den var i begyndelsen
noget fremmed for mig, og den lå jo noget
anderledes end forretningen i Haderslev.
Samtidig fortsatte jeg min forretning i Ha
derslev og filialen i Christiansfeld, der kort i
forvejen var oprettet under min flerårige
medarbejder, J. Henr. Dahis ledelse,12 da

JfaSersleben
Jtaderslev

Den nye del af Haderslev havn ca. 1910. Havnen blev udvidet 1903-07, og der opførtes en del nye pakhuse, bl. a. af Nicolai
Outzen. I baggrunden huse på Lindedal med bryggeriet Hansborg, opført 1901, yderst til højre (bag skibsmasterne).
(Haderslev byhistoriske Arkiv).

11

Nicolai Outzens villa Ora på
Strandvejen i Kolding. (Privateje).

det fremdeles, som en følge af min udvis
ning, var mig forment at komme over græn
sen og min ældste søn imidlertid havde på
begyndt aftjeningen af sin militærtjeneste
ved den lauenborgske jægerbataillon.
Forretningerne gik jævnt godt på begge
sider af grænsen, men allerede den 1. maj
1900 forandredes virksomheden her derhen,
at jeg i forbindelse med grosserer N. P.
Stenderup13 oprettede aktieselskabet Syd
jysk Korn og Foderstof-kompagni. Vore
firmaer — N. P. Stenderup og Chr. Roose —
gik op i dette, og Stenderup og jeg blev livs
varig direktører. Hr. grosserer Roose blev
formand for bestyrelsen, af hvilken Stende
rup og jeg også blev medlemmer.
Ved denne sammenslutning blev forret
ningen stærkere både med hensyn til kapital
og pladsforhold. Vi fik nu fire pakhuse ved
havnen foruden pakhuset i Vestergade, og
vi kunne nu bedre direkte importere korn og
foderstoffer både fra Sortehavet og de over
søiske havne end tidligere hver for sig. Ak
tieselskabet arbejdede nu jævnt og støt en
del år, indtil det i året 1908 ophævedes som
sådan, hvorefter forretningen overtoges og
fortsattes under samme firma og på samme
måde som hidtil af N. P. Stenderup og mig
som eneindehavere.14
I 1914 byggede vi en foderblandingsfa
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brik ved Kolding havn ved siden af de andre
pakhuse til fremstilling af Colding kontrol
lerede foderblandinger. Denne virksomhed
står i et og alt under kontrol af professor
Harald Goldschmidt. Sidste efterår oprette
des interessentskabet Nørgaard & Co, inde
havere Chr. Nørgaard og vort firma, for
handel med frø såvel brugs- som affaldsfrø,
hø, halm, hakkelse, avner etc., dels i rå og
dels i formalet tilstand. Stenderup og jeg har
hidtil arbejdet i samdrægtighed og god for
ståelse, et forhold, der antagelig vedvarer til
en af os afgår ved døden eller vi lader vore
sønner træde i vort sted.
Som bemærket blev forretningen i Ha
derslev og filialen ført uforandret videre kun med den forskel at den med årene blev
betydelig større. Min søn var kommet tilba
ge fra militærtjenesten og blevet min part
haver, og jeg selv fik nu tilladelse til jævnlig
at komme til Haderslev og Christiansfeld for
at føre konference om og tilsyn med virk
somhederne. Vi byggede et pakhus for korn
og foderstoffer ved havnen, og i året 1906
oprettede jeg en forretning med maskiner og
landbrugsredskaber under firma Nicolai
Outzens Maskinhandel og købte i den an
ledning forhenværende tømmerhandler
Mussmanns store ejendom i Gåskærgade og
byggede her et maskinværksted. Desuden

byggede jeg et stort nyt pakhus i haven ved
denne ejendom med kælder under og med
sporforbindelse til havn og bane til lagring
af korn, foderstoffer og smør for firmaet i
Storegade. Senere blev en del af kælderen
indrettet til kølerum for konservering af
smørhandlen.15 Jeg var uheldig med den
bestyrer, jeg havde faet, og min yngste søn,
der efter sin uddannelse i udlandet var trådt
ind i forretningen og ikke var kendt med
branchen, formåede ikke at bringe den på
fode igen. Denne søn er nu i Christiansfeld
og parthaver i min filial der.
Allerede i 1903 blev jeg af de højstbeskattede vælgere valgt ind i Kolding byråd,
blev medlem af kasse- og regnskabsudvalget
og havneudvalget. Efter to valgperioder
nedlagde jeg hvervet som byrådsmedlem,

men blev siddende i havneudvalget, indtil
jeg i 1916 udmeldte mig deraf.16
Da banken Kolding Låne- og Diskonto
kasse i året 1905 blev omdannet, valgtes jeg
til formand for bankrådet og er fremdeles
formand,17 ligeledes er jeg formand for Kol
ding Fjords Dampskibsselskab og næstfor
mand for Kolding-Egtved Jernbane. I 1915
blev jeg formand for Foreningen af Korn- og
Foderstof-Importører i Jylland og Fyn og
samme år blev jeg valgt til næstformand for
Danske Korn- og Foderstof-Importørers
Fællesorganisation og medlem af Kjøben
havns Bedømmelses- og Voldgifts-Udvalg
for Korn- og Foderstofhandelen og 1917
blev jeg, efter nogle år at have været næst
formand, valgt til formand for Kolding
Handelsforening. I 1914 startede jeg Ak

Luftbillede af firmaet Nicolai Outzen A/S’s bygninger på havnen i Haderslev ca. 1940. I bygningskomplekset indgik den
gamle korndampmølle, der var opført i 1840’rne, og som nedbrændte i 1958. Til højre Hansborggade. (Privateje).
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tieselskabet Sydjydsk Kul-Import, var for
mand for bestyrelsen, men måtte på grund
af krigsforholdene sælge mine aktier og
trække mig ud deraf, men det er mig en glæ
de, at forretningen er i god trivsel.
I 1912 skaffede jeg Kolding Idrætsfor
ening eget hjem, nemlig Olympia ved
sportspladsen, hvilket jeg også har haft glæ
de af. Al slags sport har haft min sympati,
og har jeg på den måde foranlediget, at de

unge idrætsmænd fik et eget samlingssted.
Også har jeg været med til at Kolding Ro
klub fik sit nye bådehus med en fortrinlig
beliggenhed ved Kolding Fjord, hvilket
klubbens medlemmer er meget glade for; og
har disse foreninger som en slags taknem
lighed derfor udnævnt mig til deres æres
medlem og ophængt mit billede (fotografi) i
deres lokale.
Kolding, den 1. maj 1918.
NICOLAI OUTZEN

NOTER
1 Det gamle hus, privattryk, Herning 1981, s. 14 og 8.
2 Haderslev-Samfundets Årsskrift 1955, s. 12.
3 Haderslev-Samfundets Årsskrift 1938, s. 21. Den senere
overlæge Jonas Collin (1877-1938) kom som dansk stu
dent ofte til Haderslev i slutningen af 1890’erne.
4 Theobald Olsen ogj. P. Jacobsen havde ifølge adresse
bogen 1868 deres forretning i Nørregade 13, nu Brinckens isenkram.
5 Rasmus Beck fortæller i Modersmaalet den 16. marts
1912 bl. a. følgende: »Ja, det var voldsomt som vi tjente
penge; men jeg led også tab: 6.000 mk hos en jøde i
Hamborg, 4.000 mk hos en høker, 6.000 mk et andet sted,
3.000 mk et sted. Jeg ved slet ikke, hvor vi fik alle de
penge fra. Men pokker i vold gik det.« — Beck var en helt
anden type end Outzen; der var mere grisehandler end
smørgrosserer i ham. Hans forretning blev i 1890’erne
overtaget af sønnen Adolf Beck (1866-1925) og blev ef
terhånden til en ren maskinhandel. Den gamle Rasmus
Beck drev dog stadig selv det gæstgiveri i Nørregade 6,
der hele tiden havde været knyttet til forretningen. Han
døde i 1913, 91 år gammel.
6 Der er tale om ejendommen Storegade 80, hvor Andreas
Outzen boede indtil sin død i 1966.
7 Det første andelsmejeri i Nordslesvig startede i 1884 i
Mejlby i Lintrup sogn og i løbet af de følgede 10-15 år
oprettedes der et meget stort antal andelsmejerier over
hele Nordslesvig.
8 Outzen var formand for Handelsforeningen 1897-99 og
medlem af Haderslev Banks bankråd 1882-92 og 189297 en af bankens tre direktører, men var som født i Ribe
dansk statsborger. Han kunne derfor uden videre udvi
ses.
9 Outzens svigerfar blev borger i Haderslev i 1845. Outzens hustru var født i Haderslev den 18. dec. 1854 og
døde i 1923. I ægteskabet var der fire børn, foruden An
dreas Henrik også sønnen Holger (1883-1956), der blev
leder af filialen i Christiansfeld, samt døtrene Betzy
(1879-1941), gift med proprietær Schultz-Petersen, Tyr
strupgård og Ellen, gift med papirfabrikant Jørgen
Schierbeck, København.
10 Som begrundelse for udvisningen angav regeringspræsi
dent v. Köller senere i en samtale med den danske jour
nalist Henrik Cavling, at Outzen et par gange havde
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undladt at lade sig barbere hos byens tyske barber! (Søn
derjyske årbøger 1903, s. 278).
Karl Franz Arthur Ludwig Mauve (1860-1922) var
preussisk landråd i Haderslev 1892-1900. Han var en af
hovedmændene bag Köller-tidens tvangspolitik, jfr. Ha
derslev-Samfundets Årsskrift 1980, s. 21f.
Filialen i Christiansfeld var beliggende i den østlige by
del, Lindegade 56, hvor den stadig eksisterer som en filial
under firmaet, nu Superfos Korn.
Niels Peter Stenderup var født 1849 i Fredericia, og hans
livsforløb var meget lig Nie. Outzens. Faderen var land
mand, men sønnen fik en handelsuddanelse og slog sig i
1874 ned i Kolding som købmand. Detailforretningen
solgte han, da han i 1900 gik i samarbejde med Nie.
Outzen. Stenderup kom ligesom Outzen til at spille en
betydelig rolle inden for handelen i Kolding. Han var
formand for Kolding Handelsforening fra 1904 til 1917,
da Outzen blev formand, og ligesom Outzen var han
medlem af Kjøbenhavns Bedømmelses- og Voldgiftsud
valg for Korn- og Foderstofhandelen. Han var konserva
tivt medlem af Kolding byråd og døde i 1929.
Sydjydsk Korn- og Foderstofkompagni var nok det stør
ste af sin art på Kolding havn og solgte som kornimportfirma til mellemhandlere i Koldings opland. I 1909 blev
N. P. Stenderups søn, Christian Sophus Stenderup
(1877-1942) optaget som medindehaver i firmaet, der
efter Nicolai Outzens død i 1920 blev et rent familiefirma
i familien Stenderups eje. Det blev i 1976 sammensluttet
med Kolding Omegns Foderstof- og Gødningsforening,
jfr. Kolding i det tyvende århundrede, bind 1, Kolding
1978, s. 171-73.
Der er tale om ejendommen Gåskærgade 42, som ca.
1911 blev overtaget af automobilhandler Valdemar Hin
richsen. Pakhuset opførtes 1906 og blev senere overtaget
af Fyns Ægeksport. Det ligger stadig ud imod banen og er
nu reservedelslager for automobilfirmaet Hinrichsen og
Schrøder. Lillian Martinusens tegning side 5 viser dette
pakhus set fra nordvest.
Outzen var valgt af partiet Venstre og sad som medlem
af byrådet fra 1903 til 1913.
Kolding Låne- og Discontokasse, stiftet 1856, blev om
dannet i 1905, da banken på grund af store tab måtte
nedskrive sin aktiekapital til 200.000 kr. Ved ny tegning
blev aktiekapitalen igen 400.000 kr. Nie. Outzen var for
mand for bankrådet indtil sin død.

Indledning
Den 2. okt. 1882 udkom det første nummer
af avisen »Modersmaalet« i Haderslev. Bla
det blev startet af den da 21-årige Axel Sabroe, der i 50-året for udsendelsen af Modersmaalets første nummer til avisens ju
bilæumsnummer skrev en artikel: »Hvorfor
jeg stiftede Modersmaalet«. Uddrag af den
ne artikel er tidligere benyttet i »Bladet
Dannevirke 1838—1938« og af Johannes
Chr. Nielsen i dennes værk om »et sønder
jysk bogbinder- og boghandlerfirma og dets
ejere 1765—1965«, men bringes her for første
gang i sammenhæng, dog med en enkelt
udeladelse.
Axel Sabroe var søn af boghandler Theo
dor Sabroe, der var født 1819 i Næstved, og
som efter Godske Nielsens overtagelse af

bladet Dannevirke efter Peter Christian
Kock i 1855 blev knyttet til dette blad som
medarbejder. Ved siden af drev Theodor
Sabroe en boghandel i Bispegade 10, og han
blev efter 1864 en af de ledende i den danske
bevægelse i Haderslev. Han var medstifter
af byens danske politiske organisation,
Kommunalforeningen, der blev stiftet 1869.
Han var foreningens første formand og tilli
ge formand for den såkaldte »Broderforening«, der var en aflægger af Kommunal
foreningen, og hvis medlemmer især tilhørte
de lavere sociale lag.
Th. Sabroe havde i 1867 fået tilladelse til
at udgive »Haderslev Avis«, hvis første
nummer udkom den 1. nov. 1867, men som
fra 13. jan. 1868 redigeredes af H. R. HiortLorenzen. Hiort-Lorenzen erhvervede sene-
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re Dannevirkes gård på Klosteret, og Ha der indtog en mere pragmatisk holdning.
derslev Avis skiftede navn til Dannevirke, Det er en strid, som vi kan følge gennem
men i 1877 måtte Hiort-Lorenzen forlade mange år, og som omkring århundredskiftet
byen, tvunget bort af de preussiske myndig fik deres fornemste talsmænd i de to redak
heder. Redaktionen af Dannevirke blev tører, Jens Jessen i Flensborg og H. P. Hans
overdraget til cand.mag. J. Bjørnshauge, sen i Åbenrå. Det er på denne baggrund at
hvis bror, dyrlæge J. H. Bjørnshauge i Modersmaalets start skal ses, således som
Åbenrå i foråret 1879 købte Dannevirke af Sabroe selv beretter.
Hiort-Lorenzen.
Axel Sabroe, der var født den 7. april 1861
I politisk henseende var Lorenzen højre i Haderslev, var en begavet og initiativrig
mand, og det fremgik tydeligt af bladets po mand, der med ildhu og energi gav sig i lag
litiske beretninger fra Danmark, at bladet med mange opgaver; men der var samtidig
støttede den danske statsminister J. B. S. noget rastløst og ustadigt over ham, som var
Estrup i kampen imod det danske Venstre. medvirkende til at han sprang fra det ene til
Denne linje fortsattes under Bjørnshauge, det andet. Redaktionen af Dannevirke be
ligesom bladet i det nordslesvigske spørg skæftigede han sig efterhånden kun lidt
smål gik klart ind for protestpolitikken, dvs. med, selv om han som ansvarshavende re
den politik der gik ud på, at de danske nord daktør måtte i fængsel i tre måneder i 1886.
slesvigere ifølge Pragfredens § 5 havde en Til gengæld tog han aktiv del i den natio
ret til efter en afstemning at vende tilbage til nale kamp som foredragsholder og oplæser.
Danmark.1 Det var de danske rigsdagsre Han var aktiv i de nationale foreninger og
præsentanters opgave at protestere imod at var med til at arrangere mange møder rundt
denne afstemning ikke fandt sted.
omkring i Nordslesvig.
En konsekvens af denne holdning var, at
Nogen ledende rolle i den nationale kamp
de unge nægtede at gøre militærtjeneste og kom Sabroe dog aldrig til at spille. Dette
derpå måtte udvandre, at tidligere danske hænger formodentlig sammen med hans en
embedsmænd, bl. a. præster, nægtede at gagementer i en lang række forretningsfo
aflægge ed til den preussiske konge og derfor retagender, der ikke alle var lige rentable.
blev afskediget, og at de nordslesvigske re Han var også noget af en opfinder og brugte
præsentanter i den preussiske landdag næg megen tid og mange penge til denne side af
tede at aflægge den samme ed, og derfor ikke sit virke.
kunne indtage deres pladser i den preussiske
I 1890’erne erhvervede han et teglværk
landdag.
ved Åstrup, og han anskaffede senere et lille
Især fra slutningen af 1870’erne blev der dampskib til sejlads på fjorden. Boghandel
sat spørgsmålstegn ved denne politik. Man og bogbinderi solgte han i 1896 til Carl
ge mente at der måtte føres en politik på Nielsen, der siden 1884 havde været den
langt sigt, og at der derfor ved forhandling egentlige leder af forretningen.
skulle opnås lempelser og bedre kår for
I 1897 var Axel Sabroe en af de drivende
de dansksindede nordslesvigere. Samtidig kræfter ved oprettelsen af Industri- og
skulle de unge blive i landsdelen og derfor Landmandsbanken, og han havde en stor
blive soldater, dvs. aflægge eden, ligesom aktiepost i savværket Hansborg, stiftet 1901.
landsdagsmændene skulle aflægge ed og Modersmaalet solgte han i 1900 til et ak
indtage deres pladser i landdagen. Vi far tieselskab, hvori han dog selv havde en stor
således edsnægtere og tilhængere af protest del af aktierne.
politik stående over for edsaflæggere og til
I 1907 var han hovedmanden bag aktie
hængere af forhandlingspolitik, dvs. dem selskabet Haderslev Maskinfabrik, der
der hævdede et retsstandpunkt over for dem overtog P. J. Petersens tidligere jernstøberi
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og maskinfabrik Naffet 33 og 30. Selskabet
blev aldrig noget lukrativt foretagende. Sa
broe tabte vist mange penge herpå og måtte
omkring 1920 overtage det som eneindeha
ver. Han blev tvunget over i en uvirksom
hed, der stemte dårligt med hans natur.
I mange år boede han i den store ejendom
Naffet 2, som han ejede, og her døde han
den 17. marts 1935.
Avisen Modersmaalet gik efter århun
dredskiftet stærkt frem. Efter at aktie
selskabet i 1901 også havde erhvervet avisen
Dannevirke og dennes bygning på Klosteret
i Haderslev, blev de to aviser udgivet med
samme indhold, men med to forskellige

bladhoveder. Modersmaalet var dog nok
det navn der stod stærkest i folks bevidst
hed. I 1938, 100-året for Dannevirkes første
nummer, besluttedes det imidlertid fremti
dig kun at udgive avisen under navnet Dan
nevirke, og navnet Modersmaalet forsvandt
som avisnavn. Navnet levede dog stadig vi
dere i navnet på det aktieselskab, der stadig
trykkede Dannevirke, og også efter at Dan
nevirke i 1972 blev overtaget af Jydske Ti
dende fortsatte A/S Modersmålets Trykkeri
sin virksomhed. Som et velkonsolideret og
moderne trykkeri har det stadig til huse i
den røde bygning på Klosteret i Haderslev.

HVORFOR JEG STIFTEDE »MODERSMAALET«

Årene fra 1878 til 1882 var et meget bevæget
tidsrum i Sønderjyllands historie under
fremmedherredømmet. I sommeren 1878
blev Tyskland og Østrig enige om at ophæ
ve § 5, som tilsagde befolkningen i de nord
lige distrikter i Sønderjylland ret til ved en
fri afstemning at afgøre, hvorvidt den ville
tilhøre Danmark eller Tyskland. Ophævel
sen af denne paragraf ramte som et kølle
slag. Man forstod ikke, at en i den treenige
Guds navn højtidelig indgået forpligtelse
kunne ophæves ved et pennestrøg, men man
var klar over, at det nu kunne have lange
udsigter for en genforening med Danmark.
Så længe § 5 stod ved magt, var det ganske
naturligt, at de unge sønderjyder udvandre
de til Danmark for at undgå den preussiske
værnepligt, men efter § 5’s ophævelse kunne
man forudse, at Preussen ikke godvilligt
ville afstå nogen del af Sønderjylland, og
dermed blev de unge sønderjyders fremtidi
ge stilling det store afgørende spørgsmål.
Vedblev udvandringen i samme omfang
som hidtil, ville det kun være et spørgsmål
om tid, når den danske befolkning blev i
mindretal. Som yderligere følge af udvan
dringen ville der ingen ungdom være til at
2 Haderslev-Samfundets Årsskrift

overtage gårdene, når de gamle før eller se
nere afgik ved døden.2
Den tyske militærtjeneste var ikke alene
streng, men varede i tre år, så alene udsig
ten til at overtage fødegården eller faderens
forretning eller håndværk var ikke nok til at
få ungdommen til at blive i hjemstavnen og
gennemgå den preussiske militærskole.
Ejendommene kunne jo afhændes og forret
ninger sælges, og med penge i hånden kunne
der også i Danmark skabes en fremtid under
ganske anderledes lykkelige kår. Det samme
gjaldt lige så fuldt for håndværkere og
handlende som for arbejdere. Det var såle
des ikke økonomiske forhold, der skulle få de
unge sønderjyder til at trække i den preus
siske trøje.
Først og fremmest var det hjemstavnsfø
lelsen og forståelsen af, at Sønderjylland
ville være uigenkaldeligt tabt, hvis en al
mindelig udvandring af de unge sønderjyder
vedblivende fandt sted, der bandt dem til
hjemstavnen. Det var denne ungdoms
fædrelandskærlighed og trofasthed, der i
1920 stemte Sønderjylland hjem til Dan
mark. Det bør aldrig gå af minde.
Men tilbage til 1878. Man siger om øbo-
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erne, at de har en større hjemstavnsfølelse
end andre. Det er måske rigtigt. I hvert til
fælde var det alsingerne som først i samlet
flok besluttede at gennemgå den strenge
tre-årige preussiske militærskole for at kun
ne forblive og virke i deres hjemstavn. Men
samtidig krævede alsingerne, at deres re
præsentant Hans Lassen3 skulle aflægge
forfatningseden.4
Medlemmerne af den tyske rigsdag blev
ikke afkrævet nogen ed, men for at tage sæde
i den preussiske landdags deputeretkammer
skulle der aflægges ed til kongen af Preus
sen. Så længe Krüger5 levede ville Hans
Lassen følge ham og ikke indtage en særstil
ling ved edsaflæggelsen, men han betragte
de det som en fejl, da klager over admini
strationens og embedsmændenes fremfærd
kun kunne påtales i det preussiske depute
retkammer og ikke i rigsdagen.
Fra begyndelsen af 1881 lå Krüger syg til
døden. Den stoute, trofaste, varmtfølende
og uselviske høvding havde slidt sig op i
kampen for det folk, af hvilket han var run
den, for den hjemstavn, han fra sin ungdom
viede sine bedste kræfter. Den 27. august
afgik han ved døden efter et smertefuldt
sygeleje.
Forinden Krügers død havde Junggreen,6
Åbenrå, indbudt alle dansksindede valgmænd fra hele Nordslesvig til et møde i
Åbenrå. Ved dette møde foreslogjunggreen,
at der — på grund af Krügers sygdom — blev
opstillet en ny kandidat til det forestående
rigsdagsvalg. Mødet førte dog ikke til noget
afgørende resultat i så henseende. Det væ
sentlige udbytte af samme var en stærk frem
hævelse af, at vi for fremtiden, lige som hidtil,
skulle holde fast ved Krügers program. En
afstemning viste dog majoritet for, allerede
nu, at søge en ny kandidat til det forestående
rigsdagsvalg.7
Den 17. september efter Krügers død blev
der afholdt et valgmøde i Vojens Vesterkro.
Man behandlede navnlig spørgsmålet om,
hvorvidt der til Krügers efterfølger skulle
vælges en repræsentant, der ville aflægge
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eden og derved også indtage sit sæde i land
dagen. Der var mødt 137 dansksindede
valgmænd,8 og efter en rolig og saglig for
handling viste den påfølgende afstemning
overvejende majoritet for at vælge Jung
green, ligesom der var stor majoritet for, at
den eventuelle landdagsmand ikke skulle
aflægge eden.
Den 20. september holdt valgmændene
for Als og Sundeved møde i Sønderborg.
Der blev på dette gjort rede for afstemnin
gen på Vojensmødet: Junggreen 92, Lassen
22 og 3 spredte stemmer. Repræsentanterne
for Als og Sundeved havde på Vojensmødet
gjort gældende, at de kun kunne binde sig
ved en afstemning, der kundgjorde fuld
stændig enighed, hvorfor man nu havde frie
hænder. Efter en længere drøftelse blev der
foretaget afstemning, der gav til resultat:
Lassen 55 st. og Junggreen 13 st.
Efter disse to afstemninger inden for
1. valgkreds, som omfattede Haderslev og
Sønderborg amter, var en valgkamp, uund
gåelig, og der fremkom nu i »Dannevirke«
en række artikler, der var meget ensidige og
vakte almindelig misbilligelse her i amtet
blandt tilhængere af Hans Lassens kandi
datur. Under en valgkamp er det af afgø
rende betydning, hvem der har pressen på
sin side. Ethvert indlæg i »Dannevirke« til
fordel for Hans Lassen blev straks imødegå
et gennem en redaktionel tilføjelse, hvori
mod artikler, der anbefalede Junggreens
valg, straks fik bladets tilslutning. Som det
eneste danske blad her i Haderslev amt
havde det været bladets pligt under den fo
restående valgkamp at dele sol og vind lige
og ikke tage et så absolut ensidigt stand
punkt. Bladets skarpe afstandtagen fra eds
aflæggelsen påvirkede ganske naturligt
ungdommen og modvirkede derved i høj
grad bestræbelserne for at få ungdommen til
at blive i landet og aftjene den preussiske
værnepligt. Hertil kom, at der lige så vel
blandt edsaflæggerne som blandt edsnæg
terne fandtes fremragende, prøvede og
varmtfølende danske mænd, der ville det

bedste for folk og land; målet var fælles:
danskhedens bevarelse og fremme; kun
kampmåden var forskellig. Bladets ensidige
partitagen vakte så meget mere uvilje, som
edsnægterne åbenlyst kunne fremlægge deres
program, mens de, der holdt på, at landdagsmændene skulle aflægge eden, ikke kun
ne fremsætte de virkelige grunde uden at på
drage sig strafansvar. Det var nemlig først og
fremmest de tyske embedsmænds overgreb,
de tyske domstoles uhyrlige domfældelser i
politiske sager og hele den tyske administra
tions vilkårligheder. Klager herover kunne
nok indflettes i en rigsdagstale, men den kun
ne ikke således fremlægges og begrundes og
kræve svar fra regeringens side som i landda
gen, da det var sager, der ene vedrørte Preus
sen. Ydermere ville vore repræsentanters eds
aflæggelse medvirke til, at ungdommen blev
herhjemme og aftjente den preussiske vær
nepligt, i stedet for at udvandre.
Netop i denne skæbnesvangre periode in
deholdt »Dannevirke« en række, såvel ind
sendte som redaktionelle artikler, i hvilke
der blev gjort gældende, at en dansksindet
sønderjyde ikke kunne aflægge den preus
siske faneed. Det var navnlig Eliassen,
Brunsgaard,9 der i en række artikler genta
gende fremsatte denne opfattelse. Han blev
dog imødegået af flere og da navnlig af den
dansksindede advokat Bekker i Åbenrå,10
der i en række udmærkede artikler fremhæ
vede, at eden, der skulle aflægges såvel af
landdagsmænd som af soldater, ikke inde
holdt andet, end hvad enhver statsborger,
selv uden at have aflagt eden, er absolut
pligtig til; den indeholder et løfte om at være
kongen tro, lydig og underdanig og at ville
holde forfatningen. Han tilføjer, at det
imidlertid vil være klart, at disse pligter på
hviler enhver preussisk undersåt, og at
den, som viser utroskab, mangel på lydighed
eller underdanighed, øjeblikkelig vil blive
taget ved vingebenet, uden at man spørger
om, hvorvidt han har aflagt eden eller ikke.
Denne ed kunne så meget mere forenes med
vort krav om genforeningen med Danmark,
2*

Axel Sabroe (1861-1935) som ung redaktør. (Privateje).

som Preussens konge ved at efterkomme
dette krav gennem en afstemning opfyldte et
en gang givet løfte og derved ville vinde hele
Nordens sympati og venskab. Polakkerne11
havde i en lang årrække aflagt eden, og dog
førte deres repræsentanter i rigsdag og
landdag med usvækket kraft deres nationa
litetskamp og opposition mod den preus
siske regering.
»Dannevirkes« ensidige stilling til eds
spørgsmålet fremkaldte megen uvilje, da
den påvirkede ungdommen, og mange for
ældre så med sorg den dag i møde, da ejen
dom og hjem stod uden arvtager og måtte
overgå på fremmede hænder. Her i Sønder
jylland var der mangfoldige ejendomme, der
gennem flere slægtled havde været i samme
families eje, og hjemstavnsfølelsen var
navnlig her i landsdelen særlig udpræget.
Når døden gjorde sin høst, til hvem ville
da ejendommene overgå, når ungdommen
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var landflygtig i sin hjemstavn? Ja, når den
danske ungdom var udvandret, da var der
ingen andre dertil end tilflyttede tyskere.
Sønderjylland ville for stedse være tabt for
Danmark.
Tyskland stod på sin magts tinde - skulle
danskheden i Sønderjylland bevares, var
der kun én udvej: ungdommen måtte blive
ved hjemstavnen og aftjene den preussiske
værnepligt. Denne opfattelse var som alle
rede berørt alt nogle år forinden slået igen
nem på Als, og udvandringen fra denne
frugtbare ø med sin flittige, dygtige og
kernedanske landbostand var ophørt. Men i
overensstemmelse hermed krævede alsin
gerne, at deres repræsentant, Hans Lassen,
også skulle aflægge eden og tage sæde i
landdagen. Lassen var selv stemt herfor,
men af hensyn til Krüger, der ikke kunne
forsone sig med edsaflæggelsen, havde han
hidtil vægret sig ved at efterkomme sine
vælgeres krav.

★

Således lå landet efter at Sønderjyllands
stovte og trofaste forkæmper var stedt til
hvile og en ny repræsentant skulle vælges.
På dette tidspunkt var det, at der i Ha
derslev fremkom et nyt blad, skrevet på
dansk, nemlig »Folkebladet«.12 Det blev
udgivet og redigeret af udvandringsagent
A. P. Festersen,13 der havde været fuld
mægtig hos den kendte, danske advokat Salicath, som imidlertid var flyttet til kongeri
get og havde overtaget stillingen som borg
mester i Storehedinge.14 Festersen var godt
kendt af befolkningen, og da han kaldte sit
blad »Folkebladet« og det tilmed blev udgi
vet på dansk, fik det straks en ikke ringe
udbredelse. Det udgik ganske vist kun tre
gange ugentlig, men kostede også kun 1 mk.
50 pg. kvartalet, mens »Dannevirke« koste
de 2 mk. 50 pg. Da postafgifterne rettede sig
ikke alene efter prisen, men fordobledes ved
den seks gange ugentlige fordeling, blev
abonnementsprisen for »Dannevirke« om
trent den dobbelte.
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»Folkebladet« bragte langt flere lokale
nyheder rundt om fra landsdelen end
»Dannevirke«, idet tysksindede lærere og
andre tyske bestillingsmænd støttede det
ved korrespondancer. »Dannevirke« fyldte
derimod sine spalter med lange korrespon
dancer fra København i yderligtgående
højreretning med skarpe angreb på Venstre,
samt med udførlige skildringer af køben
havnsk teaternyt; endvidere bragte bladet
flere gange ugentlig spaltelange artikler om
markedsforholdene i Hamborg og England.
»Folkebladet« omfattede derimod et langt
mere lokalt og underholdende stof. Da det
samtidig var yderst forsigtigt i politisk hen
seende og nøjedes med at fremhæve, hvilken
stor fordel det økonomisk set var at tilhøre
et stort land som Tyskland, der bød de bed
ste afsætningsmuligheder for vore land
brugsprodukter, lykkedes det hurtigt bladet
at skaffe sig en stor læserskare, så meget
mere som det gennem postbudene og andre
bestillings- og embedsmænd fordélte en
mængde prøvenumre ud over landsdelen.
For hjemme tyskerne var »Folkebladet« et
særligt velkomment blad. Mange, ja de fle
ste af disse, kunne nemlig ikke så meget
tysk, at de med udbytte kunne læse én i det
tyske sprog skreven avis, men bladet fik be
klageligvis også en del læsere blandt den
dansksindede befolkning, navnlig blandt de
mange, der harmedes over »Dannevirke«s
evindelige skriverier mod edsaflæggelsen og
derved modvirkede forældrenes bestræbel
ser for at få ungdommen til at blive, så ejen
dommene kunne bevares i slægtens eje.
Således lå landet, da overlærer A. P.
West15 i 1879 begyndte udgivelsen af
»Haderslev Avis«. Forinden havde der væ
ret bestræbelser i gang for at få dyrlæge
Bjørnshauge16 i Åbenrå, der var ejer af
»Dannevirke«, til at sælge bladet til West.
Blandt andre havde også »Dannevirke«s
tidligere ejer og redaktør Hiort-Lorenzen17
henvendt sig til Bjørnshauge for at bevæge
ham til at afhænde bladet. Men Bjørns
hauge afviste bestemt enhver tanke om salg.

Overlærer A. P. West’s navn havde en god den kendte danske bogtrykker Thillerup21 i
klang i Sønderjylland. Han havde været læ Flensborg, hos hvem »Flensborg Avis« blev
rer i Flensborg ved den af A. C. C. Holdt trykt, kom til Haderslev for at tage trykke
oprettede skole,18 men da de preussiske riet i øjesyn, da det skulle afhændes eller
myndigheder lukkede samme, oprettede nedbrydes og pakkes i kasser. Efter at have
West en højskole i Vonsbæk ved Haderslev undersøgt materiellet tilrådede han mig at
Fjord, som han dog måtte standse, da de købe det som det stod for 4000 mk. Hvis det
tyske myndigheder også skred ind mod blev adskilt og pakket i kasser, ville det være
dette foretagende. På indtrængende opfor meget vanskeligt at afhænde og i hvert til
dring fra Krügers side ledsagede West her fælde opnå en langt lavere pris. Jeg beslut
efter Krüger på rejserne til Berlin og bistod tede da at købe det som det stod og drøfte
den gamle forkæmper i hans politiske virk de indgående med Thillerup som fagmand,
somhed. I den anledning flyttede West i hvad trykningen af et dagblad ville koste, og
hvor mange holdere og annoncer der skulle
1878 fra Flensborg til Haderslev.
Under sit ophold her, der netop faldt til, for at et blad kunne bære sig. Som for
sammen med den bevægede tid efter Krü holdene lå her i Haderslev kreds, hvor der
gers død, blev der fra mange sider rettet var stor utilfredshed med »Dannevirke«s
opfordring til West om at udgive et blad i holdning, var jeg efter denne drøftelse klar
Haderslev. Han købte da i 1879 et lille upo over, at der kun var ringe risiko ved forsø
litisk annonceblad »Haderslev Avis« med get, når der forinden blev iværksat en ener
tilhørende trykkeri, hvilket sidste han for gisk agitation for at skaffe holdere.
øgede betydeligt, ligesom han anskaffede en
I hvert tilfælde kunne jeg regne med at få
ny hurtigpresse. Trykkeriet blev opstillet og en ikke ubetydelig del tryksager fra selve
kontoret indrettet i bagbygningen til den byen.
ejendom i Nørregade, hvor jeg havde min
To år i forvejen havde jeg overtaget bog
boghandel og bolig i forhuset.19 Den 1. ok handelen, som i en længere årrække havde
tober 1879 begyndte West udgivelsen af været bortforpagtet til boghandler Henrik
»Haderslev Avis«.
sen, hos hvem jeg fra min konfirmation
West var en kundskabsrig, stilfærdig per havde stået i lære sammen med forretnin
sonlighed, men tillige en beskeden mand. gens nuværende indehaver Carl Nielsen.22
Det lå slet ikke for ham at agitere for sin Samarbejdet med ham fortsattes også efter,
egen virksomhed. Hans blad fik ganske vist at jeg havde overtaget boghandelen; han var
straks en del holdere, navnlig i sognene nord en enestående dygtig og samvittighedsfuld
for Haderslev Fjord og i Haderslev by, men medarbejder, og det skyldtes ikke mindst
kun spredte læsere i den øvrige del af amtet. ham, at forretningen udviklede sig til et efter
Herover følte han sig skuffet og ophørte med datidens forhold meget indbringende fore
udgivelsen efter tre fjerding års forløb, hvor tagende, således at jeg var økonomisk uaf
efter han rejste til Storehedinge og blev hængig*
overlærer ved en af byens skoler.20
Efter dette forsøg på at fa et dansk blad i Straks efter købet af trykkeriet anskaffede
Haderslev ved siden af »Dannevirke« blev jeg mig en hest og vogn og besluttede at
sidstnævnte end mere udfordrende, og bla henvende mig til kendte danske mænd i
dets ensidighed vakte uvilje i stadig større østeramtet for at erfare, hvorledes stemnin
kredse.
gen for et nyt blad var. Dengang havde man
hverken cykler eller automobiler.
Det af West anskaffede trykkeri blev imid
Jeg vidste, at utilfredsheden med »Dan
lertid stående ubenyttet til foråret 1882, da nevirke« var stadig stigende. Dette spørgs
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mål blev nemlig ofte drøftet med kunderne i
boghandelen, men før jeg begyndte på udgi
velsen, ville jeg have vished for, at bladet
ville finde almindelig tilslutning.
Med hensyn til bladets tendens var jeg
fast besluttet på, at det ikke skulle indtage
eller forfægte et afgjort, ensidigt standpunkt
i edsspørgsmålet; thi jeg forstod så godt den
følelse, der drev de unge sønderjyder over
grænsen; men sidst af alt skulle det, således
som »Dannevirke«, fordømme edsaflæggel
sen og derved jage vor ungdom ud af landet.
Hele østeramtet, indtil længdebanen, be
rejste jeg derefter, landsby for landsby; der
var ikke et sogn i dette område, uden at jeg
fra boghandelen kendte én eller flere land
mænd. På min rundtur tog jeg ind til en af
disse og forelagde min plan. Utilfredsheden
med »Dannevirke«s optræden, ikke alene i
edsspørgsmålet — men navnlig også bladets
angreb på flere af vore bedste mænd —
medførte, at jeg fandt tilslutning hos alle,
jeg besøgte. Men mest tilfredshed vakte det
dog, at »Modersmaalet« ville blive et billigt
blad, der kunne fortrænge »Folkebladet«.
Den opgave ville alle, både edsaflæggere og
edsnægtere, af al evne støtte, og i hvert sogn
var der indflydelsesrige mænd som straks
påtog at gå rundt til alle, der holdt »Folke
bladet« og få dem til at bestille »Moders
maalet«. At denne agitation blev virk
ningsfuldt gennemført viste sig straks, da
bladet begyndte at udkomme, idet der ind
løb et betydeligt antal postbestillinger, for
uden at mange på min rundrejse bestilte
bladet hos mig.
Det er ikke altid, at man så mange år efter,
er i stand til at konstatere rigtigheden af det,
som er sket for 50 år siden. Jeg er dog i det
heldige tilfælde at kunne stadfæste, at min
plan virkelig vandt stor tilslutning. Den
l.juli 1882, altså et halvt år før »Moders
maalet« udkom, overtog redaktør Jessen
»Flensborg Avis«.23 Ligesom mange andre
af danskhedens ledende mænd, var han
højst utilfreds med »Dannevirke«s ensidige
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holdning under den nylig afsluttede valg
kampagne.24 Det interesserede ham derfor
særligt, hvorledes det gik med mit nye fore
tagende, hvis fremkomst han fuldt ud bi
faldt. I begyndelsen af august måned tog jeg
til Flensborg og forelagde ham min forteg
nelse over de holdere, jeg indtil da havde
faet, med bestillernes egenhændige under
skrifter. Fra sit ophold i Haderslev, før han
overtog »Flensborg Avis«, var han godt
kendt med befolkningen her, og så meget
mere interesserede navnene ham. Det var
ham en stor tilfredsstillelse, at han blandt
»Modersmaalet«s abonnenter fandt navne
ne på så godt som alle mere kendte mænd i
amtet. Jeg opgav ham tallet på de abon
nenter, jeg indtil da havde faet, men han
ville dog selv optælle dem, da han fandt det
ganske forbavsende, at jeg havde kunnet
samle så mange i det korte tidsrum. Det var
nemlig den 2. august 1882, at denne samtale
fandt sted på »Flensborg Avis«’ kontor, alt
så halvanden måned, før jeg sluttede sub
skriptionen. Dagen efter, at jeg havde haft
denne samtale med redaktør Jessen, bragte
»Flensborg Avis« følgende meddelelse:
Nye blade i Nordslesvig
1. oktober forberedes udgivelsen af to nye
blade, det ene i Haderslev, det andet i Tøn
der. Begge blade skulle udkomme tre gange
om ugen og koste 1 mk. 50 pg. fjerdingåret.
Det nye blad i Haderslev, der skal hedde
»Modersmaalet«, vil blive udgivet og redi
geret af hr. boghandler Sabroe jun. Det er
ikke udgiverens hensigt, at det nye blad på
nogen måde skal træde op som en modstan
der af »Dannevirke«, tværtimod antager
han, at de to blade må kunne virke til sagens
bedste for det samme mål, idet der ved siden
af et større blad som »Dannevirke« turde
være plads for en billig avis, der af de
mere velstående kunne holdes sammen med
»Dannevirke«, og som turde finde indgang i
sådanne hjem, hvor man ikke har tid eller
råd til at læse et større blad. Da det i en tysk
avis har været fortalt, at den nye tidende, i

Th. Sabroes boghandel, Nørregade 34, efter at den i 1897 var overtaget af Carl Nielsen. Foran vinduet Theodor Lange, der var
bogbinder hos Carl Nielsen, på gelænderet sidder Carl Nielsens søn Laurids, i døren Henrik Carstensen og Carl Nielsens
datter Anna. I gården bag huset fandtes trykkeriet, hvor Modersmaalet blev trykt. (Privateje).

modsætning til »Dannevirke«, der holder på
edsnægtelsen, ville arbejde for landdagsmændenes edsaflæggelse, skulle vi meddele,
at dette ikke vil være tilfældet. Der er alle
rede i landdistrikterne samlet over halv
syvende hundrede subskribenter på »Mo
dersmaalet«, så det vil kunne begynde med
et for et mindre provinsblad antageligt antal
holdere. De første numre af bladet ville i
tusindvis blive fordelt trindt omkring i byen
og på landet.
Det blad, der skal udkomme på vester
egnen, vil fa navn af »Vestslesvigske Tiden
de« og skal trykkes hos hr. boghandler
Drøhse i Tønder.25 Hr. examinand jur.
Skovrøy fra Løgumkloster skal være bladets
redaktør.26 Hvorledes dette blad vil stille sig
i politisk henseende, kan man endnu ikke
dømme om, men det synes dog, at det, så
fremt det overhovedet udkommer, vil stille
sig afgjort på dansk side.

Det vil for »Dannevirke« og »Flensborg
Avis« i materiel henseende ikke blive nogen
lettelse, når der i deres opland oprettes nye
danske blade, men på den anden side er vi
forpligtede til at ønske disse al fremgang,
når det kun kan blive til gavn for sagen.
Men så er der også al anledning til indtræn
gende at lægge den danske befolkning på
sinde, at den for fremtiden endnu mere end
hidtil udelukkende bør støtte sin egen pres
se. Skal Nordslesvig kunne holde fem dan
ske blade oppe, da er det i det mindste nød
vendigt, at danske folk ikke ved abonnement
eller annoncer støtter de tyske aviser, der
har så mange andre hjælpemidler til deres
rådighed.«

★

På det tidspunkt, da denne redegørelse
fremkom i »Flensborg Avis«, var min rund
rejse endnu ikke afsluttet. Det var først i
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midten af september, jeg ophørte med at
samle abonnenter, og indtil den tid fik jeg
yderligere over 150 holdere tegnet i land
distrikterne. Jeg havde således i Haderslev
østre opland uden for selve byen i alt 800
holdere. I oplandet vest for banen tillod ti
den mig ikke at virke for bladets udbredelse,
men jeg opnåede dog også at fa en del læsere
i dette område. Det var navnlig den kendte
gårdejer L. Arnum, Bovlund,27 der støttede
bladet. Han havde en stor vennekreds og
var en af vesteramtets kendte og ansete
mænd, hvorfor han også var valgt til provinsial-landdagsmand for første slesvigske
valgkreds, ligesom han havde stået afdøde
Krüger særligt nær. Også grosserer Jul.
Nielsen, Vojens, den senere landdags
mand,28 stillede sig meget velvilligt til mit
blad og virkede for dets udbredelse. Selv
edsnægternes førstemand, A. D. Hørlyck,
Rurup,29 var efter et års forløb med til at
anbefale »Modersmaalet«, da han havde
set, at bladet ville samle og ikke sprede,
ville udjævne og ikke som »Dannevirke«
ville uddybe den af edsspørgsmålet frem
kaldte splittelse.
Når jeg særlig fremhæver dette, er det for
én gang for alle at fastslå, at det er en vildfa
relse, når der i historiske skildringer af for
holdene i Sønderjylland under fremmedherredømmet fremsættes den påstand, at »Mo
dersmaalet«, i modsætning til »Dannevir
ke«, særlig stillede sig på edsaflæggernes si
de.30 Havde dette været tilfældet, ville A. D.
Hørlyck næppe have sat sit navn under en
erklæring, der anbefalede »Modersmaalet«s
udbredelse også i kongeriget, hvilket jeg ne
den for skal komme tilbage til. Nej, det
»Modersmaalet« ville, var netop at fa denne
beklagelige strid udjævnet, men det kunne
ikke ske ved at indtage et ensidigt stand
punkt som »Dannevirke«, men ved at lade
de afvigende meninger fa lige ret til at
komme til orde og på en rolig og værdig
måde lade spørgsmålet blive belyst fra beg
ge sider. Målet var på det tidspunkt først og
fremmest at skabe enighed.
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»Modersmaalet«s udgivelse begyndte den 2.
oktober 1882 - den 1. oktober var en søndag
- og det udgik i begyndelsen tre gange
ugentlig, men på grund af den forøgede til
slutning, som bladet straks opnåede, udover
de holdere, der alt havde tegnet sig, beslut
tede jeg, at det allerede fra den 11. decem
ber skulle udgå som dagblad til uforandret
pris. I Haderslev by havde jeg en stor be
kendtskabskreds og mange venner, hvorfor
bladet straks ved dets fremkomst fik om
kring 200 holdere, og for hver uge voksede
tilslutningen, navnlig da mange holdt »Mo
dersmaalet« sammen med »Dannevirke«.

★
Det blev hurtigt bekendt, at »Moders
maalet« havde et betydeligt antal holdere,
og at det i hvert tilfælde i østeramtet, altså i
byens nærmeste kundekreds, havde en me
get stor udbredelse. Dette medførte, at bla
det forholdsvis hurtigt fik kundgørelser,
navnlig efter at det blev udgivet som dag
blad.
I vore dage er det et kostbart eksperiment
at begynde et nyt dagblad, men dengang lå
lønningsforholdene ganske anderledes, og
kravet om telegrammer kendte man kun for
kreaturhandelens vedkommende og ved
ganske særlige lejligheder.
Ligesom holderantallet vedblivende vok
sede, var der også god tilgang af tryksager
fra forretningsfolk og håndværkere, således
at indtægterne efter kort tids forløb kunne
dække de direkte udgifter. Ikke længe efter
ophørte »Folkebladet« at udkomme og blev
afløst af det på tysk skrevne blad »Grenzpost«. Denne kendsgerning turde være bed
ste bevis for, at »Modersmaalet« havde løst
den opgave, som »Dannevirke« ikke havde
magtet, nemlig at sætte bom for en snildt

Det eksemplar af Modersmaalet, der udkom den 2. okt.
1882, benævnes nr. 2, fordi det prøvenummer, der blev ud
sendt den 20. sept. og som ses på modsatte side, blev opfattet
som nr. 1. Det indeholdt bl. a. Axel Sabroes henvendelse
»Til Nordslesvigerne« om det nye blad og dets indhold.
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udtænkt plan, der gik ud på at dysse befolk
ningen i politisk søvn og fratage det genfor
eningshåbet.31

Edsnægternes førstemand A. Hørlycks stil
ling til »Modersmaalet« har jeg forhen
hentydet til. Hermed forholder det sig såle
des: »Dannevirke« havde fra gammel tid et
betydeligt antal holdere i kongeriget, mens
»Modersmaalet« næppe var kendt nord for

grænsen. Det var mig imidlertid meget
magtpåliggende, at man i det gamle land
også lærte »Modersmaalet« og dets stilling
til sønderjyske forhold at kende. Jeg hen
vendte mig derfor til vore repræsentanter
såvel i rigsdagen som i landdagen og provinsial-landdagen og anmodede dem om en
udtalelse angående mit blad, idet jeg med
delte, hvortil jeg ville anvende samme.
Jeg fik da følgende erklæring:32

C^bgivelfen af SBIabet „iDloberämaalet" er et goretagenbe, ber i pøj ®rab er til ©avn for ©anflpebeué Se=
varelfe i 5lorbflegvig, ibet Slabet er trængt inb i be £jem, poor ber før laftet et i bet banfle Sprog ubgivet,
men tpftfinbet Slab. ©ette tpflfinbebe Slab pavbe forftaaet at flaffe fig Qnbgang pos ben banfle Sefoltniug,
færlig paa ®runb af bets billige iS, ba et ftørre Slab fom „§len$borg SIviS" eller „©aimevirte" for mange
er for toftbart. @t tpftfinbet Slab, ffrevet i bet banfle Sprog, tan felvfølgelig gjøre ftor Stabe, ifar naar bet,
fom bet per omtalte, meb ftor fjiffigpeb forftaar at ftjule fin egentlige ^enfigt. fjor at fortrænge bette Slab
var bet, at „røobergmaalct" begpnbte fin Sirtfompeb, og bet blev berfor ubgivet til en enbnu billigere ^Srié,
enb bet tpftfinbebe Slab, og bc ©anfte, fom itfe pave ©vue til at polbe be. ftørre banfle Siabe, pave faalebeS
nu faaet et Slab, fom ftriveg i famme Slanb, fom be felv føle og tante, og bet par ogfaa givet bet glabelige
SRcfultat, at bet tpftfinbebe Slab nit naften itfe mere finbeS i noget banft §jem. ©et er ogfaa ©rtjenbelfen
af, at „SDlober$maalet" er en virtelig Støtte for vor Sag — ilte blot berveb, at bet par fortrængt bet tpfb
finbebe Slab, men tillige paa @runb af ben fplbige iOlaabe, paa pvilten bet bepanbler vore gotpolb, og be
Stilbringer, bet brager frem fra be fvunbne tptteligere ©age — ber ^ar gjort „røobergmaalct" faa aftjolbt, fom
bet er per i SRorbfleåvig. 'Dien bet er en Selvfølge, at et ©agblab, ber arbejber nnber faa upelbige gorpolb
fom per, pvor navnlig alle offentlige Sefjenbtgjørelfer ere fratagne be banfle, og fom ubgivet for ben billige
ißriS af 1 SD?. 50 Sßf. (I kr. 35 Ore) for gjerbingaaret, traver ftore Cffre fra Ubgiveren# Sibe, og berfor
bør ogfaa 2IUe, fom pave öjerte for vor Sag, ftøtte bette Slab. — §er i IRorbfleävig ertjenber man ogfaa
bette, og „SDtoberémaalet" par berfor ogfaa i fin krebs! funbet ©ilflutning overalt blanbt ben banfle Sefoltniug,
men i ©anmart, pvor tun faa fjenbe bette Slab, og pvor vi bog vibe, at ber er en levenbe kjarligpeb til Sllt,
pvab ber virfer for og værner om vor bauffe Sag, ber fiubeå „SRoberåmaalet" tun i ganfte entelte ©Uemplarer.
©et vilbe vare en betpbelig Støtte for „Skoberémaalct", naar bet ligefom be ahbre banfte Siabe, ber ubgiveé
i Ulorbfleévig, hutbe vinbc et ftørre Jlnfal Abonnenter i ©anmart, og vi ere ogfaa overbevifte om, at ber er
mange pinfibeS ©ranbfen, jom ville offre ben Ubctpbeligpeb, fom ber ubtraveS for at ftøtte bette goretagenbe,
og naar bet pibtil itfe er flet, faa ligger ©runben filtert beri, at Slabet og betå Sirtfompeb ilte par varet
fjeubt berovre. Dg bet er netop berfor, at vi fremtomme meb benne Ubtalelfe, i bet $aab, at ben vil bi=
brage til; at ret mange ©anfte i kongeriget ville labe „SDloberSmaalet" finbe ^ßlabä i bereS $jem.
SRorbfleävig, i 9lotember 1883.

®n[iau 3opnniifrn,
Sigébagémanb for 2ben fle^vigfte Salgtrebs.

26

f). Casfen,

9lig§bagé« og SanbbagSmanb refpett. for
Ifte og 2ben fle^vigjle SalgtrebS.

X D. fjörliitk,

£. Arnum,

SWeblem af ben prøjfifte Sanbbag for Ifte
fleävigfte Salgtrebs.

fßrovinfial>2anbbag3manb for Ifte fle^vigfte Salgtrebå.

Med denne erklæring rejste jeg til Kø
benhavn og forelagde samme for en indfly
delsesrig personlighed, idet jeg fremhævede,
at det ikke alene ville betyde en værdifuld
støtte for mit blad, når det, ligesom de
gamle sønderjyske blade, fik nogle hundrede
holdere i Danmark, men at det også for
Sønderjyllands mange venner i kongeriget
turde have betydning at se forholdene i Ha
derslev amt bedømt ud fra et andet syns
punkt end »Dannevirke«s. Som jeg havde
håbet, fandt min henvendelse varm tilslut
ning, og i løbet af nogle måneder fik jeg
omkring 400 holdere i Danmark. »Modersmaalet«s fremtid var nu sikret. Holdertallet
i hjemegnen var stadig stigende, kundgørel
serne tiltog betydeligt og det strømmede ind
med tryksager, så jeg måtte forøge mate
riellet og anskaffe en ekstramaskine til
mindre tryksager. Hurtigpressen måtte ofte
arbejde både dag og nat; jeg måtte derfor
også indlægge motorkraft33 og forøge det
øvrige materiel. I økonomisk henseende var
foretagendet sikret.

★

»Modersmaalet« gik støt og sikkert sin
gang. To år efter bladets oprettelse skulle
der i Haderslev Frue sogn foretages valg af
menighedsrepræsentanter. Ved det foregå
ende valg havde tyskerne sejret og fået seks
repræsentanter valgt, og hvis de også sejre
de denne gang, ville de få flertallet. Jeg
skrev da en artikel, der indtrængende op
fordrede de dansksindede vælgere til at mø
de; den fremkom i lørdagsnummeret, dagen
før valget. Straks efter, at »Modersmaalet«
var udbragt til holderne i byen, kom der fra
forskellige distriktsforstandere, hvem stem
mesedlernes fordeling påhvilede, bud om
flere eksemplarer af »Modersmaalet« for at
fordele dem videre til de vælgere, der ikke
holdt bladet. Heldigvis var satsen endnu i
maskinen, og der blev trykt en del eksem
plarer til gratis fordeling hele byen over.
Udfaldet af kirkevalget dagen efter blev,
at de danske repræsentanter valgtes med en
halv snes stemmers flertal, og vi beholdt

majoriteten i menighedsrådet. Det vakte en
vældig begejstring, og da man tilskrev
»Modersmaalet«s artikel denne sejr, fik jeg
henimod et hundrede nye holdere i selve by
en. Dermed var »Modersmaalet« det mest
udbredte ikke alene i østeramtets landdi
strikter, men også i Haderslev by.34
Statsadvokaten rejste senere anklage
imod mig for artiklen, men da det var første
gang, slap jeg med en større pengebøde. Et
par år senere blev jeg imidlertid idømt tre
måneders fængsel for en artikel, jeg havde
optaget efter »Flensborg Avis«, og hvori den
preussiske statsadvokat fandt den svære
forbrydelse - selve tyskernes afgud fyrst
Bismarck var blevet fornærmet. Redaktør
Jessen fik som forfatter fire måneders fæng
sel. Såvel Jessen som jeg afsonede straffen i
landsretten i Flensborg under så strenge
forhold, som ingen sønderjysk redaktør
hverken før eller senere har prøvet. Denne
behandling gav da også anledning til, at
Gustav Johannsen skarpt påtalte samme i
den lovgivende forsamling, og regeringens
repræsentant måtte love, at en sådan frem
gangsmåde over for redaktører herefter ikke
skulle finde sted.35

★

Mens »Dannevirke« som anført var et ud
præget højreblad og bragte spaltelange kor
respondancer fra København med skarpe
angreb på Venstre, modtog jeg beretninger
såvel fra et højre- som et venstrebureau i
København. På grundlag af disse udarbej
dede jeg da selv korte beretninger og søgte
så vidt muligt at undgå, at disse blev parti
farvede. Skønt jeg, som de fleste sønderjyder
dengang, følte mig som højremand, fandt
jeg det højst uheldigt at indblande parti
politik i vore forhold.
Så kom Holstebro-affæren og de blå gen
darmer under Estrups styre. Dette, at poli
timesteren med sine betjente trængte sig op
på talertribunen, var jo preusserstyret om
plantet på dansk grund. Mens »Dannevir
ke« bragte højrefarvede beretninger om
denne tildragelse, bragte »Modersmaalet«
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kun en objektiv skildring af samme.36 Fra
den tid af kunne jeg ikke mere følge Højre,
men fandt det vedblivende formålstjenligt,
at bladet ikke gav udtryk for noget parti
standpunkt, og det så meget mere, som
Sønderjylland havde trofaste venner inden
for begge partier.
Siden »Modersmaalet« i 1882 begyndte
sin virksomhed og indtil det overgik til et
aktieselskab37 har bladet haft følgende med
redaktører nævnt i rækkefølge: Hans Lo
rentzen,38 der for en årrække tilbage afgik
ved døden, nuværende generalagent Hans
Petersen,39 Flensborg, fra 1/10 1890 til
sommeren 1893, frimenighedspræst J. Jør
gensen,40 Skærbæk, fra begyndelsen af 1894
til 1897, hvorefter redaktør N. Petersen41
overtog redaktørstillingen og fortsatte i
samarbejde med redaktør Mathiesen,42 li
gesom han vedblev at være medredaktør, da
»Dannevirke« blev købt og redaktør N.
Svendsen overtog hovedledelsen.43
Blandt de typografer, der fra den første
dag medvirkede ved bladet, lever endnu
boghandler Aug. Meyer, der var en ualmin
delig dygtig sætter. Efter flere års virksom
hed ved »Modersmaalet« oprettede han en
bog- og papirhandel i Storegade her i byen,
som han stadig leder.44
★
Det var forståeligt, at tyskerne ikke stillede
sig velvilligt, hverken til bladet eller dets re
daktører, men ufordrageligheden kunne dog
vise sig på en temmelig drastisk måde,
navnlig når de fejrede deres sejrsfester. Det
forefaldt således gentagne gange, at der ud
på natten blev kastet sten ind gennem vin

duet til mit soveværelse, der vendte ud til
gaden. Men en gang var det nær gået galt.
Det var ved et fakkeltog. Jeg opholdt mig i
et værelse til gårdsiden på 1. sal, da toget gik
forbi med klingende spil. Da hører jeg plud
selig en trampen på trappen, og da jeg åb
ner døren, ser jeg borgmester Chemnitz45
efterfulgt af nogle politibetjente ile op.
Borgmesteren råbte til mig, at det brændte i
en af stuerne til gaden, og da vi ilede derind
stod ganske rigtig gardinerne i lys lue. De
blev hurtigt nedrevne og ilden slukket,
hvorefter borgmesteren meget beklagede, at
en deltager i fakkeltoget havde kastet en fyr
værkerigenstand, en af de såkaldte skruptudser, gennem vinduet. Jeg skulle imidler
tid blot sende regning over skaden til politi
kontoret, og den blev også straks betalt.46
★
Et halvt århundrede er henrunden, siden jeg
i min ungdomstid begyndte »Moders
maalet«. Det var ikke for pengefordelens
skyld. Jeg var indehaver af en indbringende
boghandel, havde mange venner både i by
og på land, og fremtiden lå lysere for mig
end for de fleste. Når jeg derfor optog en så
lidet misundelsesværdig gerning, som re
daktørvirksomheden var under preussisk
styre med bøder og fængselsstraf hængende
over hovedet, var det for også at yde min
skærv til bevarelsen af danskheden i vort
omstridte land. Og var det kun lidet, jeg fik
udrettet, så er det mig og en tilfredsstillelse,
at »Modersmaalet« dog den dag i dag byg
ger videre på den grund, jeg i min ungdom
fik lykke til at lægge så fast at den efter et
halvt århundrede står urokket.
AXEL SAB ROE.

NOTER OG HENVISNINGER
Noter og henvisninger er udarbejdet af fhv. typograf Alfred
Thomsen, Haderslev.
1 Freden i Prag blev sluttet den 23. august 1866 mellem
Preussen og Østrig. Ifølge fredstraktatens § 5 afstod kej
seren af Østrig alle sine rettigheder til hertugdømmerne
Holsten og Slesvig til kongen af Preussen, »dog således,
at befolkningerne i de nordlige distrikter af Slesvig skulle
afstås til Danmark, når de ved fri afstemning tilkendegi
ver ønsket om at blive forenede med Danmark«.
2 Udvandringsoverskuddet udgjorde 1867-95 57.414 per
soner, jfr. Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals
Historie, 1900, s. 303-08.
3 Hans Lassen, Lysabild 1831-96, gårdejer, rigsdagsmand
for 1. slesvig-holstenske valgkreds 1881-84, medlem af
den preussiske landdag 1875-96.
4 Også embedsmændene skulle aflægge forfatnings ed en, og
der viste sig især for præsternes vedkommende store
modsætninger. Mens der mod nord og vest var en afgjort
stemning for edsnægtelse var der på Als kun tre præster,
der vægrede sig ved edsaflæggelse.
5 Hans Andersen Krüger, Bevtoft 1816-1881, møller, fra
marts 1848 slesvig-holstenismens erklærede modstander
og efter 1864 hele det danske Nordslesvigs fører, især som
medlem af den tyske rigsdag 1867—81.
6 Jens Peter Junggreen, Aabenraa 1827-86, politiker, to
baksfabrikant i Aabenraa. Fik stor betydning gennem
sine artikler i sønderjyske aviser. 1881 Sprogforeningens
første formand, 1884 medlem af den tyske rigsdag.
7 Mødet i Aabenraa afholdtes den 2. august, rigsdagsval
get den 27. oktober 1881.
8 Der var indirekte valg til den preussiske landdag, dvs.
vælgerne valgte valgmænd, som så igen valgte land
dagsmanden. Afgørende var derfor valgmændenes stil
lingtagen. - Sønderborg og Haderslev amter (kredse)
udgjorde tilsammen 1. valgkreds.
9 Iver Brink Eliassen, 1832-1910, gårdejer på Brunsgård i
Langetved, en af Dannevirkes kendte indsendere, ivrig
deltager i det politiske liv, fader til lokalhistorikeren, re
daktør P. Eliassen, Kolding.
10 Carl Henrik Bekker, GI. Haderslev 1834-87 Aabenraa,
advokat. B. var en af de første studenter (1854) fra den
danske latinskole i Haderslev. Efter at have taget slesvigsk-juridisk eksamen i Flensborg 1861 var han amtsse
kretær i Slesvig og fik efter krigen 1864 ansættelse hos den
danske advokat Salicath i Haderslev. Senere var han bo
sat i Aabenraa, hvor han var medstifter af Sprogfor
eningen, som han ved sin død var formand for.
11 Polakkerne i Preussens polske provinser var udsat for en
brutal koloniserings- og germaniseringspolitik.
12 Folkebladet var en fortsættelse af Nordslesvigsk Tidende,
der udkom fra 1. april 1864-1879 og - skønt danskspro
get - var regeringsvenligt. Folkebladet fortsatte denne
linje.
13 Anders Peter Festersen, f. i Toftlund 1836, kommissio
nær, borger i Haderslev 1860, borgerrepræsentant 1870—
92, udgiver af Folkebladet.
14 Carl Salicath, Haraldsted 1825-99 København. Under
retsadvokat i Haderslev 1854, Notarius 1856-64, privat
juridisk rådgiver 1864-72, derefter borgmester i Storehedinge.
15 Adolf Poul West, Flensborg 1841—1921. Lærer, startede i
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1869 en landbrugsskole i Vonsbæk, som krigen i 1870
standsede. Begyndte i juli 1879 udgivelsen af Haderslev
Avis støttet af Krüger og med økonomisk hjælp fra de
gamle nationalliberale kredse i København. Haderslev
Avis ophørte med at udkomme i april 1880.
Jørgen Hansen Bjørnshauge, Sillerup 1831-1910 Aaben
raa, dyrlæge i Aabenraa, 1878-1900 ejer af bladene Dan
nevirke og Freja.
Hans Rudolf Hiort-Lorenzen, Haderslev 1832-1917
Roskilde, søn af købmand og stænderdeputeret Peter
Hiort Lorenzen, redaktør, genealog, 1856—59 sekretær
hos amtmanden i Haderslev, 1868—77 redaktør af Dan
nevirke.
Andreas Christian Christiansen Holdt, Medelby
1821-1890 Flensborg, læreruddannet i Tønder, organist
ved slotskirken i Lyksborg 1851-64, oprettede i 1865 en
danske drengeskole i Flensborg, som blev lukket af preus
serne i 1875. H. startede Nordslesvigsk Søndagsblad.
Th. Sabroe sad vel stadig inde med rettighederne til at
udgive et blad med navnet Haderslev Avis, selv om
Hiort-Lorenzen i 1868 havde overtaget den oprindelige
Haderslev Avis (jfr. indledningen). Muligvis har Ha
derslev Avis i 1870’erne været udsendt som annonceblad,
således som Axel Sabroe omtaler det. Der kendes dog
intet eksemplar af et sådant blad. - Th. Sabroe havde i
1878 flyttet sin boghandel fra Bispegade til Nørregade 34.
Først i 1882 overtog Axel Sabroe faderens forretning helt.
Om bestræbelserne på at få Bjørnshauge til at sælge
Dannevirke til A. P. West og Wests mislykkede forsøg på
at starte en avis, se Johs. Chr. Nielsen: 200 år. Et søn
derjysk bogbinder- og boghandlerfirma og dets ejere
1765-1965, s. 110-114, samt H. V. Gregersen i Festskrift
til Johan Hvidtfeldt, 1978 s. 85-103.
C. K. Thillerup, bogtrykker i Flensborg, udgiver af
Flensburger Anzeiger 1868, der fra 1. okt. 1869 skiftede
navn til Flensborg Avis.
Jens Jørgen Henriksen, f. i Åkirkeby 1839, forpagter af
Th. Sabroes boghandel 1869-77. Carl Nielsen, Haders
lev 1860-1953 Haderslev, boghandler, fra 1897 indeha
ver af Th. Sabroes boghandel i Nørregade 34, fremtræ
dende medlem af de dansk-nationale foreninger i Ha
derslev.
Jens Jessen, Toghale skole 1854-1906 Flensborg, redak
tør, oprindelig læreruddannet og ansat som lærer ved den
private danske realskole i Haderslev fra jan. 1881 til sko
lens lukning af tyskerne i april 1881. Fra samme år knyt
tet til Flensborg Avis, 1882 dens leder, medlem af den
tyske rigsdag 1902-06.
Som tilhænger af protestpolitikken måtte Jessen vel sna
rere være på linje med Dannevirke i dens holdning forud
for rigsdagsvalget den 27. oktober 1881, hvor bladet
støttedej. P. Junggreen stærkt imod Hans Lassen, som
blev valgt.
Frits Dröhse, bogtrykker i Tønder, søn af stænderdepute
ret Dröhse, forsøgte i 1872 at skabe et nyt dansk blad,
men da der ikke tegnede sig 300 abonnenter, opgav han
forsøget; udgiver af Dröhses Almanak.
Peder Jensen Skovrøy, Arrild 1852-1934 Tønder. Re
daktør, grundlagde 1882 den danske avis Vestslesvigs
Tidende i Tønder. Den overtoges i 1885 af Flensborg
Avis, som derefter udgav den som sin lokaludgave i Tøn
der med Skovrøy som redaktør.
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27 Laust Jensen Arnum, Landeby ved Løgumkloster 18351908 Askov, gårdejer i Bovlund, formand for Den nord
slesvigske Landboforening 1885-1906. A. var endvidere
provinslanddagsmand, jfr. Haandbog i det nordslesvig
ske Spørgsmaals Historie, s. 516.
28 Julius Nielsen, Ribe 1848-1920 Haderslev, grosserer,
medlem af den preussiske landdag 1902-08.
29 zXnders Dons Hørliick, Rurup 1836-1900 Rurup, gård
ejer, medlem af den preussiske landdag for Haderslev
kreds 1881-88.
30 Dette hævdes således i Sønderjylland, red. af Svend Dahl
og Axel Linvald, bd. 2, Kbh. 1919, s. 117.
31 Schleswigsche Grenzpost afløste først Folkebladet i 1898,
dvs. 16 år efter Modersmaalets start, men det er rigtigt,
at det blev sværere og sværere for A. P. Festersen at fa
Folkebladet, der fra 1890 var blevet udgivet dels på tysk
og dels på dansk, til at løbe rundt, og abonnenttallet var i
1898 nede på ca. 1.500.
32 Forfatter til opråbet var faderen Th. Sabroe, jfr. Johs.
Chr. Nielsen: 200 år s. 122.
33 Om motorkraften, der anvendtes, skriver typograf og se
nere landstingsmand Jørgen Møller i Dansk Typo
graf-Forbundsjubilæumsskrift 1949, side 9: »Fra Sætte
riet førte en Dør ind i Trykstuen, hvor en gammel Gas
motor forsøgte at slæbe Hurtigpressen igennem; men alt
for ofte svigtede den og sendte sine giftige Gasusladninger ikke blot ud over Trykkeriet, men ogsaa ind i Sætte
riet, saaledes at der laa et tykt, blaat Luftlag over Loka
lerne«.
34 Sabroe hævdede i sin artikel i Modersmaalet den 3. maj
1884, at hvis tyskerne fik flertal i menighedsrådet ville de
afskaffe den dansksprogede gudstjeneste i Vor Frue sogn.
Det var formodentlig dette, der bevirkede, at de dansk
sindede mødte op og med 353 imod 337 stemmer satte
valget af seks danske menighedsrepræsentanter igennem.
- Distriktsforstanderne var udpeget af Kommunalfor
eningen - en i hvert af de distrikter byen var inddelt i - og
fungerede som en slags indpiskere ved alle valg.
35 Artiklen »Det Bismarckske Brændevinsmonopol« var
trykt i Modersmaalet den 26. jan. 1886. Om denne rets
sag, fængselsopholdet og Gustav Johannsens aktion i den
tyske rigsdag i febr. 1888, se. A. Svensson: Redaktør J.
Jessen, Flensborg Avis, bd. 1, 1955, s. 177-189.
36 På et møde i Holstebro den 14. juni 1885, hvor folketin
gets formand, Chr. Berg, skulle være hovedtaler, havde
Berg forlangt, at politimesteren skulle fjernes fra taler
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stolen, inden han begyndte at tale. Det skete, men førte
siden til retssag imod Berg, der i 1886 måtte seks måne
der i fængsel. Denne såkaldte Holstebro-affære er i Mo
dersmaalet, som af A. Sabroe påstået, kort og objektivt
gengivet, mens man i Dannevirke refererer efter Holste
bro Avis, der mere udførligt skildrer begivenheden.
I et mindre afsnit, der er udeladt her, men som er gengi
vet i bladet Dannevirke 1838-1938, 1938, s. 318-19
skildrer Sabroe A/S Modersmaalets stiftelse 24/3 1900 og
bladets overgang hertil.
Hans Lorentzen, 1831-1905 Haderslev, lærersøn fra
Nørrejylland, fuldmægtig hos amtmanden, senere redak
tionssekretær ved Modersmaalet-Dannevirke.
Hans Petersen, Gabøl 1865—1937 Tinglev, redaktionsse
kretær ved Modersmaalet, senere generalagent.
Jens Larsen Jørgensen, Haderslev 1862-1946 Skærbæk,
redaktør af Modersmaalet 1894—1897, derefter frimenig
hedspræst i Skærbæk.
Nis Petersen, Lerte 1859-1938 Haderslev, lærer, derefter
journalist ved Flensborg Avis 1889-97, redaktør af Mo
dersmaalet 1897—1923, jfr. Nis Petersens erindringer,
trykt i Sønderjyske Årbøger 1973, s. 57-60. Nis Petersen
tegner i den del af sine erindringer, der ikke er udgivet, et
til tider meget kritisk billede af Sabroe og af forholdene
ved Modersmaalet, der kun havde ca. 1.600 abonnenter,
da han tiltrådte redaktionen i 1897.
Matthias Cornelius Mathiesen, Vraaby på Rømø 18531915 GI. Haderslev, lærer ved den danske realskole i Ha
derslev 1875-81. Fra 1882 til 1899 ansat ved Dannevirke,
hvis redaktør han var fra 1891.
Nicolai Svendsen, Hjemsted i Skærbæk sogn 1873—1966
Tønder, redaktør af Modersmaalet-Dannevirke 1904—20,
borgmester i Haderslev 1920, senere amtsskolekonsulent
i Tønder. - Om fru v. Wildenradt-Krabbe og A/S Mo
dersmaalets køb af Dannevirke i 1901, se Johs. Chr.
Nielsen: 200 år, s. 141-166, og Bladet Dannevirke 1838—
1938, 1938, s. 310-330.
August Meyer, Haderslev 1860-1935 Haderslev, typo
graf og senere boghandler.
Mattheus Theodor Bernhard Chemnitz, Burg 1832-1900
Haderslev, borgmester og politimester i Haderslev 1870—
95.
Episoden fandt sted den 1. sept. 1886, aftenen før tysker
nes »Sedantag« og er udførligt refereret i Johs. Chr.
Nielsen: 200 år, s. 130-31.

UDDRAG AF SKATTEINSPEKTØR
W. REINMANNS DAGBØGER
ii

1929-32
Anden del af uddraget af W. Reinmanns
dagbøger dækker årene 1929—32. Disse fire
år prægedes af en økonomisk krise, der indvarsledes med børskrakket i New York den
29. oktober 1929 og efterhånden bredte sig
ud over hele verden. Verdenshandelen gik
voldsomt tilbage, priserne faldt, firmaer
krakkede og arbejdsløsheden voksede.
Som følge af sin familieforbindelse til
Tyskland og gennem ret hyppige besøg, især
i Hamborg, var Reinmann velorienteret om
forholdene i Tyskland, der nok blev det land i
Europa, der ramtes hårdest af verdenskrisen.
Dagbogen giver et godt indtryk af Tysklands
vej gennem den økonomiske krise med et

stærkt voksende antal arbejdsløse imod na
zismen og Hitlers overtagelse af magten i
januar 1933. Hitlers store fremgang ved
rigsdagsvalgene 1930—32 kommenteres, og
R. omtaler de voldsomme og blodige sam
menstød mellem nazister og venstrepar
tierne, som indgik i næsten hver eneste valg
kamp.
Den økonomiske krise medførte også en
betydelig valutauro, og de enkelte lande for
søgte at gennemføre en beskyttelse af deres
egen valuta, ligesom der lagdes told på man
ge varer for at beskytte egen produktion. I
Danmark gennemførtes fra januar 1932 den
såkaldte Valutacentral, gennem hvilken alle
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transaktioner med udlandet skulle gå. Op
hævelsen af guldindløseligheden for den
danske, norske og svenske krone den 29.
september 1931 var en følge afat også Eng
land var gået fra guldet og var nødvendig for
at de skandinaviske valutaer kunne følge
med i det kursfald, der var en følge af ophæ
velsen af guldindløseligheden. De mange
valutarestriktioner mærkede Reinmann bl.
a. ved at det blev vanskeligere og vanskelige
re for ham at fa indestående og renter af sine
tyske papirer ud af Tyskland.
Af Reinmanns dagbog far vi et meget le
vende indtryk af krisens virkninger i Dan
mark. Den viste sig fra efteråret 1930 for
alvor inden for landbruget, hvor prisfaldet
ramte særligt hårdt i Sønderjylland. Land
mændene sad her med en ret betydelig gæld
som følge af omstillingen fra tysk til dansk
valuta i 1920 og de moderniseringer, som
havde været nødvendige efter krigsårene
1914—18. Det medførte, at den uro, der havde
været allerede ved midten af 1920’rne, fort
satte med møder, resolutioner og demon
strationer, bl. a. var gårdejer Th. Kylling fra
Frørup fortsat aktiv i protestbevægelsen.
Men også Haderslev bys borgere fik krisen
at mærke, afhængig som byen var af sit op
land. De samlede indkomster stagnerede og
nåede i 1932 et lavpunkt på 1875 kr. om året,
når vi ser på den gennemsnitlige indkomst
pr. skatteyder. Reinmann nævner tal for flere
forretningsfolk, som klart viser den nedadgå
ende tendens i indtægterne.
Arbejdsløsheden, der i 1926-27 gennem
snitligt havde ligget omkring 500 var i 1930
faldet til 270, men steg i løbet af efteråret
1931 kraftigt og lå i januar 1932 på 702.1 juli
måned var den på 547, og det årlige gennem
snit blev på 624.
Disse voksende arbejdsløshedstal førte til
en skærpelse af de politiske modsætninger i
Haderslev byråd, hvor der også efter byråds
valget i 1929 var borgerligt dansk flertal med
landsretssagfører Andreas Thulstrup som
borgmester.
Thulstrups første år som borgmester ka
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rakteriseredes ved den bevidste sparepolitik,
der var indledt allerede i 1925, da Thulstrup
var blevet medlem af magistraten, og som
efterhånden bragte skatteprocenten ned fra
12,2 i 1925-26 til 7,2 i årene 1931-34. Byen
kunne da rose sig af at have en af de laveste
skatteprocenter i landet.
Det borgerlige flertals politik var at stille
så fa krav som muligt. Pengene måtte være til
stede i byens kasse, før der kunne disponeres,
og når skatteydernes indtægter gik ned,
måtte kommunen også dæmpe sine krav til
borgernes skatteydelse.
Imod denne politik vendte socialdemo
kraterne sig. Forretningsfører Viggo Hansen
var ordfører for den socialdemokratiske
gruppe, der også omfattede folketingsmed
lem P. Mortensen. De to førte en til tider
meget skarp oppositionspolitik i byrådet,
mens en ældre socialdemokrat som Ferdi
nand Zimmermann, der var medlem af ma
gistraten, nok stod for en mere moderat linje.
Socialdemokraterne hævdede, at dén lave
skatteprocent var et dække over en urimelig
skatteskala. De små indtægter bidrog for
holdsvis mere end de store indtægter, og fal
det i skatteprocent var først og fremmest
kommet de store skatteydere til gode. De
mindste indtægter betalte stadig det samme i
skat. Dette synspunkt afspejles også i Reinmanns referat fra ligningskommissionsmø
derne, hvor alle forsøg på at ændre skalaen
faldt til jorden.
Fra socialdemokratisk side fremførtes det
også, at de kommunale værkers takster var
for høje, således at værkerne gav et betydeligt
overskud. Det udgjorde i 1931/32 i alt ca.
213.000 kr. og var stærkt medvirkende til at
skatteprocenten kunne holdes nede. Tak
sterne burde i stedet sættes ned og kommu
nens indtægter opkræves via skatten.
Kommunens sparepolitik medførte også,
at der efter Socialdemokratiets mening ikke
kunne sættes nok ind på at afhjælpe arbejds
løsheden. Midlet hertil var offentlige arbej
der samt støtte til byggeri, og kommunen
havde ifølge socialdemokraterne råd hertil.

Kommunens faste gæld var i 1932 kun ca.
4% mill, kr., og ville man ikke finansiere
offentlige arbejder over skatten, kunne det
gøres ved optagelse af lån, uden at kommu
nens soliditet derved mindskedes. Hertil
kom, at byen havde en stor reserve- og regu
leringsfond, der i 1932 beløb sig til ca.
500.000 kr. Der kunne udmærket bruges en
væsentlig del heraf, men socialdemokraterne
stødte her imod den opfattelse, »at det, som
skal føre over en vanskelig tid, er sparsom
melighed og resignation« (Viggo Hansen i
Socialdemokraten den 8. februar 1933).
Det var dog ikke således, at der intet blev
gjort fra byrådets side. Hvert år i august/
september fremkom den borgerlige flertals
gruppe med et forslag om forskellige arbej
der, der skulle iværksættes, om ekstrahjælp
til arbejdsløse og ekstratilskud til Hjælpekas
sen, altsammen for at afhjælpe nød og ar
bejdsløshed i den kommende vinter. Selv om
Socialdemokratiet ikke mente, at disse foran
staltninger var tilstrækkelige, var de dog
nødt til at stemme for forslagene. Fra 1929/
30 til 1931/32 steg det beløb, der af kommu
nen blev brugt på offentlige arbejder fra
167.000 kr. til 336.000 kr. Det var hovedsa
gelig vej- og kloakarbejder og planeringsar
bejder ved Sydhavnen, der blev iværksat på
denne måde. Hertil kom, at kommunen via
en prioriteringsfond ydede tilskud i form af
billige lån til villabyggeri. Til gengæld faldt
byens samlede tilskud til Hjælpekassen, lige
som byen var meget karrig med at yde
brændselshjælp til trængende borgere. Også
Socialdemokratiets juleindsamling måtte se
sit tilskud fra kommunen beskåret netop i de
værste kriseår.
Til forværringen af forholdet mellem den
borgerlige fællesgruppe og socialdemokra
terne bidrog også borgmester Thulstrups på
ståede enevælde. Thulstrup forsøgte på
mange måde at styrke magistratens stilling,
og de allerfleste sager var i realiteten afgjort,
før de nåede frem til byrådet. Derfor blev
byrådsmødernes antal færre og færre — i 1931
således kun 10, hvor man ved midten af
3 Haderslev-Samfundets Årsskrift

1920’rne havde haft ca. 20 om året — og mø
derne blev kortere og kortere, ofte under fem
minutter.
Også af Reinmanns dagbog far vi et klart
indtryk af, hvorledes Thuls trup forsøgte at
gøre brug af sine magtbeføjelser som borg
mester. Hvert eneste år, når selvangivelserne
var indløbet og skattekontoret i febru
ar-marts var i gang med sammentællingen af
alle indtægter, forsøgte han at fa oplysning
om resultatet og at påvirke ligningskommis
sionen ved fastsættelsen af ligningsprocent.
Det gav anledning til nogle voldsomme
sammenstød mellem Thulstrup og Reinmann og var formodentlig en væsentlig årsag
til det dårlige forhold, der efterhånden ud
viklede sig mellem de to mænd.
Thulstrups forsøg på at begrænse byrådets
indflydelse førte i august 1932 til at Social
demokratiet meddelte, at partiets repræ
sentant i magistraten, Ferdinand Zimmer
mann, nedlagde sin post som medlem af ma
gistraten, der desuden bestod af lektor H.
Reincke, købmand J. Oggesen og købmand
D. Tams. Baggrunden herfor var, at borg
mesteren i juni havde faet flertal for at ophæ
ve skoleudvalget, hvis formand var social
demokraten Jørgen Møller, dog således at
Jørgen Møller, indtil nyvalg til byrådet hav
de fundet sted i marts 1933, deltog i magi
stratens møder som stemmeberettiget i alle
skolesager. Selv om Thulstrup i september
meddelte Socialdemokratiet, at partiet ifølge
styrelsesvedtægten for kommunen ikke kun
ne trække sit medlem ud af magistraten, stod
partiet fast på sin beslutning. Denne sag førte
til en vældig debat om Thulstrups påståede
enevælde, en debat som også Reinmann
omtaler.
Der var således allerede i efteråret 1932
lagt op til en varm valgkamp forud for by
rådsvalget den 1. marts 1933. Hoved
spørgsmålene måtte her blive byens økono
miske politik, især bekæmpelsen af arbejds
løsheden, beskatningsforholdene og byrå
dets kompetence over for magistraten eller
med andre ord: Den Thulstrupske enevælde.
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Opgør på rådhuset, da personalet
rundt omkring ikke må kvittere mere
for aldersrente-pengene. Anordnin
gen har til grund revisorernes påteg
ning.
Besøg hos . . . Peter Frees, som var
færdig med regnskabet udvisende
overskud på 29.000 kr.
På kontoret vældig debatte angående
det alt for lidt opgivne privat-forbrug
af forretningsfolk.
I smoking til Karens afdansningsbal
på Harmonien . . . børnene så alle
meget nydelige ud og dansede flot.
Fhv. kejser Wilhelm fejrede i Doorn
sin 70-års fødselsdag med stor pomp
og deltagelse af næsten alle fami
liemedlemmer ... I den tyske væl
gergruppe i Borgerforening var der
stort opgør; Kaadtmann var vældig i
gang med sine tropper. Det antages
at der opstilles til lister [til byråds
valget],
Kommuneskattebehov i 1929/30 bli
ver 690.000 kr., 30.000 kr. mindre
end sidste år.
Borgmester Christensen ligger . . .
meget syg i sit hjem.
Borgmesteren er om middagen
kommet på sygehuset; han døde om
aftenen ved 7-tiden. Vort fastelavns
gilde i tjenestemandsforeningen er
derfor blevet aflyst.
MM [R.’s hustru Martha Margare
tha] og mig gik mine financielle for
hold igennem for at hun får en smule
orientering.
15° kulde samt en bidende storm fra
øst . . . Kl. 3 til domkirken, hvor
borgmester Christensens jordefærdhøjtidelighed fandt sted. Kirken var
overfyldt, men til kirkegården gik
kun en del med, da den stærke frost
forhindrede mange i at færdes.
Borgmestervalg kl. 5. Det blev som
ventet Thulstrup. Tyskerne stemte

19/2

20/2
21/2

25/2

1/3

5/3

11/3

12/3

15/3

18/3

ikke og Viggo Hansen opnåede kun 6
stemmer.
Korn-Christensen . . .
har
tjent
49.200 kr. i 1928.
Oluf Thielst kom med 49.600 kr. i
indtægt.
Ligningskommissionsmøde... Hundevadts selvangivelse med 43.000 kr.
indtægt er blevet anerkendt.
Til [købmand] Peter Jensen, [Søn
derbro 23], som kun har sat 8.000 kr.
til i 1928.
Ved slutningen af ligningsmødet var
Riedel meget aggressiv mod mig
(indførsel af forretningsfolk i mand
talslisten); jeg var smækfornærmet.1
Det socialistiske vælgermøde i aftes
på Højskolehjemmet . . . var et ene
ste opgør med kommunisterne, som
lavede en vældig spektakel. Der var
en knusende masse folk til stede.
Borgermøde i Højskolehjemmet
(Dansk Fællesliste). Der var fuldt
hus og man så mange bekendte an
sigter . . . Hundevadt læste hele min
tale op;2 Oggesen talte udmærket,
mens Gydesen talte om sit national
politiske standpunkt.
Færdig med udregning af kommune
skatten. Indtægt i alt 14.406.359 kr.,
efter skalaen 8.932.593 kr. Det er
status quo fra sidste år. [Byrådsvalg:]
Jeg stemte personlig på Hunde
vadt . . . Der valgtes 2869 danske,
1149 tyske, 1837 soc. og 90 kommu
nister. Fælleslisten far herefter 9
mandater, socialdemokraterne 6, ty
skerne 4.
Borgmester Thulstrup er meget ner
vøs, da Kaadtmann [tysker] evt. skal
opstilles som borgmester.
Ligningsprocenten
fastsattes
til
7,8 . . .Jeg blev meget forbavset over
Riedels standpunkt, som lød helt
konservativt (henvisning til 1931,
stabil ligningsprocent, helst uden
svingninger).

Borgmester Laurentius Christen
sens ligtog den 10. febr. 1929
passerer rådhuset på vej fra Vor
Frue kirke til Assistenskirkegår
den på Åbenråvej. (Haderslev
byhistoriske Arkiv).

Byrådsmøde i går . . . Roll har siddet
19 år i byrådet og holdt sin afskeds
tale. Konsul Outzen og møller Houborg forsvinder også . . . Fattigkom
missionen skal nu opløses; en under
søger skal ansættes i stedet for.
26/3 Hundevadt . . . anmodede mig gan
ske indtrængende om at give møde
ved sammenkomst til ligningskom
missionen i aften [ligningskommis

20/3

3"

29/3

30/3

sionsspisning på Høppner, Reinmann deltog, slut kl. 4.30].
Det forlyder, at Svend Wæver har
solgt over 50 nye Ford-vogne og
Chevrolets forretning med de 6 cylindrede skal også gå udmærket.
Besøg på Modermaalet, Amtstiden
de, Haderslebener Zeitung angående
ikke-optagelse af de store skatteyde
re.
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Samtale med Lageri og Svanholm
angående listen over de store skatte
ydere.
4/4 Karen er nu for første gang gået rig
tig i skole. Hun er meget tilfreds med
sin lærerinde.
5/4 Aviserne har ikke bragt de store yde
re.
13/4 Mange arbejdsløse på gangen, som
vil tale med borgmester Thulstrup.
19/4 Spektakel med Melander på trappen,
da jeg først kom kl 1/29; jeg sagde
ham min mening, evt. henvendelse til
Thulstrup . . . M. Boisen mødte først
kl. 72 10.
24/4 Nu kom da endelig valgdagen for fol
ketinget . . . MM og mig stemte ra
dikalt, altså imod militær-humbugen.
25/4 Folketingsvalget . . . var et vældigt
nederlag for militær-rumlerne; rig
tigt, at de fik deres fortjente klø.
29/4 Ministeriet Stauning er dannet. 3 ra
dikale er kommet med ind i.
17/5 På Markedspladsen ved Gravene er
der påbegyndt bygningen af den sto
re udstillingshal til Sønderjyllands
Dansk Arbejde.
18/5 [Pinselørdag], Alle kontorer lukker
ved 12-tiden, mens vi holder til kl. 1.
2/6 ... til sommerrevyen på Gammel
ting; stuvende fuldt, da entreen kun
var 1 kr. pr. næse. - 4 herrer, 2 da
mer; det hele gik flot og præstatio
nerne var alle ganske udmærkede.
Stort bifald. - Jeg selv var som skat
temand tre gange på taburetten og
måtte holde for med boefspisning og
skattebilletten.
8/6 [Købmand] Hoick Jelstrup har solgt
sin forretning i Bispegade [18] til
Koopmanns svineslagteri, da der
stjæles så meget i hans tre butikker.
14/6 Samtale med borgmester Thulstrup
angående evt. personligt tillæg, ellers
bortgang til Hamborg med 14.000
RM gage.
2/4
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15/6

17/6

19/6

20/6

21/6

22/6

Kl. 9 passerede der en eksplosions
ulykke på bryggeriet Fuglsangs kon
tor. Prokurist Juhl rutehede ud med
en flaske benzin i hænderne; benzin
eksploderede og Juhl blev meget for
brændt . . . han døde ved 12 ti
den . . . Den store ulykke er byens
samtaleemne i dag . . . Om eftermid
dagen var der børneoptog gennem
byen, men vejret var uheldigt . . .
mødte Karen i optoget foran Frue
kirken.
Haderslev Stiftstidende går fra 1.9.29
ind som sådan; den vil blive trykt i
Kolding (aflægger af Berlingske Ti
dende). Haderslev Amtstidende går
helt ind; også Sønderjysk Dagblad
fra 1.VII.29. Det var også alt for
mange blade for sådan en lille pro
vinsby. Der måtte længe ventes en
kemisk udrensning på grund af pen
gemangel.
Den store Dansk Arbejdes Udstil
lingsbygning på Gravene står nu
færdig; nu flytter udstillerne ind og
det er en voldsom trafik i byen i den
ne anledning. — I de sidste 2 år har
auto-kørsel enormt taget til; kl. 12 at
gå over Lavgade/Møllepladsen er et
kunststykke.
. . . besigtigede hele sygehuset [på
Christiansfeldvej] med de mange
moderne apparater samt de forskelli
ge nybygninger. Rundgangen varede
2 timer. Kaffebord med søster Han
sine. Det var meget interessant.3
... til Kino-Christensen, som er i
færd med at indrette en talefilms-ap
parat; den første i provinsen.
Kl. 10 var der åbning af Dansk Ar
bejdes udstilling på Gravene.
[Kunstmaler Victor] Kühnel i lak
støvler deklamerer prolog, amtmand
og borgmester taler; Krøjer og Me
lander er også med, som det hør og
bør sig. — Altså grosse Sache!! . . . om
aftenen besøg i Kinopalæet: hørt og

Dansk Arbejdes udstillingsbygning under opførelse på Gravene i maj 1929. I baggrunden elværket og posthuset.
(Haderslev byhistoriske Arkiv).

25/6

30/6

1/7

2/7

4/7

set den nye talefilm, dansk opfindel
se! den er meget godt, dog savnes der
noget ved selve conversationen.4
På kasernepladsen spillede Haders
lev mod Københavns gode spillere. 5
til 2 i Haderslevs favør. Stort bifald,
man hørte folk klappe på Ryesvej.
Sangerstævne i byen, vældig trafik op
og ned ad gaden5 . . . Man så også
nogle skæve gestalter på gaden.
Stor dyrskuedag i byen; vældig trafik,
da også udstillingen først slutter i dag.
Biler i massevis, overalt var der
trængsel. Forretninger, cafeer og re
staurationer har en bomben-geschäft.
... nu går det løs med oceanflyvning;
adskillige er allerede dumpet i ha
vet.6
Besøg i Kino-Palæet, hvor filmen
Kammeratægteskab fremvistes. En
ung taler gav oplysende indled
ningsforklaring; stuvende fuldt hus.

[11/7—23/7 tur i Tyskland og Holland (i bil
med Luckenbach). MM på 6 ugers
kurophold i Liebenstein].
13/7 Schmalkalden er en meget snavset, ja
næsten uappetitlig by, jeg ville ikke
bo her mere.
14/8 Kl. 6.15 kørt med amtsbanen til
Kjelstrup; der var til ligningskom
missions-sammenkomst mødt 30
mennesker; alle var i en meget for
nøjelig stemning. Vi fik god mad . . .
og vi dansede fra kl. 9 i lange baner.
Sjusser med Hundevadt, [konsul A.]
Outzen og [driftsbestyrer] Th. Jen
sen. Kaffebord til kl. 1.30. Ungdom
men deltog i dans og sang og vi hav
de det sjældent fornøjeligt. Med en
ekstramotorvogn kørte vi hjem igen.
Ved 2-tiden til sengs. 180 kr. betalte
jeg pr. check for sammenkomsten.
20/8 I dag er det 14 år siden jeg blev ind
kaldt til tysk krigstjeneste . . . Eks
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traordinært byrådsmøde, særlig an
gående bevilling af 100.000 til byg
getilskud, hjælpekassen m. v. Beløbet
blev også bevilget.
Asfalteringen af Nørregade — stræk
ningen sparekassen—nr. 37 — er nu
færdig og der prøves nu med alle kø
retøjer.7
I dag kom 1. gang Jydske Tidende, et
temmeligt stort blad (allægger af
Berlingske Tidende); Haderslev
Stiftstidende er nu gået ind. . . . Nu er
Modersmaalet det eneste blad, som
trykkes i Haderslev.
Der var stor brandværnsfest i byen
og gadebilledet prægedes af de man
ge udenbys brandfolk ... vi så
brandværnsoptog i Bispegade, blom
ster strøedes ned af unge piger, man
ge folk og stor trængsel.
Den nye markedsplads ved Hertug
Hansgade er nu ved at blive færdig.
Grus, asfaltmengsel pp. Der er alle
rede kommet markedsfolk med vogne
og et karrusel er rejst.
[hjem kl. 23.30 efter biograftur] Vo
res husassistents kjæreste kom ren
dende fra Ryesvej og det hastede for
ham at komme afsted. Petra har altså
haft besøg i huset.
[R. har planer om at flytte]. MM vil
ikke vide noget om flytningen til
Hamborg, hun laver vrøvl og siger,
at vi har det godt her i landet . . .
Jørgensen og Forkert var meget for
bavset over, at jeg ville opsige min
stilling til 1.1.30. De var af den
mening, at jeg skulle komme i 1.
lønklasse, og det ville byrådet nok gå
med til.
Alvorlig samtale med borgmester
Thulstrup angående min fremtidige
stilling i kommunens tjeneste, han
kan ikke garantere for at byrådet vil
gå med til en oprykning . . . ligeledes
samtale med Hundevadt, som var
forundret over borgmesterens besked.
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Opbygning af Slotsvandmøllens nye
skorsten er nu færdig, der står altid
en masse mennesker på Sønderbro,
som med interesse forfølger arbej
det ... til Kinopalæet for at se den
sidste krigsfilm, fuldt hus og en god
film, selvom man nu er mæt på disse
krigshistorier.
Det oplyses, at kontortiden fra 1.10
som sædvanlig forlænges til 18.30 om
aftenen; det er den længste kontortid
af alle omliggende købstæder.
Aftale med Melander at der skal
skiftes fra personalets side angående
kontorets åbning til kl. 18.30 . . .
Kæmner Krøjer har saboteret vor
ordning om skiftevis förbliven på
kontoret. Kæmnerkontorets perso
nale skal blive til kl. 18.30 og så var
Melander nødsaget til at ophæve den
trufne afgørelse igen.
I radioen altid taler om den afdøde
[tyske udenrigsminister Gustav]
Stresemann, hvis færden, virksom
hed og resultater blev alsidig belyst.
I radioen hørt Stresemanns begravel
se i Berlin . . . Transmissionen var
glimrende og gribende.
Kl. 18.30 med borgmester Thulstrup
gået hjem; han er lige vendt hjem fra
en rejse til København vedrørende
igangsættelse af offentlige arbejder.
Samtale med borgmesteren angåen
de byrådsmødets forløb i aftes; meget
stilfærdigt. Arbejderne ved havnens
sydside skal nu snart påbegyndes.
Prokurist Hermann Oggesen flytter i
dag ind i sit nye hus på Ryesvej 5.
Samtale med borgmester Thulstrup
angående byens økonomiske stilling
som i 1931 vil se glimrende ud.
Hjælpekassen har brugt 1.200 kr. i
den forløbne uge.
Borgmester Thulstrup havde ind
kaldt til et møde for at fa fredsvalg i
ligningskommissionen, men da soci
aldemokraterne skal afgive et man-

En del af Haderslev Frivillige Brandværn opmarcheret på pladsen nord for Louiseskolen ved årsfesten den 8. sept. 1929 i
Sønderjyske frivillige Brandværns Forbund. De civile herrer er fra venstre amtmand V. Haarløv, politimester Rendal og
rådmand D. Tams (med høj hat). Til højre, lidt foran de menige brandmænd, står brandinspektør Nis Juhl (med stort
overskæg) og delingsfører Marius Langwadt. (Haderslev byhistoriske Arkiv).
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3/11

4/11

9/11

13/11

dat til de borgerlige, er der stor sand
synlighed for valg.
Samtale med borgmester Thulstrup
angående skatternes overskud for
1929/30; han regner bestemt med
125.000 kr., men da tilgangen svigter
bliver det kun 110.000 kr. allerhøjest.
[Søndag efter skiftedag]. Spaceretur
med MM og Karen gennem byen.
Der var mange mennesker undervejs,
særlig Hundevadt havde en bomben
forretning. Det vrimlede af menne
sker.
Repræsentant Lindberg er afgået ved
døden, en god skatteyder er gået
bort.
Fredsvalg til ligningskommissionen.
Stillingen uforandret, 6 socialdemo
krater, 6 dansk-borgerlige, 3 tyskere.
Roll og Hundevadt er ikke meget
stemt for forhøjelsen af børnefradraget fra 250 til 300 kr.; ligningspro

centen vil så stige med 0,16 .. .
Ligningskommissionsmøde fra kl.
19.30-20.30, det sidste i denne 4 års
periode, rolig forhandling, bagefter
til en afskedssammenkomst på
Høppner - Kortspil til kl. 12 alle
mand ... Så fik vi smørrebrød, der
holdtes mange taler. W. Schmidt og
Riedel talte for mig hhv. kontoret.
Politisk diskussion ved 3-tiden. Kl. 4
var vi hjemadgående, men ophold
ved buffetet (cocktail en masse) — kl.
4.30 var J. Skøtt og mig hjemme. Det
var en gemytlig aften.
14/11 Det store kursfald i New York er
endnu ikke standset, det går videre
nedad bjerget; 50 milliarder dollar er
røget i luften.
27/11 Kl. 18.30 var der det 1. møde i lig
ningskommissionen, alle medlemmer
var mødt, Hundevadt blev enstem
migt valgt som formand, Riedel som
39
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næstformand. Rolig forhandling.
Murermester Jürgensen som det æld
ste medlem åbnede mødet . . . Børnefradraget skal ikke forhøjes. Kl. 7
var mødet endt.
Alle mand blev beskæftiget med
sammentælling af byens indbygger
antal, som nu udgør 14.545, frem
gang på 64 personer.
I Jydske Tidende står en blændende
artikel om kæmner Krøjer; han er
Bismarck i byens forvaltning. Alle
kollegaer er oprørte over denne ube
rettigede ophøjelse.
Melander har igen begyndt sit opsyn
om morgenen med hat og stok.
Besøg hos Hundevadt med under
skrifter. Han var i mindre god hu
mør, da regnen ustandselig siver ned
og forhindrer, at landbefolkningen
kommer til juleindkøb i byen.
[Søndag], Kort besøg i Hundevadts
forretning, hvor alle var travlt be
skæftiget. Hundevadt selv er tilfreds
med juleforretning, medens en del
andre . . . klager i lange baner.
Debatte angående dødsbo-opgørel
ser; vi har ikke haft nogen særlige
snyderier her i Haderslev, men
borgmester Thulstrup er efter
[dommerfuldmægtig] Blæhr for at
virke ham en ud.
Glimrende julestemning på kontoret.
Granudsmykning, lys, sang med
harmonikaledsagelse. Fra hele råd
huset kom kollegaerne for at se på
sagerne.
Byrådsmedlem Egebæk er blevet ud
nævnt til seminarieforstander i Skå
rup; de borgerlige blade skriver glim
rende om hans evner og dygtighed.
Socialdemokraternes bedste mand
forlader byen . . . Efter al sandsyn
lighed får jeg intet tillæg.
En lille opstilling viser, at vi i de sid
ste 3 måneder ifølge dødsfald har sat
over 80.000 kr. indkomst og 800.000

kr. formue til. Det er skattemæssigt
en trist udgang af det gamle år.

1930
7/1 Samtale med Hundevadt angående
byens behov for 1930/31. - Efter min
mening skulle det skæres ned til
670.000 kr. (690.000 i 1928/29), hvis
ligningsprocenten skulle gå ned med
2-3 punkter. - Den store ned
gang-rutsch kommer først i de kom
mende år.
10/1 Sammenstød med lille [Jens] Oggesen, som mente at jeg var en
u[be]høvlet karl . . . Om eftermidda
gen lang debatte med borgmester
Thulstrup angående byens behov for
1930/31 samt den evt. udsigt til lig
ningen for 1930/31. Tillægsligningen
for 1929/30 (jan. kvartal) indbragte
kun 3.100 kr.; grov lidt. — Forholdene
mellem [kæmner] Krøjer og Thul
strup har udviklet sig til den uheldige
side. De er begge fjendtligt stemt, og
den ene kan ikke lide den anden. Der
kan opstå uheldige følger for hele
administrationen samt budgettet.
12/1 Kl. 10 til jernhandeler Frees [Store
gade 71] . . . Indtægten i 1929 var
39.400 kr., fremgang fra det forrige
o
ar.
13/1 Vi tre [R., hustruen og R.s far, der
var på besøg] snakkede om indtægter
og formuer og vore personlige for
hold. Endresultatet var, at vi havde
det godt her i Haderslev; vi levede
godt og har mere end vi bruger.
20/1 Til bager Skov i Sdr. Otting; hans
formue er gået 4.000 kr. tilbage og
begge var de bedrøvet over den
ustandselige tilbagegang.
21/1 Købmand Rud. Bahnsens formue er
gået tilbage fra 9.000 kr. til 300 kr.,
han er altså snart i stykker.
27/1 Ryddet ordentlig mellem de indkom
ne selvangivelser; det ser meget dår
ligt ud med indtægterne.
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Resultatet af selvangivelserne bliver
dårligere for hver dag, der går.
Borgmester Thulstrup har i byråds
møde i går fået alle sine forslag gen
nemtrumfet; der var ingen som helst
modstand mod forslagene. - En dyg
tig fmanssvend.
Borgmester Thulstrup igen på konto
ret for at snyfle på indtægterne.
Borgmester Thulstrup spørger efter
de nuværende ligningsresultater. I
øvrigt ser indtægterne mindre heldi
ge ud. Alle sagførere samt korn
handlere pp kommer med mindre
indtægter; husejere har også tilbage
gang, da lejen er faldet.
I dag er der forløbet 10 år siden af
stemningen med Danmark og Tysk
land fandt sted i Nordslesvig. Alle
flag er ude og hele byen tager sig
smukt ud. — Höhns musikkorps spil
lede om formiddagen rundt i byen. —
Melander er på landet for at tale om
afstemningen; ved 7V2-tiden var der
mange mennesker undervejs til fest
lighederne i byens lokaler.
Nu går der en masse regnskaber fra
forretningsfolk ind, til dels med gode
og til dels med dårlige resultater.
Orbesen kom med 74.000 kr. ind
tægt . . .
Ligningskommissionsmø
de .. . Hundevadt kom med 94.000
kr. og 800.000 kr. formue.
Jeg personlig tror ikke på en stigning
i den skattepligtige indtægt af alle
ydere . . . Thulstrup har forkyndt, at
Fa. Hermann Frees [Storegade 14]
går i stykker, da arvingerne ikke vil
vedgå arv og gæld; det er kun godt,
at den gamle H. Frees er død.
Det er nu ganske officielt, at Krøjer
overtager en stilling som regnskabs
fører ved Det kgl. Teater i Køben
havn; hans gage vil blive ca. 15.000
kr. p. a. — Hele rådhuset er fuld af
snak, og der bestilles intet rundt om
kring. Melander skal have overkom
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mandoen over kæmnerkontoret, som
dog personalet ikke er indforstået
med.
Borgmester Thulstrup er ved at
mægle i den opståede kirkekonflikt
(dansk og tysk) angående ringning af
kirkeklokkerne til minde om de i kri
gen faldne (Grosse Sache: Protest
møde på Borgerforeningen, Vogelge
sang leder, og hans resolutioner blev
vedtaget).8
Mange kornhandlere er gået fallit, da
hvede og rug næsten intet koster me
re.
Vi nappede en gammel skatterotte i
form affrk. J., 15.000 på banken, som
ikke er blevet beskattet.
Borgmester Thulstrup har fået over
enskomst i stand mellem danske og
tyske menighed vedr. ringning til
minde om de faldne ... Fru Ågård,
Gåskærgade 20, er i dag 100 år
gammel. Der er nu tre kvinder, som
er 102, 101 og 100 år gamle.
Sachs og Deiselbergs butikker [i nyombygget ejendom Torvet 8] er nu
færdig til udleje, men kun en er lejet
ud.
Besøg hos Klaus Hansen, Bispegade.
Overskud 67.000 kr., han er glad
over fremgangen, men skat vil han
ikke svare . . . Carl v. Dippe, Aga,
har lejet en butik hos Sachs og Dei
selberg for at udstille sine fabrikater.
[Søndag], Til margarine-Ej lersen i
Slotsgade; to timer sad jeg hos ham
uden godtgørelse; indtægten blev
38.000 kr. . . . Kl. 2 til skibs-Clausen,
hvis foretagende i 1929 har givet un
derskud.
Samtale på kontoret med ass. Jør
gensen og Forkert angående borgme
ster Thulstrups udstandselige snyffleri i skattelisterne; nu skal vi nok
ordne ham, når Hundevadt kommer
tilbage fra Leipzig. — Listerne skal
evt. tælles sammen hjemme hos
41
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mig . . . Konsul Outzens og Dahls
selvangivelse er kommet, begge med
0 og stor tilbagegang i formuen.9.
Stort opgør med borgmester Thul
strup ang. det ustandselige snyffleri
af Melander på vort kontor; jeg slog i
bordet [så] at det hele raslede sam
men (controlle med min ankomst om
morgenen samt efterse på uret pp).
Jeg var rasende og tilbød evt. lussin
ger m. m. . . . Stor diskussion i lig
ningskommissionen ang. slagternes
ansættelse.
Fa. Nicolaj Outzen har standset sine
betalinger; det var ventet for længe
siden. — Alle priser på verdensmar
kedsstoffer er i det sidste halve år gå
et ned så betydeligt, at mange af de
store firmaer må bukke under.
Haderslev Bank er engageret [i Nie.
Outzen] med 600.000 kr.; direkti
onen har udsendt en beroligende
meddelelse, således at standsningen
ikke vil påføre banken noget tab. Almindelig samtale er forholdene
Outzen.
I Modersmaalet står der, at lignings
procenten vil blive 7,4 for 1930/31.
Vi var helt forbavset over denne
meddelelse ... På Modersmaalet fik
jeg oplyst, at Riedel selv har lanceret
meddelelsen. Da jeg drøftede sagen
med ham på en ganske rolig måde,
blev han helt gal i hovedet, slår på
bordet m. m. og sagde, at vi skal så
langt ned som muligt med lignings
procenten; der skal ikke opnås noget
overskud mere, og reguleringsfonden
skal tilintetgøres.
Det ser ud til at vi kan komme ned på
7,4 %, såfremt Storegade giver 1
mill, i indtægt efter skalaen.
Borgmesteren spørger ustandseligt
efter tallene, da hans nysgerrighed er
alt for stor . . . Fastsættelse af lig
ningsprocenten . . . Kommissionen
var indforstået med mine tal, 7,5
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[%], kirkeskatteprocent til 1,0. Altså
nedgang.
Folk i byen er meget tilfreds med en
ligningsprocent på 7,5.
Kæmner Krøjer forlader nu . . . by
en .. . det bliver ingen afskedsgilde
til ham . . . Melander har givet en
ordentlig instruks til kæmnerkonto
ret: en lang redegørelse; han er chef
og de andre udfører arbejdet. — Boi
sen har 298 andragender om hjælpe
kasseunderstøttelse for i aften.
Karen er med alle andre skolebørn til
chokoladegilde på H. C. Andersens
[125 års] fødselsdag; byen har spen
deret 1.000 kr. i den anledning.
Endnu ordentligt rykind til at se
skattelisten efter; en hel del vrøvlere
hos os på kontoret.
Jelstrup . . . sysler med købet af
Hermann Frees’ ejendom, Storegade
14, for 190.000 kr. Bare han ikke for
brænder sig fingrene.
Med MM til Kosmorama, hvor en
krigsfilm fremførtes. Der var kun få
folk, da Kino-Palæet trækker mest
med sine tonefilm.
Debatte med drogist Sauerberg [Bispegade] vedr. de økonomiske forhold;
efter hans mening er de så dårlige
som aldrig før . . . Restauratør Beh
rens, Harmonien, har købt hele Nis
Juhls komplekset [Jomfrustien 10] for
190.000 kr.
Der var en meget stor trafic i byen,
særlig autos er der nu en vældig mas
se. - Op og ned ad Lavgade går det
udstandseligt, og signalerne toner
frem i landskabet.
Undersøger [Thomas] Jensen fik
nogle lussinger af sømand Hansen i
den lille byrådssal, da han skulle ha
ve været alt for næsvis.
. . . anden luft på Haderslev Bank;
Hiibbe og Bonde er nu ikke mere
enevældende. Thulstrup er opposi
tion; Boysen, Tørning-Mølle er ble
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vet bankrådsformand efter at konsul
Dahl er trådt tilbage.10
[Manufakturhandler] Schlüter [Bispegade 2] klager over forretnings
sløj hed, men der er altid fuldt hus
hos Hundevadt.
[Tur i byen]. Ulykkeligvis stødt på
borgmester Thulstrup, som igen for
talte røverhistorier (Haderslev Bank
skal deltage i Outzens rekonstruk
tion).
I aftes var der stort venstremøde, hvor
borgmester Thulstrup i en lang tale
tegnede det økonomiske billede for
Haderslev by; han ser trist på fremti
den.
Der er en vældig tralle i byen i anled
ning af skiftedagen samt socialister
nes maj-demonstration; vældigt ryk
ind på Folkeregistret samt vort kontor
med skattesedler; vi var ikke i stand til
at ekspedere i den tour folk mødte
op . . . Vor ny husassistent Kitty
Damkilde har i eftermiddag tiltrådt
pladsen; jeg synes hun passer godt i
omgivelserne.
Vor Karen bliver stor og fræk til; hun
svarer meget næsvis på forespørgsel af
enhver art.
[Inkassator] Brodersen har et samlet
minus på 5.000 kr., deraf 1.980 kr. til
Haderslev kommune; han har en hel
del småveksler løbende med under
skrifter af alle mulige logebrødre.
Borgmester Thulstrup på kontoret,
han spørger efter resultat for 1929/30,
som giver netto 105.000 kr. mere
(108.000 kr. de tekniske værker); men
da der er store overskridelser (syge
huset alene 40.000 kr.), vil der af re
servefondet medgå 50.000 kr.
[I Hamborg] . . . til Set. Pauli . . . Der
var alle vegne ikke så særlig meget løs,
da de økonomiske forhold i Tyskland
ikke er af de bedste.
[I Hamborg] . . . Besøg i Schauburg,
hvor der fremførtes en tysk tonefilm. —
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Gengivelsen var dog ikke så godt som
i Kino-Palæet i Haderslev.
I aften er der gæstespil på den nye
fodboldbane: Aabenraavej af eng
lændere . . . Det var en vældig strøm
ning af mennesker ved 6V2 tiden til
Aabenraavej; der var 2.600 tilskuere,
alene 200 biler var på parkeringsplad
sen. Hjemme hos os hørtes der bi
faldsytringerne. Englændere vandt
med 4 mål mod 2; altså et meget ære
fuldt nederlag, da englænderne var
professionelle.
Kongeparret er ved 11-tiden ankom
met til Haderslev, stor modtagelse
ved havnen; Melander også med;
brandværn, forsvarsbrødre pp. - Der
kørtes først en tour gennem byen.
Kongeparret er i dag kl. 6 afsejlet til
Aabenraa; overalt hvor det kommer,
blev det hilst med stor kærlighed.
Biltrafikken gennem byen er foruroli
gende; man har vanskelighed med at
komme over gaden.
Hos Juhl, Holm & Molzen [kul og
koks]; firmaet har tjent 70.000 kr.,
som er skattepligtig indtægt (kolossal),
Juhlselvfikö.300kr. itantieme . . .alle
fik gagepålæg; det er en kulant forret
ning . . . Kl. 6 med borgmester Thul
strup ud til besigtigelse af hans nye villa
på Ribe Landevej [39]; det bliver en
vældig bygning; undervejs megen snak
om de kommunale forhold.
Fattigudvalget har i anledning af 10
års genforening eftergivet store dele af
den til 15.5.30 ydede hjælp.
Samtale med Hundevadt på sit kon
tor, han har en bomben-forretning.
Med gennemkørselstoget til Kjelstrup; mange mennesker var med og
også restaurationen ved strandbred
den var overfyldt.
Kl. 8 til revuen på Gammelting . . .
Det hele gik flot fra hånden, huset var
stuvende fuldt (500 mennesker) og
der var en hel del nye brandere.
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Fra kongemodtagelsen på Haderslev havn den 22. maj 1930. Det frivillige brandværns orkester hilser kong Christian og
dronning Alexandrine, der skimtes bag kongen. Bag kongen står borgmester Thulstrup og byrådet, bl. a. ses købmand Anton
Hundevadt. Den fjerbuskprydede herre er amtmand V. Haarløv; bag ham rager Katedralskolens rektor, Karl Mortensen, op
med sin høje hat. (Haderslev byhistoriske Arkiv).
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Tobaks-Hansen har påbegyndt om
bygning af Storegade 3; alle murere
har nu beskæftigelse; der er i det fag
ingen arbejdsløse mere.
Til bys for at se på børneoptoget; der
var 1.046 med i toget, som var af im
ponerende størrelse trods strandvejr.
Karen var også med . . . [stor genfor
eningsfest i Dybbøl]. Kommunistop
tøjer blev der ingen af, da politiet og
militæret i forening havde truffet alle
mulige forholdsregler. Grænsetrafik
ken var spærret; maskingeværer op
stillet; 12 kommunister i selve Søn
derborg by kunne ikke udrette noget
og blev så hjemme.
Formuen i Hadersev blev opgjort til
36.068.203 kr., en støt fremgang i de
sidste fire år.
Rygterne om kommunisternes indtog
ved grænsen sidste søndag har været
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den bare spøg; man har foppet de
danske og tyske myndigheder.
Det var meget varmt. Alt flygtede til
stranden. - Kl. 1% kørte vi i et over
fyldt tog . . . kaffe på Sølyst, senere til
stranden, hvor der var det rene flue
papir.
Uddeling af indsamlingsbøsserne til
Marselisborg-Mindesmærke for de
faldne danskere omdeles på rådhu
set11 . . . National-socialisterne er ved
Landtagswahl i Sachsen ganske ko
lossalt gået frem.
Jordbærrene koster i dag kun 40 øre
pundet.
Karen har bragt skolevidnesbyrd
med; hun har bare mg; hun fik 65 øre
af mig.
Debatte på kontoret vedr. amtsba
nernes underskud, da der af byrådet
for 1929/30 yderligere skal bevilges

Udsigt imod Dammens nordside med Bøghoved i baggrunden til venstre. Til højre i billedet ses bispegården, Ribe Landevej
37, opført 1922-24 og til venstre Ribe Landevej 41, hvor overlæge Lunn fra amtssygehuset boede. Borgmester Thulstrup
opførte i 1930 sin store villa, nr. 39, mellem disse to eksklusive huse. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

17.400 kr. udover de budgetterede
62.775 kr. Året var da helt normalt.
Kommunens tilskud stiger fra år til
år; kommunen skulle tilbyde 1 mill,
kr. til amtet for at komme af med
det uendelige tilskud . . . Diskussion
med borgmester Thulstrup vedr.
amtsbanerne; han vil absolut opret
holde amtsbanernes drift; befordrer
240.000 fra og til Haderslev + gods.
[5/7—16/7 biltur langs Rhinen med
Skibs-Clausen, ophold i Travemünde
og Hamborg. MM afrejst til kur i Liebenstein].
21/7 Til tjenestemandsmøde hos Krause
. . . Skat med Joh. Gydesen og P.
Frost, mens Kuska, Warncke og
[gasmester] Jacobsen drak snaps og
toddyer. De begyndte at mokere sig
over mig som jøde pp . . . Det er altid
kedeligt hos Krause.
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Inkassator Brodersens historie [se
8/5] er nu af magistraten blevet afgi
vet til kriminalpolitiet. Brodersen kan
eller vil ikke besvare et eneste
spørgsmål.
Roll er blevet bedstefader. Samtale
om de mange tomstående butikker
her i byen . . . Jordskælvet i Italien
har resulteret i 4.000 døde.
Samtale med Forkert om at der intet
laves i Haderslev by; alle sover og
ligger rundt på laurbærrene.
I Kjelstrup er der dannet en forening
til varetagelse af landliggernes inter
esser (Grosse sache; Melander er igen
med i den).
Ved 5-tiden udbrød der ild i
Olie-Mikkelsens skur, Lavgade 8,
som havde godt fat. Vore brandmænd
kom inden fem min. og slukkede ildebrændsel, som dog havde forårsaget
45
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en skade på 5-6.000 kr. Olie-Mikkelsen havde kogt bonevoks i lagerbyg
ningen. Der var mange mennesker til
stede, og Lavgade blev lammet af til
skuerne.
Medjohs. Juhl tiljelstrups rejsegilde
i Chevrolets nybygning [Storegade
14]. Der var mange folk, smørrebrødsbord, repræsentanter fra pres
sen.
Børnehjemmet »Tivoli« er nu blevet
åbnet af forstander Jensen, Erlev.12
Vrøvl mellem amtsbane-Jensen og
Socialdemokratiet hører ikke op.
Mergeltransporten og akkordlønnin
ger til arbejderne. Daglig stor historie
i aviserne.13
[Møde med ligningsoverskatterådet].
Konstruktør C. blev kørt sønder og
sammen, da han rigtig har snydt os;
dødsbo Andresen, Naffet 31, gav in
tet, Mejeri-Nissen ad acta.
Brev modtaget af min fader; han
meddeler, at Dieckmanns ikke vil er
nære ham længere; han skal ud og
arbejde, ellers skal jeg sende penge til
hans underhold.
Stadsbygmesteren pp besigtiger mit
værelse, da kontorerne skal lægges om
i 1931/32. Alle de store skabe skal
flyttes i den lille sal, som så skal blive
arkiv. Forhåbentlig bliver det en hel
dig løsning af dette langvarige
spørgsmål . . . Hjælpekassen har
brugt 7.000 kr. mindre end sidste år.
Der skal nu engageres en økonoma på
Byens Sygehus. Underskuddet bliver
altså større og større ... Frk. Beh
rendt på besøg; hun skildrede de dår
lige økonomiske forhold, hvorunder
forældrene levede, efter at tonefilmen
er indført på Kino-Palæet.
I sagen Krøjer/Brodersen hænger
Krøjer nu på den, da forsikringssel
skabet har klaget. Han skal komme op
for Brodersens deficit på 1.900 kr., da
han og andre 10 logebrødre allerede
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før havde hjulpet ham med 1.100 kr.
Krøjer har undladt at meddele dette
til magistraten hhv. borgmesteren.14
Thulstrup har i byrådsmødet i aftes
ordentlig ryddet op med kriminal
dommerkontorets sløserier (regning
til amt og kommune for syv års vid
ne-gebyrer); stor historie i aviserne i
dag.15
Diskussion over borgmester Thul
strups fremstød mod Blæhr er samta
leemne i byen. Ifølge Jydske Tidende
har en kreds af byens borgere tilbudt
at betale de resterende beløb, som i
øvrigt ikke vil slå byen ihjel. — Sagen
Brodersen kommer for i retten sna
rest, og det skal nok blive nogen for
handling, som viser, hvem der har an
svaret.
Jydske Tidende tager i en artikel af
stand fra borgmesterens fremgangs
måde i Blæhr-affæren; han har slået
sagen alt for stærkt op.
Avispolemik vedr. dommerkontoret
hører endnu ikke op; det er noget for
agurketid.
Ved stranden samtale med dommer
fuldmægtig Blæhr vedr. de meget
omtalte forhold; han har i begyndel
sen taget sig det meget nær, men nu er
det ved at gå over. - Han er alligevel
en vellidt pæn mand.
Samtale med Seedorff [Handelsban
ken] vedr. A/S Outzen, som i dag
grundlægges. Borgmester Thulstrup
skal være formand for selskabet.
Stakkels musiker Behrendt har kun
små indtægter; han var meget bedrø
vet på kontoret.
Avishistorie igen vedr. Brodersen,
grosse Sache og stor snak på alle
kontorer.
Besigtigelse af den nye sennepsfabrik
[Aga, Gammelting la], som er ganske
udmærket indrettet. Carl [v. Dippe]
er helt væk i sin virksomhed og snak
ker ustandseligt om Aga.

Fabrikken Aga bag Gåskærgade 18 kort før nedrivningen ca. 1970, da den sammen med mange andre bygninger i Gåskærgade
måtte vige pladsen for det nye rådhus. (Haderslev byhistoriske Arkiv).
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Diskussionen drejer sig alle vegne om
resultaterne af [rigsdags-] valget i går i
Tyskland; nationalsocialisterne og
kommunisterne har nappet mange
mandater på bekostning af de mid
terpartier og de konservative. - Det er
Hitler, som har sejret ved denne lej
lighed. — Nu skal fredstraktaten og
grænserne revides på en nem måde.
Den tyske børs reagerede voldsomt på
nazis sejr, idet alle papirer begyndte
at rasle ned, enkelte dog med 20 %. —
Det ser jo meget sort ud.
Hitler har i rigsretten i Leipzig erklæ
ret, at revolutionen er nær og adskilli
ge hoveder vil rulle i sandet; stor be
gejstring alle vegne, hvor Hitler viser
sig. — I anledning af kongens fødsels
dag (60 år i dag) drog Höhns musik
korps gennem byen; mange flag ses på
gaden og børnene har fri . . . Höhns
orkester spiller nationale melodier på
Torvet.

Vi kørte til Hammelev, gik så over
Tørning Mølle til Christiansdal, fik
kaffe der og spacerede den samme vej
tilbage til Hammelev. — Her var afslø
ring af et mindesmærke for landmand
Nissen; stor historie på kirkegården.
Kl. 5 besigtigede vi den enkle, men
dog kønne store gravsten.16
1/10 Nyt stort kursfald på børsen i New
York, det synes næsten at det hele
ramler sammen. — Ustandseligt pris
fald på alle produkter, undtagen kul;
her bærer trusterne skylden.
2/10 Ved tretiden tromledes personalet på
magistratskontoret sammen: Melan
der holdt en tale om borgmesterens
beslutning vedr. den halve times
bortfald: 6—¥2 7; til gengæld skulle alle
møde præcis kl. 8 og 15 .
3/10 Kl. ¥2 9 kom jeg til rådhuset; foran
indgangen står Melander med et ur i
hånden og sagde: De er jo ikke kom
met kl. 8. — Der udspandt sig nu en
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diskussion, som resulterede i at han
skulle klage til borgmesteren. Det
yderste der kan ske er: afskedigelse og
det har jeg intet imod . . . Borgmeste
ren . . . havde intet imod at jeg først
mødte kl. V29 under hensyn til de
mange overtimer i lignings tiden. Jeg
skal nu få det skriftligt fra magistra
ten.
Kl. 2 stort protestmøde af Kylling hos
Nis Juhl; svinepriserne er nu 0,98 kr.
pr. 1 kg.
Tyskland har nu over 3 mill, arbejds
løse; forholdene er så triste, som de
overhovedet kan være. — Stakkels re
gering Brüning, som sikkert snart for
svinder.17
I »Radio« fortaltes, at borgmester
Thulstrups anmodning til justitsmi
nisteriet vedr. sløseri på dommer
fuldmægtig Blæhrs kontor er forløbet i
sandet, da en undersøgelse fra mini
steriets side ikke vil blive iværksat. Nu
er der noget at snakke om igen.
Wald. Schmidt har i dag åbnet sin ny
butik [Nørregade 1]; hele facaden er
ændret.
Stort Stålhjelms-optog (parade) i
Flensborg; protester mod voldsgræn
sen pp.
I byrådsmødet blev hele Blæhr-affæren påny trevlet op, [socialdemokra
ten P.] Mortensen ønskede dog nær
mere oplysninger vedr. Thulstrups
udtalelse, at også andet var galt fat på
Blæhrs kontor.
I dag er folketællingen, og efter alle
solemærker at dømme bliver det van
skeligt for tællerne.
Byens regnskab for 1929/30 uddeltes;
det er nu et værk på 163 sider, skat
terne har selvfølgelig givet et godt
overskud.
Kl. 8 til Nis Juhls store sal, hvor
idrætsforeningens dilettanter opførte
»Krage søger mage«. Det var humør
hele aftenen igennem.

11/11 Røre på kæmnerkontoret vedr. en
presseudtalelse [interview] afKrøier,
København, at personalet i 1922 har
været »revolutionært«, drak øller og
røg cigarer m. fl. — [kommunekasse
rer] Schack har opsat en dementi til
aviserne.
14/11 Kæmner Krøjer svarer allerede i Jydske Tidende, at han ikke mente sine
udtalelser bogstaveligt; han trækker
allerede tilbage; alle folk i byen snak
ker om dette nye emne.
21/11 Den økonomiske krise er nu også i
anmarch i Danmark. Bondestanden
vakler på alle hjørner og kanter. Fra
sagkyndig side påstås det, at land
bruget hverken kan svare renter eller
afdrag. - Nedsættelse af skatter og af
gifter må komme og vil nødvendigvis
medføre en reduktion af alle løn-ni
veau. Momentan ser det altså meget
trist ud; katastrofen kan få en vældig
omfang som aldrig før.
25/11 Vos og mig skyndte os at gøre folketællingsresultaet færdig; kl. 11:
14.476 indbyggere netto i alt; 150
personers fremgang siden 1925; Me
lander undrer sig meget over denne
ganske lille fremgang. — Vi er allige
vel ganske tilfreds, da mange fattig
nydere er forsvundet, mens enligtstående rentenydere er flyttet til.
29/11 Smørret er faldet 16 øre i denne uge;
landbrugsforholdene synes helt for
tvivlede.
1/12 A/S Bryggeriet Fuglsang har arbej
det godt i det forløbne første år; intet
udbytte, da startomkostninger har
været for store.18
4/12 [Til Hamborg, i toget] interessant
drøftelse med en ældre nazi-kvinde,
som med stor kraft svor på Hitler. En
rejsende, som var overbevist demo
krat, kom rigtig i ilden med hende og
til tider gik det ordentlig varmt til. —
Forholdene i Tyskland var under al
kritik; 40 % af den arbejdende be-

Tolkning er arbejdsløs; vinteren med
al dens ubehageligheder står foran;
man befrygter spektakel alle vegne.
6/12 Nu er alle butikker [i Torvet 8] udle
jet til juletid og hele facaden stråler.
8/12 Alle aviser er meget bedrøvet over
den katastofale tilbagegang på svineog flæskepriserne; landbruget arbej
der kun med underskud. - 1930
slutter meget nedslående. 90 øre for
et kilo slagtet svinekød, billigere end
for 25 år siden.
10/12 Indsamling til arbejdsløse på rådhu
set; jeg kom af med 5 kroner.
13/12 Vor Frue kirke var belyst fra alle si
der med 25.000 kerzer; det hele tog
sig meget smukt ud.19 Mange forret
ningsfolk har også pyntet husfacaden
med små pærer.
16/12 I Dybbøl er formanden og kassereren
for Julens Glæde stukket af efterla
dende sig de sørgende sparere . . .
Byrådsmøde varede hele 5 minutter.
Thulstrup skal nok fa det sysselt . . .
Forretningsfolk er tilfredse med jule
handelen; Julens Glæde sørger for
den nødvendige omsætning.
20/12 Folk står i lange rækker foran borg
mesterens dør på gangen for at
modtage en ekstra privatskilling til
jul.
21/12 [Søndag], Mange mennesker på ga
den og butikkerne var godt fyldte. Julehandelen i det hele taget skal væ
re lidt mindre end i 1929; Hundevadt
og Orbesen er særlig veltilfredse som
altid.
24/12 Vort juletræ i hjemmet stod åbent,
da Karen dog ikke længere tror på
julemanden.
31/12 Kl. 20 kørt med bil til Høppners Ho
tel, hvor der var solgt 78 soupers . . .
God stemning og udmærket mad; kl.
22 var lokalet fyldt til sidste plads . . .
og lystig gik dansen til kl. 5.
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Kitty Damkilde forlod os kl. 14 for
igen at indtræde i forældrenes hus
holdning; det er en skam, at hun for
lader pladsen.
20 kr. pr. næse er endresultatet af
nytårsaften-regning; jeg synes det var
alt for meget.
Børnene er ved at kælke på Ryesvej;
det er en fin rutschebane.
[Stads]bygmester Hansen hos os;
han meddelte, at vi fra 1/7 skulle
flytte til politilokalet i bagbygningen;
vil vil stritte imod, så længe det går,
men det hjælper vist ikke noget . . .
Borgmesteren skal flytte i mit værelse.
Borgmester Thulstrup hos os, han
var meget fornuftig i dag.
Samtale [med Hundevadt] vedr. va
relagerets nedgang ifølge prisfald
samt [nedgang i] privatforbrug.
[Tjenestemandsforeningens 10 års
stiftelsesfest i teatret] festklædt for
samling; kl. 20 begyndte spisningen i
salen . . . maden var fortræffelig,
stemningen glimrende. Borgmester
Thulstrup [m.fl.] var gæster. 77 per
soner + adskillige andre spiste . . .
Bagefter dans en gros, først kl. 5 kørte
vi hjem.
Overalt foranstalter landbruget kri
semøder. Nedskæring skal foregå
over hele linjen; alle nuværende
regnskaber giver minus.
Om formiddagen var der indvielse af
kommunens plejehjem på Ryesvej.20
Pristallet blev 159 points; fra
1.4.1931 far vi ca. 200 kr. lønreduk
tion. Stat og kommunerne sparer der
en hel masse skillinger.
Byrådsmødet i går forløb meget stil
færdigt; tjenestemændene blev rost
fra Oiling og Viggo Hansen.
Borgmester Thulstrup spørger vedr.
fremgang; jeg sagde at en stor del af
ydere giver meget mindre op end
1930/31; hos enkelte er der fremgang.
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Jeg personlig tror på 200.000 kr. til
bagegang i den samlede indtægt på
14,6 mill. kr. [Slutresultat: 15,1 mill,
kr.].
Telefonsamtale med driftsbestyrer
Jensen vedr. Riedels udtalelse i lig
ningskommissionsmøde forleden til
os to, at ligningsprocenten skulle bli
ve den samme som i 1930/31. Over
skuddet skulle overføres til næste år,
da året 1931 vil blive vanskeligt for
forretningsfolk pp. Sikken et fornuf
tigt standpunkt.
[Restauratør] Behrens [Jomfrustien
10] har glimrende kunnet klare sig og
tjent ca. 15.000 kr.
Kort besøg hos [købmand] M. Leon
hardt [Bispegade 16]; han har tjent
ca. 7.000 kr.
Kl. 7 til Skibs-Clausen, som havde en
underbalance på 36.000 kr. Efter
regnskabet er firmaet altså i styk
ker.21
Kl. 18 til Anders Schlüter som hav
de tjent 9.000 kr. i 1930...
Ligningskommissionsmøde . . . Hun
devadt mødte med sin selvangivelse:
163.000 kr. indtægt og 954.000 kr.
formue. Han bliver i næste år skat
temillionær. Alle var glad ved resul
tatet. Hundevadt siger, at 1931 ikke
tegner nær så godt som året forud.
Kl. 14 hos sagfører, dr. Clausen
[Bispegade 17], som dog kun havde en
indtægt på 2.800 kr. Bagefter kort be
søg hos [herreekviperingshandler]
Peter Duus [Bispegade 13]. Det går
ham mindre godt, særlig da varelage
ret er alt for stort.
Samtale med borgmester Thulstrup
på hans kontor vedr. skatteforhold.
Han forlangte uden videre et over
skud på 170.000 for 1931/32; vi
strittedes længe frem og tilbage.
I aftes var der forsamling af den
social, forening; det vedtoges at
fremføre kravet om arbejde for borg
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6/3

7/3

14/3
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mesteren og magistraten. Jeg overve
jer at melde mig ind i den social.for
ening for bedre at kunne opnå støtte i
byrådet m. m. Sådan som forholdene
nu ligger, er det hele kun den bare ynk.
Ved 12-tiden kom borgmester Thul
strup med sine pjattede spørgsmål
igen; vedr. resultatet ved man slet
ikke, hvad man skal svare . . . Om
eftermiddagen en større samtale med
ham [Hundevadt] vedr. ligningen; vi
vil absolut selv fastsætte ligningspro
centen og ikke [rette os efter] borg
mesterens diktaten.
Kun 80 ikke-selvangivere; 98,9 % har
altså indgivet; et smukt resultat.
Borgmester Thulstrup på kontoret;
jeg talte med ham og spåede en frem
gang på 250.000 kr. indtægt =
150.000 kr. efter skala.
Borgmester Thulstrup snyfflede igen
og vil have oplysning om resultatet;
han er fornærmet over mine dårlige
intetsigende meddelelser.
Samtale med Modersmaalets redak
tør Thomsen, som allerede nu vidste
den nye ligningsprocent. Jeg var me
get ærgerlig over denne næsvished; vi
selv har ingen anelse.
Kl. 11 besøg hos Riedel og inviteret
ham til et møde ... på kontoret for at
gennemgå tallene; han var levende
interesseret i at have så stor en reser
ve som muligt i baghånden for at
kunne overvinde den nuværende kri
se med lethed . . . Kl. 17 var der et
kort byrådsmøde. — Hundevadt blev
af borgmesteren attakeret, men han
svarede intetsigende. Kl. 17 ¥2 var
der møde [med Hundevadt] hos mig,
hvortil også Riedel kom. Vi enedes
om at foreslå 7,2; kirkeskatten til 1,0
%. Riedel var over alle måder for
nuftig og indtog et borgerligt stand
punkt . . . Kl. 21 ¥2 længere telefon
samtale med borgmester Thulstrup,
som igen gik løs på det hele.

Tjenestemandsforbundets udflugt til Sverdrup ca. 1932. På billedet ses en lang række ansatte ved Haderslev kommune med
ægtefæller samt udenbys gæster. Forreste række siddende fra venstre, nr. 2 A. Tørring Jørgensen, nr. 4 J. Højberg, nr. 5 bud
Christoph Ravn, nr. 7 Olav Christensen, nr. 8 Niels Lund, nr. 9 Peter Andersen, nr. 11 museumsinspektør Chr. Lund, nr. 13
Fritz Jensen (Lille Jensen), nr. 14 Sparekasse-Gydesen, nr. 17 Sparekasse-Göbert. Anden række siddende fra venstre, nr. 2 fru
Ravn, nr. 3 fru Højberg, nr. 7 fru Forkert, nr. 3 fra højre fattiggårdsbestyrer Ferdinand Zimmermann. Tredje række stående
fra venstre, nr. 5 fru Reinmann, nr. 7 Paula Frost, nr. 16 fru Tinna Lund. Fjerde række stående fra venstre, nr. 1 J. Paulsen,
byggekontoret, nr. 3 W. Zerling, nr. 4 Hilda Frost, nr. 5 Peter Frost, nr. 6 og 7 Zimmermanns døtre, Anne Sophie og Grethe,
nr. 9 Johs. Ravn. Bageste række fra venstre, nr. 2 W. Reinmann, nr. 3 O. Forkert, nr. 4 Jacob Petersen, nr. 5 stadsbygmester
Chr. Hansen, nr. 6 A. Dirks, nr. 10 P. Kuska, nr. 13 Baltzer Bøg, nr. 16 Andreas Skytt.
(Haderslev byhistoriske Arkiv).
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Ligningskommissionsmøde fra kl. 2021 ... rolig forhandling, men dog
meget diskussion om de to procenter;
ligningsprocenten blev 7,2 med glim
rende reserve, kirkeskat: 1,0. En ned
gang var ikke muligt.
Alle aviser skriver kun godt om lig
ningsprocentens nedgang [fra 7,5 til
7,2],
[Ligningskommissions-spisning på
Harmonien] . . . Kl. 1 smørrebrødsbord hvor bølgerne gik højt; Hunde
vadt brugte desværre en uheldig
vending, således at Jørgen Møller og
fæller blev meget opbragt.
På hjemvejen mødt [bank]direktør
Hübbe. Samtale vedr. den nuværen

26/3

29/3

2/4

de krise; han regner med 600 gårde
til tvangssalg.
Melander opsyner uden at sige no
get; det gør vi heller ikke. - På Høj
skolehjemmet er der igen et møde af
utilfredse bønder; der ønskes rente
frihed samt nedskrivning af gælden
. . . Smørret faldt i dag 18 øre. Re
korden i lange tider!
I Tyskland går rigsregeringen nu løs
med meget hård hånd på nazis og
kommunister . . . Overalt er der tyk
ke luft. - Det er da godt vi er her i det
lille Danmark.
Mange nye biler ses omkring; i reglen
er ejere folk med indtægter op til
3.000 kroner.
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Borgmester Thulstrup har jeg ikke
set de sidste 14 dage; på kontoret
kommer han ikke mere.
Borgmester Thulstrup ses ikke mere
på rådhuset; han er stadig i gang
med sin sagførervirksomhed . . . Kl.
17 kom borgmester Thulstrup på
kontoret til en kort drøftelse; det er jo
håbløst at fa nogen som helst støtte
hos ham.
Sysselt med anvisning for 1930/31,
der er 118.000 kr. brutto til overs,
men borgmesteren ønsker — som altid
- betydeligt mere.
Fa. Oscar Horn [Nørregade 16] og
Rossen-Hansen er gået i stykker; bu
tikken er lukket.
I dag er 1. del af skattesedlerne gået
ud og straks efter indfandt sig nogle
vrøvlonkels, som ikke havde set
skattelisten efter; nu er det selvfølge
lig for meget.
Venstre-borgermøde forløb godt i
aftes; borgmester Thulstrup klarede
alle skær. Byens økonomiske forvalt
ning er udmærket.
Lohferts og Peter Orbesens ejen
domme er under opførelse; det bliver
to store villaer [Åstrupvej 17 og 19],
[Amtmand] kammerherre Haarløv er
ifølge lungebetændelse i nat afgået
ved døden; alle vil være bedrøvet
over, at den glimrende mand er gået
bort.
Stor historie igen i Jydske Tidende
vedr. landsretssagførrer Thulstrup,
som i går fik tre sagsanlæg på halsen
. . . hele sagen er igen slået stort op;
det er diskussionsstof igen for hele
byen de næste 14 dage.22
[Tur til Hamborg og Schmalkalden
14—17/5]. Forholdene i Hamborg er
meget bedre end i Mellem-Tyskland;
her er da endnu noget løs. Alle folk
aflægger ed på at kun »nazi« kan
ændre bestående forhold og skaffe
»Arbejde og Brot«. Hitler holder
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uafbrudt foredrag; hele ungdommen
slutter [op] om hans fane. — Tyskerne
er helt tosset; man hører, at dårligere
kan det ikke blive, højstens bedre! Sancta simplicitas.
Kongen og dronningen kommer i dag
til Haderslev; alle flag er ude, stor
modtagelse ved havnen.
[Pinsedag, udflugt til Kelstrup
strand]. Kl. 18.30 med gennem
gangstoget tilbage igen; der var
mange mennesker med; amtsbanen
har sikkert gjort en god forretning i
dag.
Kl. 20 til revue-premiere på Gam
melting. Stuvende fuldt hus ... Fo
res tilllingen var der ikke særlig meget
ved; det var underholdende men
heller ikke mere.
Karl Figenbaum [MM’s broder fra
Scmalkalden] er endnu på besøg hos
os [siden 3/4]; han bestiller intet, læ
ser lidt, gaber ustandseligt og ligger
på sofaen.
Mange Haderslev-arbejdere har nu
beskæftigelse ved vejarbejdet: Kjelstrup-bygrænsen.23
Hjælpekassen
bruger kun 300 kr. pr. uge.
Samtale med borgmester Thulstrup
kl. 16; han var helt udmedgørlig, da
han i disse dage har forskellige sager
løbende ved retten.
Otte af byens vise fædre rejser på by
ens bekostning til Berlin til den in
ternationale byggeudstilling; histori
en koster kommunen 2.000 kr. Det
hele er for kattens skyld.
Til slagter Heinr. Vollstedt . . . for
retningens omsætning går tilbage, da
for stor konkurrence af svineudsalgssteder.
Roll er kommet tilbage fra sin fe
rierejse til Tyskland . . . han er blevet
nazist og siger at de andre stormagter
faktisk skulle betale gildet.
Motorklub i Haderslev havde løb
over 300 km; stor historie på Hertug
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Hans plads med kun små skatteydere.
Roklubben vil holde regatta pp fest,
men kan ikke få Damhalvøen fra for
skønnelsesudvalget [formand: Mat
thias Gydesen]. Almindelig harme
over denne »Gydesen«-beslutning,
da der jo ellers ikke gøres det mindste
her i byen for at oplive befolkningen.
Udpantningshistorie hos cigar-Juel,
Lavgade 4; Herløv [fra] sagfører
Forum løb omkring, men Juhl havde
allerede om formiddagen lukket bu
tikken fuldstændig. Det næste offer
søges.
Besøg på Engels overalls-fabrik i
Crome og Goldschmidt-bygningen
[Nørregde 20]. Vældig trafik; mange
piger sidder ved symaskiner.
Byrådet har i går bevilget 8.000 kr. til
restaurering af domkirkens orgel som
tilskud. Denne bevilling vakte megen
harme.
Samtale på kontoret om at der intet
er løs her i byen; i går var der festlig
heder rundt omkring i anledning af
St. Hans aften, men her sov alt.
Der var transmission fra Kastrup
lufthavn vedr. de danske Amerikaflyvere [Højriis og Hillig], som dog
endnu ikke var ankommet ved 17-tiden.
De to amerik.-danske Atlanterhavs-flyvere som var nødlandet i går
eftermiddag i Crefeld [i Tyskland]
. . . stor skuffelse for København,
150.000 mennesker var til stede i Ka
strup lufthavn; ved 23-tiden måtte de
alle skuffet gå hjem. Fuldkommen
trafiksammenbrud . . . Om midda
gen i dag er de to flyvere landet i
Kastrup lufthavn.
Alle vegne holder bønderne nu
krisemøder og danner faste urokke
lige organisationer.
Efter at politiet sidste lørdag flyt
tede [fra Højgade 8] med sine loka
ler til Gammelting påbegyndes der
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med rådhusets ombygning (baghu
set); 36.000 kr. har byrådet jo bevil
get.
Samtale med borgmester Thulstrup
vedr. Hypoteklånefonds forflyttelse
til Tønder pr. 1. okt. d.å., der er et
stort minus for kommunen. Men i
Haderslev gøres der jo heller ikke no
get til at fremme livet . . . det hele
sover, den bare ynk.
Stort skatteminus for byen; fru kam
merherre Haarløv er afmeldt til Kø
benhavn.
Slæbt Karls kuffert til . . . rutebilen
. . . han tog bevæget afsked, han har
nok med at slæbe med sin bagage.
[Søndag]. I Haderslev var der stor
kaproning, fodboldkamp med czekoslovakerne samt Atlanterhavsfly
verne Højriis og Hillig; stor modta
gelse i Kløften.
Norge har gennem et kongeligt de
kret okkuperet dele af Østgrønland;
stor historie i København; nu skal
der gøres indsigelse i Haag.
Tyskland står foran bankerotten. Der
var i går formelig run på udenlandsk
valuta; 110 mill. RM måtte rigsban
ken punge ud i går. Man ved sig in
gen råd mere.
Ministeriet i København har i går
fremsat en hjælpeaktion for landbru
get: 25-30 mill, stillet til rådighed.
Beløbet indvindes ved ophævelse af
formueskattens nedsættelse, militær
udgifter reduceres med 9 mill, samt
indkomstskatten til staten forhøjes
med 25 % for 1931/32. Jeg ville nu
hellere beskatte sparekasser og alle
andre institutioner og fonds.
[I Hamborg], Forholdene i Tyskland
i al almindelighed synes at være ør
kesløse. Det hele går en opløsning i
møde; en politisk omvæltning er vist
nok forestående. Hitlers time er snart
der.
Overalt i landet er der bondebevæ
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gelser en gros, stort spektakel med
regeringen, som dog havde fremlagt
et kriseforslag, men nu kun avler
utak.
[Efter flere dages kraftige regnskyl].
Vejret er fremdeles under al kritik;
regnen silede ned i lange baner og det
var næsten uhyggeligt. Alle folk er så
vrede på hinanden, alt humør er gået
tabt. Krisen mærkes overalt; i avi
serne skrives der den ene polemik ef
ter den anden. - Vejret og krisen er
blevet store slagord i disse tider . . .
Stor forhandling hos borgmester
Thulstrup i anledning af en truende
strejke; jordarbejdernes organisation
forlanger 1,26 i timen i stedet for de
bevilgede 1,06 kr. Administrationen
vil yde den almindelige løn og ikke en
øre mere. Der trues med sympati
strejke fra de andre kommunalarbej
deres side.24
Rigskansler Brüning regner med 7
mill, [arbejdsløse] i vinterens løb,
dvs. at 1/3 af Tysklands befolkning
skal ernæres af det offentlige. Det bli
ver til spektakel og borgerkrig.
Vrøvl med Arbejdsmandsforbund er
endnu ikke færdig, der er stadig for
handlinger hos borgmester Thul
strup.
Der blev sluttet overenskomst med
11 gasarbejdere (fast ansat) og 4 ma
skinmestre på elektricitetværket. So
cialdemokraterne (Carl Hansen og
Jørgen Møller) er rasende; der trues
med generalstrejke.
Samtaleemne over hele byen er den
skete faste ansættelse af gasværksar
bejdere, maskinmestre pp.
Borgmester Thulstrup har sluttet
overenskomst med Lyngsie, Køben
havn. Strejkevarsel er hævet; arbej
dernes faste ansættelse vil blive re
spekteret. Alt er således igen i orden.
På Jomfrustien var vi [kl. ca. 2 nat]
vidner til et sammenstød mellem en

beruset udenbys arbejdsmand og be
tjentene Holm og Schultz. Der var
opløb, skrigende kvindfolk og fulde
ungfyre.
8/9 De begynder nu også her i landet
med dannelse af Spare-selskaber. Th.
Damgaard skal være formand for
Haderslev by; der er ingen velgøren
hed.25
10/9 Det store roderi i rådhuset (bagbyg
ning og kælderen) bliver mere hver
dag; vandledningen funktionerede
ikke og en spektakel drøner gennem
hele huset . . . Dagens emne er i dag
det store kursfald på alle børser . . .
alt ser momentan sort ud. Bankfolk
har vældig travlt i denne bevægede
tid.
13/9 Den borgerlige gruppe i byrådet har
anbefalet igen at bevilge 100.000 kr.
til iværksættelse af arbejde, overskri
delse på de sociale konti, hjælpekas
sen m.m.
15/9 Kl. 17: Byrådsmøde, i det lukkede
møde gik det meget varmt til, da
medlem Mortensen kørte med borg
mester Thulstrup vedr. den faste an
sættelse af gasværksarbejderne pp.
16/9 Kæmnerkontoret fik ros [på byråds
mødet] at hele den uerholdelige af
gang kun beløb sig til under 3.000 kr,
0,28 % for alle skatternes vedkom
mende, 0,38 % for kommuneskatten
alene.
17/9 Socialdemokraten skriver om det
varme lukkede møde i byrådet sidste
tirsdag [15/9], Hvis de af ham
[borgmesteren] afsluttede overens
komster ikke var blevet godkendt,
ville han være gået af som borgmester.
19/9 Længere samtale med borgmesteren
vedr. skatteudskrivning for 1931/32
670.000 kr. kommuneskat; det samme
beløb som i år, men magistraten kan
efter forhandling med ligningskom
missionen føre et beløb over fra regu
leringskontoen.

Det engelske pund styrtede hver time.
Krone handledes til kurs 84 RM for
100 kr. Alle aviser er fyldt med disse
pengevanskeligheder — hele finans
verdenen er blevet et narrehus.
26/9 Drøftelse med borgmester Thulstrup
og Melander vedr. indflydelse af kronekursens fald på kommunens budget
. . . alle økonomiske forhold bliver
forrykte; der er ingen der kan dispo
nere mere end fra en dag til den næste.
28/9 Efter alle solemærker at dømme skæ
res de skandinaviske valutaer 25 %
ned i forhold til gulddollaren efter af
guldindløsningspligten er ophævet
. . .Jeg vil nu sælge ud af mit tilgode
havende i Thüringen ... Kl. 18 for
søgt at sælge RM til Peter Orbesen
samt Selberg (Hundevadt), men der
var intet at gøre, måske gudskelov . . .
I forretningerne var der siden fredags
livlig tilstrømning for at købe varer til
den gamle pris, enkelte har købt sko
tøj, klæder, selv møblementer er ble
vet handlet.
29/9 Valutasituationen behersker også i
dag samtaleemne overalt i Skandina
vien, som nu er gået bort fra guld
møntfoden . . . Situationen synes
trods alt endnu meget uklart, da alt
ikke er kommet i rigtig leje . . . Kort
samtale med Møbel-Adolfsen [Storegade 11] vedr. køb af nye møbler.
MM har været der i eftermiddag og
har set på sagerne.
30/9 Hele forretningslivet [er] på grund af
kronefald kommet ordentlig i
»Schwung«; der købes ganske van
vittig: radio, klaverer, møbler og alt
muligt, Sparekasser mister en hel del
af deres indlån, som så udnyttes på en
næsten uforsvarlig måde.
3/10 Borgmester Thulstrup, Tams og
Melander er to dage i København for
at forhandle med Lyngsie vedr. arbejdsmændenes strejke.
5/10 [De tre vendt tilbage]. Alt er regiet til
23/9

6/10

12/10

13/10

20/10

23/10

24/10

25/10

26/10

tilfredshed: strejken på Åbenråvej er
afblæst.
Samtale med borgmester Thulstrup;
nu skal der bygges en stadion på Chri
stiansfeld vej, staten betaler 5.000 kr. i
årlig leje.26
Vi er nu flyttet tilbage [fra byråds
salen] i vore gamle lokaliteter [efter
ombygning] og har indrettet os efter
eget behov.
Ifølge afgangslisten er der mange go
de skatteydere rejst fra byen, vi har nu
over 2.400 kr. mere i afgang end året
forud.
Apoteker Hansens klage over den
meget forhøjede ansættelse for 1930/
31 er blevet vundet af selve yderen; vi
skal således af med mange skillinger
(staten ligeledes).
Til tjenestemandsgeneralforsamling
hos Krause . . . livlig diskussion vedr.
ændring i lønningsforholdene af de
nederste klasser. Melander advarede
for at gå for stærkt frem i disse kriseti
der, hvor 80 % af landets befolkning
ikke kan klare sig. [Fuldmægtig A.]
Dirks svarede med træffende ord.
Der var stort krisemøde i Apollo
[Jomfrustien 10] af bønderne fra Søn
derjyllands amter i anledning af
Sønderjyllands Kreditforenings re
præsentantskabsmøde på Højskole
hjemmet. - En deputation fik fore
træde for at opnå et moratorium, men
det gav intet udbytte; man så på ga
derne små grupper diskuterende
bønder; ellers var alt roligt.
I Politiken står der store artikler om
bøndernes rabalder-krisemøder i går
eftermiddag her i Haderslev. Bønder
ne skulle have oversvømmet Haders
lev by, men det passer nu ikke.
[R.s 40-års fødselsdag fejret ved mid
dag hos Krause, 27 personer, menu:
oksehalesuppe, fiskefilet med remou
ladesauce, kalveryg med gemyse, is å
la Krause, kaffe (16/10)]. Det hele gik
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27/10
2/11

4/11

6/11

7/11

16/11

17/11

23/11

24/11
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udmærket, taler og sang i massevis
. . . humør, ingen forstyrrelser ... Id.
4 om morgenen syslede vi langsomt
hjem.
Afhentet regning hos Krause, som i
alt udgør: 395 kr. + drikkepenge.
Mange afgang lavet i henhold til flyt
tedagen. Folkeregistret havde travlt
med at ekspedere de mange piger.
En deputation af tjenestemandsfore
ningen havde ved 11-tiden foretræde
hos borgmester Thulstrup vedr. for
bedring af lønnen for de underste
klasser (guld og grønne skove).
Boisen har til dags dato 44 mere
dødsfald end fødsler i Haderslev. Be
gravelsesklokker ringer udstandseligt
. . . Borgmester Thulstrup hos os; han
ønsker 125.000 overskud for i år.
Gamle Jens Fuglsang fra Mariegård
er på sin 89 års fødselsdag afgået ved
døden; han er ganske langsomt sovet
ind. Igen er en stor skatteyder gået
bort. Det er ganske utroligt, hvilke
beløb vi har tabt i årets løb.
Kl. 21 til Kosmorama for at se Chap
lin i sin sidste film »Byens lys«. Det
skulle være en enestående begiven
hed, men opførelsen skuffede dog den
danske smag.
Diskussion på kontoret vedr. den udstandselige fald af de tre nordiske
kronemønter; det hele ser uhyggeligt
ud, og vi skal nok opleve noget i aller
nærmeste fremtid.
Kurserne i dag var i Skandinavien
kun nominelle; der er overhovedet
intet at få i fremmed valuta. Banker
ne er kemisk renset; det er et virvar
som aldrig før. Hele verden et stort
narrehus. Købmændene er fortvivle
de ved den opståede situation. - Efter
alle solemærker at dømme går vi alle
rabundus.
Den krisehistorie (skat + hjælp) er
den bare pjat; den hjælper ikke det
fjerneste, men forårsager os kun ar

30/11

2/12

4/12

8/12

9/12

13/12

14/12

bejde en gros . . . Thulstrup vil nu
spare alle vegne i 1932/33; ingen
telefon mere til byrådsmedlemmer
ne pp.
Danmark har allerede 70.000 ar
bejdsløse, Tyskland 5.000.000 . . .
Kronen er nu kun 71V2 øre værd.
Til Danielsen, Creditbanken; længere
samtale vedr. de nuværende ørkesløse
forhold. Bankfolk ser helt sort på
Danmarks financielle stilling; på
værdipapir-beholdningerne er der
tabt mange millioner. Der kan ikke
ydes det fjerneste i credit, da mange
indlån er bleven afhentet for at finde
anlæg i sagværdier. Sparekasser er
fuldstændig renset for beholdningen;
ingen kan låne et hundrede kroner
mere. — Fortvivlet i allerhøjeste grad
. . . hvad skal det hele dog ende
med . . . ruin en gros.
Til jul stråler hele byen i lys, mange
udendørs elektriske lamper; den ene
forretningsmand vil overtrumfe den
anden. - Alle byens installatører er
travlt beskæftiget med ophængning af
lamper,
stjerner,
facadebelys
ning pp.
Byrådsmøde med sportspladsen på
dagsordenen, som borgmesteren igen
fik gennemtravlet.
Indbyggerantallet opgjordes til 14.760
personer pr. 5.11.1931; fremgang 259
personer fra 1930.
[Søndag]. Kl. 16-18 gikvi tre en spa
certour gennem den vældigt trafike
rede by. Butikkerne var holdt åbne og
der var godt trængsel . . . Musik på
Torvet af Höhns orkester. Vejret var
pragtfuldt og overalt sås bepakkede
mennesker.
Alle aviser beretter nu i store artikler
om den ulykkelige hvalfangst ved
Årøsund27 . . . Ved 17-tiden fik jeg
fra frk. Frederiksen overrakt en skri
velse af magistraten, at jeg under in
gen omstændigheder måtte udfylde

Torvet ca. 1932 med Sachs og Hennigs
store ejendom nr. 9, som blev ombygget
1929—30 og indrettet med seks forretninger
i stueetagen. Haderslev Slagtermesterfor
ening passerer Torvet med foreningsfane
og kapelmester Höhns orkester i spidsen.
(Haderslev byhistoriske Arkiv).

en selvangivelse med ellier uden be
taling. Diskussion med Forkert om
dette vanskelige spørgsmål, som jo til
dels hilses med glæde af mig. Men
der er jo en gang mange, som kun vil
blive hjulpet af mig. - I alle tilfælde
var jeg meget oprørt over fornærmel
sen.
23/12 Hundevadt og de større handlende er
meget tilfreds med omsætningen. Jeg
har givet ca. 225 kr. kontant ud og
jeg synes at det er nok efter mine for

hold. Nytårsaften går vi denne gang
ikke ud.
29/12 Besøg hos Hansen, Høppners Hotel,
og bestilte 6 soupers i nischen; der er
indtil nu tegnet 72 soupers; lidt mere
end sidste år . . . Vor kommune har
vanskeligheder med at få penge fra
sparekassen til betaling af den nu
forfaldne statsskat 245.000 kr. Grosse
Bruch!
30/12 Bankerne giver intet udbytte og vil
ikke svare en rød reje i skat.
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1932
1/1 Jeg foretog den personlige årsafslut
ning for 1931 som udviste, at for
muefremgangen nu har udgjort:
18.800 kr. = 1.050 £; i guldvaluta
omregnet er der et tab på 20.000
RM. Her kan man bedst se, hvorle
des de i september 1931 optrædende
kursændringer har påvirket den en
keltes formueforhold. Der er tabt
milliarder på hele kloden! Det er kun
godt, at et af de dårligste år: 1931 nu
er gået til hvile; nu kan der i det
mindste håbes på bedre tider.
3/1 Jeg sysselde ved min selvangivelse for
1932/33[!]; indtægt ca. 9.700 kr.,
formue ca. 4.000 kr. mere end i 1931/
32.
6/1 Haderslev Håndværkerforening fej
rede 75 års stiftelsesfest på Harmoni
en med stor klimbim.
9/1 Kort besøg hos Peter Frees [Storegade 71] . . . Firmaet [C. A. Petersens
eftf.] er færdig med regnskabet, men
resultatet er dog lidt bedre end 1930.
[10/1: indtægt 43.000 kr., formue
399.000 kr.].
12/1 Til Peter Sørensen [kolonial en gros,
Sønderbro 13] vedr. regnskabet; re
sultatet blev kun 20.000 kr., en tilba
gegang på 10.000 kr. fra sidste år.
19/1 Samtale med Carl Sachs . . . Firmaet
[Sachs og Deiselberg, Torvet 8] vil til
trods for de dårlige tider møde med
ca. 27.000 kr.
21/1 Den knusende tyske smørtold træder
i kraft fra lørdag. Den elendige told
krig antager større og større dimen
sioner. Danmark forbyder nu at
fremskaffe tysk valuta; for importen
skal der nu sættes en stopper for. —
Frygtelig!
22/1 Vos [løs medhjælp] skal nu afskedi
ges fra den 25. ds. Der er ikke noget
at gøre ved. Jeg ser nu helt anderledes på tingene end før; alt med ro og
uden nogen som helst ærger eller op
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23/1

25/1

28/1

1/2

2/2

5/2

6/2

hidselse. Når magistraten ikke selv
kan indse nødvendigheden af at
der, særlig i disse krisetider skal den
bedst mulige arbejdskraft til, så må
kommunen tage de konsekvenser!
Tømrermester Jürgensen har afske
diget en masse folk, da alt arbejde nu
er sluppen op . . . Almindeligt sam
taleemne på by og land er nu »far vi
en lille inflation«, således at Natio
nalbanken forøger seddelomløbet
med 100 mill., således at sparekasser
pp kan tilfredsstille det trængendste
behov, da alle kilder nu synes at være
udtømte.
Til [rentier] Heinr. Thamsen, [Storegade 17], som lå til sengs. Gennem
kasutionsforpligtelser hos sin broder i
Flensborg har han tabt ca. 20.000 kr.
i efteråret 1931. Han er helt rædselslagen, da de to gamle mennesker
kun har 1.200 kr. at leve af. Trøstes
løst! Ynkeligt.
Forkert har en masse vrøvl med de
ikke fastansatte mennesker, fordi for
handlingerne om lønforbedring er
blevet kæntret hos borgmesteren . . .
Ny valutalov er under opsejling; alle
udenlandske penge går gennem [valuta]centralen.
Borgmesteren er allerede i gang og
spørger efter resultaterne [af gen
nemgang af selvangivelser], — Ind
tægterne vil utvivlsomt gå tilbage
med ¥2 mill, kroner.
Til slagter Nis Nielsen, [Bispegade
9], som nu også er snart i stykker,
indtægt 0. Kun lidt formue tilbage.
Alvorlig samtale med borgmesteren
(Melander var til stede) vedr. skat
ternes overskud for 1931/32; han for
langte absolut 25.000 kr. mere end dette
nu anviste beløb. Jeg pakkede ordentlig
ud; dog taltes der for dovne ører.
Hjælpekassen har afslået en mængde
andragender i dag; der var stort løberi i den anledning i rådhuset.

11/2

16/2

21/2

25/2

27/2

29/2

4/3

5/3

11/3
13/3

Borgmester Thulstrup snyffler igen
efter bevægelserne; han har udtalt sig
gunstigt over for Modersmaalet.
[R.s egen] selvangivelses-biindtægt
er gået meget tilbage for i år, da en
hel del nu går til revisorerne.
Til Carl v. Dippe [Aga] . . . formue
tilbagegang overstiger 100.000, ind
tægten var negativ.
Kl. 18 var der optog gennem byen af
ca. 65 arbejdsløse (2 betjente). De
putation modtoges af Melander; der
råbtes: »Vi vil have arbejde!« Der
sanges kommunistiske sange.28
Telefonisk samtale med borgmester
Thulstrup vedr. en mindre udskriv
ning af byens behov (1931/32:
670.000 kr.); han ville ikke diskutere
spørgsmålet med mig, da jeg har
snydt ham de andre år; han forlangte
håndgribelige tal og ikke en skøns
mæssig ytring . . . Kort, men indgå
ende samtale med Hundevadt vedr.
borgmesterens dumme bemærknin
ger fra imorges. Det er da godt, at vi
to incl. Riedel, har den samme
mening. Vi skal nok bestemme selv,
hvad vi vil gøre og hvorledes pro
centen skal fastsættes.
Vejret er i dag ganske glimrende,
medens tiderne bliver dårligere for
hver dag, der går. Der er nu gang i
støvlerne vedr. nedlæggelse af amts
banerne; for at gøre dette skulle der
virkelig først krisetider til.29
Besøg hos [manufakturhandler] Pe
ter Duus; overskud er kun 5.500 kr.;
stor omsætning, men omkostninger
ne er for store.
[På kontoret] diskussion over de af
den socialdemokratiske regering fo
reslåede nye direkte skatter, som ale
ne for mit vedkommende vil udgøre:
470 kr.; det er altså en følbar byrde.
Byens behov reduceres med 10.000
kr. til 660.000 kr.
En ny uhyre rystelse er i går tilføjet

14/3

15/3

17/3

18/3

verdensøkonomien, idet tændstik
kongen Ivar Kreuger (Stockholm)
ifølge nervesammenbrud har skudt
sig.30 Følgerne: nyt kursfald, konkur
ser, ingen har tillid mere. Aldrig hø
rer man glædelige efterretninger . . .
[Præsidentvalg i Tyskland] Hinden
burg havde god forspring, men kun
ne desværre ikke opnå det absolutte
flertal . . . Omgangsvalg den 10.4
mellem Hindenburg/Hitler.
Haderslev Bank giver 8 % dividende
ud af reservefonden.
... meget vred på Melander, da han
igen gik igennem kontoret for at se,
om alt er på pladsen; men han for
svandt dog ret hurtigt. Regnet flittig
videre med skalaen; vi bliver sikkert
færdig på lørdag . . . der konstateres
tilbagegang, men dog ikke som for
ventet, da vi i år har en del skatte
ydere mere.
Ligningskommissionsmøde . . . Den
hidtil gældende skala blev eenstemmig vedtaget igen; det gav ingen dis
kussion.
Samtale med Melander og Thulstrup
om de evt. udsigter. Borgmesteren
var meget aggressiv og pågående og
ønskede tallene på bordet. Da vi ikke
vær færdig med regningen kunne jeg
kun afgive nogen skønsmæssige for
klaringer . . . men han var ikke på
nogen måde tilfreds; jeg havde jo
snydt ham hvert år . . . Indtægternes
sammenstilling blev tilendebragt om
eftermiddagen. - Endresultatet blev
en uforventet stor nedgang i den
skattepligtige indtægt; der gik således
ca. 700.000 kr. i grøften samt 575.000
kr. efter skala. Der er vist ingen, som
har troet på en sådan reduktion. Det
viser sig igen, hvor rigtigt det var i
det sidste år at reservere 310.000 kr.
alene efter skalaen. I år er vi sikkert
nødsaget til at tage alt med og yderli
gere tage 100.000 kr. (skala) af de
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Firmaet C. J. Ørum fejrede i 1929 50 års jubilæum, men måtte som Reinmann nævner lukke kort tid efter. Billedet er taget i
anledning afjubilæet i forretningen i Nørregade 39 og viser fra venstre Hans Petersen, Seyfarth, Ravn, fru Ørum og Gormsen.
(Haderslev byhistoriske Arkiv).

19/3

20/3
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ydere, som har under 1.300 kr. ind
tægt, da ligningsprocenten ellers sik
kert vil stige til 7,3/7,4. Det skal sik
kert undgås.
Vi var alle klar over, at ligningspro
centen skulle være 7,5, såfremt vi vil
gøre det rigtigt . . . Samtale med
borgmester Thulstrup vedr. endresultatet; det gik så skarpt til som al
drig før; jeg tilbød ham at gå fra tje
nesten med det samme. Han skældte
mig ud igen efter alle kunstens regler,
således at jeg smækfornærmet af
sluttede samtalen.
[Søndag]. Kl. IOV2 til Hundevadt på
Åstrupvej [47] vedr. den nye lig
ningsprocent. Vi drøftede forholdene
frem og tilbage; tænkte ligeledes
hvordan det vil gå i det nye år. Vi

21/3

enedes så om at lægge 100.000 kr.
indtægt til den udregnede skalaind
tægt, så vil der fremkomme en lig
ningsprocent på 7.2; kirkeskatten
skal reduceres til 0,9. — Men om an
svaret skal der tales i morgen med
borgmesteren; måske tager han kon
sekvenserne på sin ryg.
Sammen [med Hundevadt] til Thul
strup på kontoret for at tale om lig
ningsprocenten; han var meget skik
kelig og så rigtig fornuftig på tingene.
Ligningsprocenten bliver 7,2, kirke
skatteprocenten bliver 0,9 . . . Om
eftermiddagen var der et vældigt
møde på Gravene, hvor Kylling og
sømand Laur. Hansen holdt ophid
sende taler. — 2.000 bønder drog til
amtsretten for at protestere mod

landmand Kiil fra Ørbys arrestation.31
30/3 Kort besøg hos [kol.grosserer] Peter
Sørensen, som nu også stønner under
de vedvarende standsninger af køb
mænd samt handlende pp. — Peter
Jensen [Sønderbro 2] og Fa. Ørum
[Nørregade 39], Folmer Eichner
[Slotsgade 15], Jørgensen og Voss
[Nørregade 20]; alle har standset.
1/4 Nu er alle tjenestemænd igen blevet
afkortet i løn; jeg får nu 511 kr. [om
måneden] eller 14 kr. mindre end før;
alle klager, tilmed en indsamlings
bøsse til de arbejdsløse gik rundt.
9/4 Hos Vos ved skattelisterne var der et
vældigt rykind; der er meget stor in
teresse i år.
2/6
10/4 I dag er der rigspræsidentvalg 2. om
gang [i Tyskland] -. Bølgerne går
over bord; i aftes hørte vi Brünings
angreb på Hitler; nazister forsøgte at
forstyrre ham. [Hindenburg blev
genvalgt].
11/4 Ved 14-tiden fik vi et telegram fra
Karl, at MM’s moder kl. lOVa var
afgået ved døden.
27/4 Urmager Jensen var hos os [på Ryes
vej] . . . Han fortalte, at tiderne var
under al kritik. Der ses intet folk på
gaden; ingen landmænd kommer til
bys.
28/4 Det månedlige privatforbrug ind.
skatter pp kan nu gøres billigere end
850 kr. pr. måned; gagen udgør 512 kr.
2/5 Boisen fortalte, at der i hjælpekassen
sidste fredag var 347 andragender
om hjælp til behandling.
[11/4-4/5. R. ligger syg hjemme med dår
ligt knæ (gigt?), men bearbejder sa
ger fra kontoret, som bringes af med
arbejderne].
9/5 Carl v. Dippe hos os [på kontoret];
han søger bestyrelsesmedlemmer for
Aga-forretningen. Han har nu sat
150.000 kr. til på dette lukrative fo
retagende. Alt den bare ynk.

16/5

21/5

24/5

26/5

29/5

3/6

9/6

10/6

15/6

18/6

[2. pinsedag]. Kl. 13V2 sejlede vi til
Sverdrup med »Basta«, en køn sejl
tour.
Alle forretningsfolk klager over den
svigtende omsætning; bønder kom
mer slet ikke til bys. — Alle grossister
taber penge ved akkordforhandlinger
samt indefrysning.
Borgmesteren havde byrådsmed
lemmerne indkaldt vedr. amtsbane
drifts fortsættelse (rutebil).
Folkeregistret er blevet belemret med
udfyldning af en meget stor liste
vedr. arbejdsløse.
Flyverstævne på Åstrupmark; 3.000
mennesker har betalt entré til pladsen. 32
Stor diskussion med MM vedr. klæ
derpenge fra 1.1.32: 250 kr. for fem
måneder.
Rigskansler v. Papen har opløst den
tyske rigsdag, da intet flertal. Stor
glæde hos nazi-folk, som håber på at
kunne nappe 40 % af alle manda
ter.33
Amtsbanen til Christiansfeld skal
snart nedlægges og erstattes af en
rutebil.
Alle flag er ude, da kongen, dronnin
gen og kronprinsen kommer på besøg
med det nye kongeskib her til amtet.
Stor modtagelse ved havnen. Herrn.
Oggesen talte med kongen (foto i
Modersmaalet).
Stor trafic på gaden [Ryesvej]. - Ur
mager J. Jensen [nabo] har travlt, da
han står for bilerne, som skal skaffe
300 gamle til Gravenshoved i efter
middag [Ensomme Gamles Værn];
76 biler skal køre . . . Jeg så fra råd
huset på børneoptoget, som var lige
stå stort som de andre år.
I forskellige tyske byer er det kommet
til alvorlige sammenstød mellem na
zi, kommunistene samt republika
nerne. Hindenburg har ophævet
uniform-forbudet for nazi-folkene, og
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Hitler er nu ved at mønstre en hær på
400.000 mand.
26/6 [Søndag, udflugt med skatklub m.
damer til Svendborg og Odense].
28/6 35 nye abiturienter er i dag blevet
demitteret fra Katedralskolen; de
stakkels unge mennesker . . . Kørte i
tre vogne gennem byen og brølede
hurra.
29/6 Ifølge avisberetning har Viggo Han
sen besværet sig i lange baner over
magistratens store magtudfoldelse;
byrådet er nu blevet en mindre be
tydningsfuld institution med de en
kelte møder, som afholdes.
2/7 En masse mennesker indfandt sig på
rådhuset for at hæve understøttelse,
hjælpekasse samt aldersrente.
3/7 Kl. I3V2 kørte vi med amtsbanernes
D-tog til Kjelstrup strand; 13 vogne
fuldt optaget.
4/7 Dyrskuedag i byen, men ifølge krise
tiden mærkes der ikke noget særligt i
trafikken. Først om eftermiddagen
kom der lidt gang i støvlerne.
9/7 Den heldige afslutning af Lausanne-konferencen vil ikke forfejle sin
virkning på verdenskrisen;34 børser
ne har reageret med store spring op
ad; der er kommet gang i støvlerne,
Gudskelov.
[10/7-25/7. Ferie, MM og Karen samt Karl
Figenbaum, MM’s broder, bor ved
Kelstrup strand, R selv tager frem og
tilbage, arbejder delvis på kontoret
og er 18/7-22/7 i Hamborg],
21/7 I aftes var der stort friluftsmøde i
Hamborg, hvor Hitler talte for over
50.000 mennesker; han sagde, at nu
var dagen der; nu var det slut med
partisystemet [rigsdagsvalg den
31/7],
25/7 Regningen [for opholdet ved Kel
strup strand] blev i alt på 377 kr.; jeg
synes at man har regnet rigelig for
min person.
3/8 I Tyskland er der valgt 607 rigs62

5/8

11/8

15/8

19/8

24/8

26/8

30/8

dagsmænd; nazis 230 . . . Danmark
vandt Grønlands-sagen i Haag; Nor
ges krav blev pure afvist.
Hektor, København, åbner en sko
tøjsforretning i Storegade 4 gennem
nevøen af Fritz Roll. Hundevadt vil
nok konkurrere med ham.
Haderslev Brandværn fejrer i morgen
50 års jubilæum for sit beståen. Stor
historie; byen har bevilget 500 kr. til
at drikke op. — Stor middag på
Apollo [Jomfrustien 10] pp.
Hitler er ikke blevet enig med [rigs
præsident] Hindenburg og v. Papen
vedr. overtagelse af rigskansler-em
bedet; Hindenburg vil absolut have
en koalitionsregering, mens Hitler vil
have hele magten . . . Hvad er Ha
derslev dog for en landsby i forhold
til det trafikerede Vejle! [Skattein
spektørmøde i Vejle 13/8],
Socialdemokraten/Modersmaalet er
hver dag på krigsstien i sagen: be
skæftigelse af de mange arbejdsløse.
Thulstrup sylter på alle sager.
Det var tykke luft i byrådsmødet i
aftes; Mortensen (soc.) gik til angreb
på borgmesteren. Nu nærmer vi os jo
byrådsvalget — kampstemning. —
250.000 kr. er bevilget til udførelse af
arbejde i vinterens løb; hvor pengene
skal tages fra er der ingen, der
ved . . . Statsskatten for 1932/33 ud
gør incl. kriseskat: 383,443,26 kr.
imod 455.724,75 kr. [for 1931/32].
Samtale med borgmester Thulstrup
vedr. byens økonomiske forhold; han
mente, at mindreindtægten ved
skatten for 1932/33 opvejedes af, at
byens byggetilskud nu helt bortfal
der.
I Modersmaalet meddeles det, at
rådmand Zimmermann gennem en
skrivelse fra Viggo Hansen er trukket
tilbage som medlem af magistraten
(stor historie). Valg er i sigte! Nu kan
det gå løs.

31/8

4/9

5/9

7/9

9/9

10/9

12/9

Benzol-Knudsen har skrevet et stort
indlæg i Jydske Tidende imod borg
mester Thulstrups enevælde (ejen
dommen Årøsundvej 6);35 avisen
bringer ligeledes et referat over det
socialdemokratiske partimøde med
Zimmermanns tilbagetræden som
medlem af magistraten. Nyt samtale
emne for hele byen. — Borgmesteren
han har virkelig i Knudsens tilfælde
begået et overgreb og dirigeret af
stemningen . . . Thulstrup hos mig
på kort visit vedr. avisernes samt social-skriverier; han var dog meget
ophidset og nervøs og var ved skrift
ligt at imødegå angrebene.
Teatret på Gammelting har den 2.
ds. haft premiere med det nye tone
filmsanlæg. Hver aften er der stu
vende fuldt hus!
I Jydske Tidende fra i går tager
Reincke, Gydesen og Darling skarp
afstand fra Oggesens og H. Oilings
betragtninger med hensyn til borg
mester Thulstrups enevælde.
Den for vor ejendom stående gaslaterne gik i stykker ved 23-tiden og
brændte derfor med høje flammer.
Jeg telefonerede med gasværksdirek
tør Andersen for at få ilden slukket.
En spillemand i rådhusets gård jage
des bort af Melander . . . Diskussion
på ¥2 time med [bankdirektør] Da
nielsen [Creditbanken] over Dan
marks økonomiske forhold. Han ser
meget sort endnu på hele situationen;
det eneste, der kunne hjælpe, var en
tilslutning til Tyskland i økonomisk
henseende.
Melander meddeler, at borgmester
Thulstrup nu har svunget sig op til at
engagere en ny ung mand til os.
Urmager J. C. Jensen [Lavgade 2]
fejrer 50 års forretningsjubilæum;
stort rykind med blomster pp . . .
stor frokost med kolleger, venner
samt snyltere.

22/9

24/9

26/9

29/9

5/10
7/10

8/10

1/10

28/10

2/11

5/11

Idræts-Lachenmeier vil nu arrangere
en asfaltbal i byen på strækningen
Storegade/Gravene til Jensen og
Wind. - Diskussion på kontoret des
angående; det bliver en fiasko, da
entreen 1 kr. er alt for dyr samt er
nætterne nu alt for kolde dertil.
Protest fra de kristelige foreninger i
byen mod idrætsklubbens asfaltbal i
morgen aften.
Asfaltballet i aftes var en stor fiasko i
det dejlige regnvejr. Folk stod i tætte
rækker foran afspærringen, men ville
ikke svare nogen entré.
Hønseavleren Aug. Voss har skrevet
en artikel mod borgmester Thulstrup
i Socialdemokraten; [redaktør] Svanholm skriver: »Der fyres op under
borgmesteren.«36
Borgmester Thulstrup hos mig; han
vil ikke mere lade sig opstille.
Om eftermiddagen var der møde hos
borgmesteren vedr. amtsbanen; Ha
derslev by skal vist af med et større
tilskud, da underskuddet for 1931/32
er 70.000 kr. mere end budgette
ret . . . Samtale med borgmester
Thulstrup; byens behov formindskes
med 84.000 kr. for 1933/34.
Alle slagtere er meget forarget over,
fordi Koopmann og Vojens slagteri
sælger kød en masse fra udsætter-køer, som er købt op fra landmænd for
18 øre pr. kilo slagtet vægt.
Trods krisehjælp pp har hjælpekas
sen i dag udbetalt 3.500 kr.
Købt et yo-yo-spil til Karen for 1 kr.;
det er den nuværende landeplage . . .
Ved hjemkomsten havde MM ligele
des købt et yo-yo-spil til Karen for
1,25.
Zimmermann på kontoret med
valgmærker; han beklager selv, at
han ikke mere kan være med i magi
straten, da han dog altid har hjulpet
til ved småfolkets anliggender.
Nu er den politiske diskussion i gang
63

6/11

7/11

14/11
15/11

17/11

18/11

på kontorerne i anledning af det fore
stående folketingsvalg [16/11]; alle
vegne godt med valgmøder. I aftes
var der socialdemokratisk møde hos
Nis Juhl; vældig spektakel mellem
soci og kommunisterne. De sidst
nævnte napper nok en hel del stem
mer fra Stauning.
På tirsdag er der præsidentvalg i
USA; Wall Street takserer Roosevelts
chancer med SVi mod 1.
Kl. 9V4 kom pastor Pedersen fra Vor
Frue sogn for at drøfte den kirkelige
ligning for 1933/34, som sikkert vil
resultere i en klækkelig forhøjelse af
kirkeskatteprocenten. - Ved det ty
ske rigsdagsvalg i går er Hitlers parti
gået 2 mill, stemmer tilbage . . .
[Kommunens] indestående i banker
og sparekasser er blevet opgjort til
5.045.101 kr.; det er alt for lidt i for
hold til Haderslev bys størrelse.
Til valg kører nu tre vogne med
grammofon-musik gennem byen.
Kl. 19.30 hørt Staunings radio-valg
tale fra København; han talte ganske
udmærket uden at tilsøle de andre
partier. - Hans standpunkt var uhyre
fornuftig, som mange nok skal sym
patisere med.
Stor valgdiskussion på kontoret over
det endelige [valg]resultat: Stauning
har bevaret majoriteten ... to kom
munister holder nu deres indtog på
Christiansborg . . . Modersmaalet er
smækfornærmet over stemmetabet
hos Venstre. [R. stemte på de kon
servative].
Borgmester Thulstrup er rejst til
København; der eksisterer ingen vi
ceborgmester, da Zimmermann for-

NOTER
1 Dette punkt optog Reinmann meget i de følgende dage.
Sammenhængen er formodentlig den, at Riedel havde
antydet, at Reinmann havde været omhyggelig med at
slette de arbejdere, der skyldte i skat, af valglisterne, men
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28/11

1/12

11/12

13/12

20/12

25/12

27/12

28/12

længst er taget ud af magistraten fra
partiets side. - Nu gives ingen under
skrifter . . . Samtale med Riedel vedr.
de mange folk, som bliver berøvet
deres stemmeret, fordi de for år til
bage har faet fattighjælp.
Den indrepolitiske situation i Tysk
land er endnu fuldstændig uklart. Hitler kommer som kansler ikke me
re i betragtning.
Byens indbyggertal opgjordes til
15.160; det er en fremgang på 400
personer i et år.
[Søndag], I byen har der i eftermid
dag været vældig trafik. Mange land
folk troede, at butikkerne holdt åbne,
men efter den nye lukkelov er det kun
tilladt den sidste søndag før jul.
På kontoret foregik udbetaling af
»Julens Glæde«; alle var tilfreds for
at fa de rare skillinger til festen.
Solen skinner; det er forårsmæssigt
udenfor. Hele landet sparer en masse
brændsel.
Discussion med MM vedr. lønforhø
jelse for Elsa; hun skal have 40 kr. pr.
måned . . . Alle juleforæringer har
kostet mig personlig: 316,41 kr. imod
235,70 i fjor.
Denne jul ikke modtaget nogen ciga
rer fra Hundevadt, som nu gør ind
trykket, at han ikke interesserer sig
særlig meget mere for vort vedkom
mende. Den sidste samtale jeg havde
med ham i butikken, var ikke meget
heldigt. - Løntilægget til mig var der
kun ganske lidt udsigt til.
I løbet af året 1932 er der kommet
6—8 nybygninger på højre side af
denne vej [Årøsundvej], og der byg
ges stadig nye huse.

ikke havde taget det så nøje med de forretningsfolk, der
skyldte. (Der skulle være byrådsvalg den 12. marts).
Reinmann gik til borgmesteren med denne alvorlige be
skyldning, valglisterne blev efterset endnu engang, og
Reinmann helt renset. Riedel beklagede et par dage sene
re det passerede over for Reinmann, men det var formo-
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dentlig denne episode, der bevirkede, at Reinmann kun
efter stærkt pres fra Hundevadt deltog i ligningskommis
sionens traditionelle spisning den 26. marts.
Reinmann havde i dagene forud arbejdet med et koncept
til en tale, som Hundevadt skulle bruge på valgmødet,
formodentlig en redegørelse for arbejdet i ligningskom
missionen.
Haderslev bys Sygehus blev udvidet i 1929, da »Villa
Klara«, som byen havde erhvervet i 1924, blev ombygget
og en ny økonomibygning samt ligkapel opført.
Modersmaalet meddeler den 20. juni, at dir. Christensen
som den første i Danmark har anskaffet en dansk tale
filmsmaskine fra A/S Nordisk Talefilm. Den havde pre
miere den 23. juni i forbindelse med Dansk Arbejdes
store udstilling med en film, der bl. a. indeholdt en scene
med et frembrusende tog, »den flyvende skotte«.
Haderslev Sangforening havde 60 års jubilæum og holdt
derfor stort stævne.
Modersmaalet omtaler den 1. juli, at et par spanske At
lanterhavsflyvere var blevet fisket op ved Azorerne. Den
4 . juli omtales Parker Cramers flyvning Chicago—Berlin
og den 8. juli svenskeren Ahrenberg, der måtte gå ned på
Island. Charles Lindberg gennemførte som den første en
soloflyvning over Atlanterhavet den 20.-21. maj 1927.
Brugen af asfalt til vejbelægning var noget helt nyt, og
Modersmaalet havde den 17. juli en samtale med stads
bygmester Hansen om det nye produkt og den planlagte
asfaltering af den strækning af Nørregade, som Reinmann nævner.
Menighedsrådet havde afvist en tysk anmodning om et
kvarters klokkeringning den 16. marts i anledning af
»Volkstrauertag«, der afholdtes overalt i Tyskland til
minde om nationens faldne i verdenskrigen. Advokat
Vogelgesang var formand for Kampfgenossen- und
Kriegerverein, der protesterede skarpt imod denne afgø
relse. Det forlig, som sluttedes den 22. februar, gik ud på,
at der i tilslutning til den tyske gudstjeneste den pågæl
dende dag kl. 17 kunne ringes et kvarter, når menigheden
forlod kirken. Klokkeringning uden forbindelse med en
gudstjeneste kunne det danske flertal i menighedsrådet
ikke acceptere.
Andreas Outzen var ejer af det gamle korn- og foderstof
firma Nicolai Outzen. Jørgen Henrik Dahl var siden 1919
medindehaver af firmaet, der i marts standsede sine be
talinger (se 7/3). Firmaet blev som Reinmann nævner
3/9 1930, rekonstrueret som et aktieselskab.
Konsul Jørgen Henrik Dahl udtrådte med generalfor
samlingen den 22. marts 1930 som formand for bankrå
det, hvorefter møller Boysen, Tørning, valgtes til ny for
mand. Thulstrup optrådte især ved senere lejligheder
stærkt kritisk over for banken, bl. a. kørte han som borg
mester en sag imod banken vedr. den såkaldte korrektiv
konto, hvorpå der ved udgangen af 1929 stod 65.826 kr.
og som fandtes for at imødegå forventede tab. Kontoen
var aldrig medtaget i bankens regnskab, dvs. der var
aldrig betalt skat af disse penge, som for en dels ved
kommende stammede fra uindløste marktilgodehavender
efter markkatastrofen 1923. Denne sag kom til at beskæf
tige Reinmann meget, og den endte hos landsoverskatte
rådet.
Der er tale om mindesmærket for de faldne nordslesvig
ske soldater i verdenskrigen 1914-18. Mindesmærket
5 Haderslev-Samfundets Årsskrift

blev rejst i parken neden for Marselisborg slot ved Århus.
12 Børnehjemmet »Solhjem« indrettedes af forstander C.
M. Jensen, Nordslesvigs Asyl i Erlev, i det tidligere forly
stelsesetablissement »Tivoli«, Christiansfeldvej 20, hvor
nu Haderslev private Realskole har til huse.
13 Den 26. juli indledte arbejderne ved amtsbanernes mer
gelbane i Vojens en uvarslet strejke, fordi de var utilfreds
med ikke af få udbetalt et akkordafsavnstillæg, som de
mente de havde tilsagn om fra amtsbanernes driftsbesty
rer Th. Jensen. Der førtes i den følgende tid en polemik
herom i aviserne. Socialdemokraten med redaktør Svanholm i spidsen tog arbejdernes parti og hævdede, at en
overenskomst var misligholdt, mens Modersmaalet støt
tede driftsbestyrer Jensens påstand om, at der i overens
komsten var taget forbehold med hensyn til akkordafsavnstillægget.
14 Ved nærmere undersøgelser (jfr. Reinmann 9/9) viste det
sig, at kommunens kassererkontor ikke havde ført til
strækkelig kontrol med inkassator Brodersen, ligesom
kæmner Krøier havde undladt at underrette borgmeste
ren, da han i 1929 for første gang konstaterede uregel
mæssigheder. Ingen på kassererkontoret blev afskediget,
men der skete i hvert fald en enkelt forflyttelse.
15 Sagen drejede sig om skrivelse fra dommerfuldmægtig
Blæhr vedr. købstadens andel af retsgebyrer for årene
1924-31, i alt 385,47 kr. Thulstrup slog sagen stort op på
byrådsmødet og mere end antydede, at der var alminde
ligt sløseri på dommerkontoret, og at der skete en sam
menblanding af embeds- og private forretninger i dom
merfuldmægtigens afdeling. Justitsministeriet foranstal
tede en undersøgelse, men fandt på grundlag heraf ikke
anledning til at foretage sig yderligere (jfr. Reinmann
10/10) udover at indskærpe dommerkontoret reglerne for
opkrævning af gebyrer. Det hævdedes i byen, at borgme
sterens angreb skyldtes et personligt modsætningsforhold
mellem borgmesteren og dommerfuldmægtig Blæhr, der
som dommer i Knud Egede Jensen-sagen (se HS 1980, s.
55f, Reinmanns dagbog sept. 1925) havde erklæret, at
byrådet og de kommunale revisorer burde have opdaget
bedragerierne længe før de blev afsløret. (Jfr. Reinmanns
bemærkning 23/12 1929).
16 Søndag den 28. sept. afsløredes på Hammelev kirkegård
en mindesten for landmand Hans Nissen (1788-1857) i
Hammelev, der var en af de danske førere i nationalitets
kampen i 1840’rne. Mindesmærket består af en granit
støtte med Hans Nissens navn og portrætrelief i bronze.
17 Den tyske kansler Brünings forsøg på at blive herre over
den økonomiske krise mislykkedes, og stærkt presset af
højrekræfter måtte han gå af den 30. maj 1932. Han aflø
stes af von Papen, der imidlertid ikke havde noget flertal i
den tyske rigsdag og derfor - til stor glæde for nazisterne
- udskrev valg til den 31. juli, jfr. Reinmann 3/6 og 3/8
1932.
18 Bryggeriet Fuglsang var i 1929 blevet omdannet til et
aktieselskab, hvis aktiemajoritet ejedes af familien Fugl
sang.
19 Domkirken var for første gang projektørbelyst den 13.
dec. 1930 med 25.000 normallys. Modersmaalet bragte et
billede heraf.
20 Socialdemokratiet havde siden begyndelsen af 1920'rne
haft opførelsen af et kommunalt alderdomshjem på sit
program, men var blevet afvist af det borgerlige flertal.
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Den 15. febr. 1929, umiddelbart før byrådsvalget den 12.
marts, vedtog byrådsflertallet at indrette et plejehjem i de
kommunale ejendomme på Ryesvej. Socialdemokraterne
stemte imod fordi de mente, at der kun var tale om en
nødløsning. Ejendommene var ikke egnede til plejehjem,
og der burde i stedet bygges nyt.
Rederiet C. Clausen gik ikke konkurs.
Fra tre sider var der rejst erstatningskrav imod landsrets
sagfører Thulstrup for påstået mangelfuld varetagelse af
klienters interesser. I alle tre sager, der endte for lands
retten, blev Thulstrup frikendt.
Landevejen fra Haderslev til Kelstrup anlagdes som be
skæftigelsesarbejde. By og amt delte udgifterne. Indtil da
havde turen til Kelstrup været en besværlig affære ad
små smalle og snoede veje.
Arbejdsmandsforbundet havde længe forsøgt at opnå
overenskomst med kommunen for de arbejdere, der var
ansat under byen. Stadsbygmesteren fik imidlertid uden
om fagforeningen vedtaget en overenskomst med syv ar
bejdere, der godkendtes af byrådet den 17. juli 1931. Det
førte til en vældig protestaktion fra fagbevægelsens og
Socialdemokratiets side, bl. a. fordi overenskomsten, der
gav arbejderne fast ansættelse og en række funktionær
rettigheder, indeholdt en passus om at arbejderne ikke
måtte strejke. Sagen kom op på forbundsplan, men for
modentlig på grund af mangelfuld kommunikation mel
lem lokalafdelingen i Haderslev og forbundsformanden
C. M. Lyngsie i København, blev arbejdernes aktion ikke
koordineret. Lokalafdelingen erklærede strejke på byens
værker fra den 29. aug., hvilket fik magistraten til at
slutte en overenskomst med 11 ansatte på gasværket på
betingelser svarende til overenskomsten med byens ar
bejdere. Skønt Lyngsie accepterede denne overenskomst
og selv om det kom til forhandlinger mellem Lyngsie og
borgmesteren i sept., kom det alligevel til en strejke
blandt arbejderne ved vejarbejderne på Årøsundvej. Den
afsluttedes først den 3. okt., da der blev indgået en over
enskomst mellem byen og Arbejdsmandsforbundet, som
annullerede den i juli indgåede overenskomst.
Dansk Spare- og Byggeforening, hvis lokalformand var
husejer Th. Damkilde, Højgade 1, holdt den 7. sept. mø
de i Haderslev. Foreningens idé var, at man ved en kon
stant og vedvarende opsparing skulle opspare 15 % af det
beløb, man ønskede at låne til byggeri, f. eks. 10.000 kr.,
og at resten derefter udbetaltes til lav rente og med lang
afdrags tid.
Socialdemokratiet havde siden midten af 1920’rne haft
opførelsen af et stadion på sit program, ligesom byens
idrætsforeninger havde presset stærkt på for at lå et sta
dion og selv havde samlet 10.000 kr. ind som tilskud til
byggeriet. Først da staten gik ind i forhandlingerne med
byen med henblik på sportsfaciliteter til Katedralskolen
og Seminariet, kom der konkrete planer frem. Den 6. okt.
1931 meddelte Modersmaalet, at forhandlingerne var af
sluttet og at staten ville betale 5.000 kr. i årlig leje samt
en del af anlægsudgifterne. Den 8. dec. vedtog byrådet at
bygge et stadion, der skulle placeres nord for Borgmesterkobbelen ved Christiansfeld vej.
En stor blåhval, der var kommet ind i Lillebælt, blev af
fiskere i Årøsund drevet på grund ved fjordens udmun
ding og dræbt på en meget pinefuld måde. Mange var
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oprørt over dette dyrplageri, og der blev indledt politiun
dersøgelse mod de implicerede fiskere. Hvalen blev sene
re transporteret til København, hvor den skulle udstilles,
men man måtte opgive dels på grund af dens størrelse,
dels fordi den stank! (Modersmaalet den 22. dec. 1931).
P. Magelund, senere lektor ved Haderslev Katedralskole,
var inde i hvalen, da den lå i Årøsund!
Den 24. febr. afholdtes der over hele verden en demon
stration for at fa arbejde. Mødet i Haderslev holdtes på
Gravene, og senere sendtes en tremandsdeputation til
borgmesterkontoret med en resolution, mens arbejderne
uden for råbte: »Vi vil have arbejde.« Det kom ikke til
uroligheder.
Den 25. febr. udsendtes en betænkning om amtsbanernes
økonomi, der bl. a. foreslog nedlæggelse af Christiansfeldbanen og modernisering af en af vestbanerne. Baner
ne nedlagdes 1932-39 og erstattedes af rutebiler.
Ivar Kreuger var præsident for en stor svensk koncern,
der ejede tændstikfabrikker, cellulosefabrikker, banker
osv., og hans selvmord rystede store dele af den svenske
finansverden.
Ved et stort demonstrationsmøde protesterede en stor
forsamling utilfredse bønder imod de mange tvangs
auktioner, i dette tilfælde konkretiseret ved landmand
H. Kiil, Ørby, der med magt var blevet sat ud af sin
ejendom. Forsamlingen henvendte sig hos politimester
Rendal med en anmodning til denne om at undlade at
medvirke ved sådanne udsættelser. I øvrigt vendte vre
den sig imod Sønderjyllands Kreditforening, som havde
begæret de fleste tvangsauktioner. Man drog til Kredit
foreningens ejendom, Åstrupvej 15, hvor man råbte på
kreditforeningsdirektør Callø. Hele byens politistyrke var
til stede, og da uroen i forsamlingen tog til, dannede
betjentene kæde og pressede forsamlingen tilbage til
Gammelting - ifølge Modersmaalet uden at bruge vold.
Herefter spredtes skarerne.
Søndag den 29. maj afholdtes på Åstrupgårds marker et
stort flyvestævne med to flyvemaskiner og akrobatflyver
ne Him Jensen og løjtnant Iversen, der viste kunstflyv
ning, ligesom der vargratis(!) passagerflyvning. Stævnet
blev det helt store tilløbsstykke, men det var også over 10
år siden en flyver havde været på længere besøg i Ha
derslev.
se note 17.
På Lausanne-konferencen opnåedes enighed mellem
Tyskland og dets tidligere fjender om en fuldstændig fri
tagelse for at betale resten af den krigsskadeserstatning,
som Tyskland var forpligtet til at betale ifølge Versailles-freden i 1919.
Niels Knudsen, kaldet Benzol-Knudsen, hævdede, at
borgmester Thulstrup havde blandet sig i bygnings
kommisionens behandling af en dispensationsansøgning
vedrørende en kælderlejlighed i hans ejendom Årøsund
vej 6, ja Thulstrup havde endog faet anlagt sag imod
Knudsen, fordi der i huset fandtes en ulovlig taglejlighed,
der havde eksisteret siden husets opførelse i 1908. Denne
sag førte til omfattende avisskriverier i den følgende tid,
jfr. 5/9.
Sagen er formodentlig en udløber af Knudsen-sagen (se
31/8), men desværre mangler juli kvartal 1932 af Ha
derslev Socialdemokrat i Haderslev byhistoriske Arkiv.

Gang i gaden - og i handlen
1981 skulle blive året, hvor Haderslevs
første pérmanente gågade blev taget i brug —
omsider, var der nok mange, der sagde, for
års diskussioner var gået forud. Og dog var
der i første omgang kun tale om et forsøg
gående ud på, at biler og cykler ikke måtte
køre på strækningen fra Torvet via Bispegade og Storegade til Bredgade mellem kl. 11
og 19 på hverdage - resten af tiden måtte
der være færdsel som hidtil. Herved undgik
man dels andre byers problemer med TVovervågning af gågaden i døgnets stille ti
mer, og dels sparede kommunen indtil vide
re udgifterne til at lave nævneværdigt om på
fortove, kantsten og vejbane.
Men alligevel var glæden og feststemnin
gen uforbeholden, da den store dag oprandt
den 1. maj, hvor Per Koustrup og Frithjof
Nielsen, formænd for hhv. Teknisk Udvalg
og Handelsstandsforeningen, klippede sno
ren over ved gågadens indvielse (DN 27/6).
Og det var tilsyneladende en glæde, der var
kommet for at blive - i hvert fald turistsæ
sonen over, for her steg de handlendes om
sætning i gågaden betragteligt. Det blev da
heller ikke skjult fra nogen side, at gågaden
ikke mindst skulle stimulere handlen, og de
handlende var ikke sene til at sætte fristende

tilbud frem foran butikkerne. Efter tre må
neder med gågaden foretog Jydske Tidende
et rundspørge blandt fodgængerne og de
handlende - og så godt som alle erklærede
sig tilfredse med, at larm og bilos nu var
blevet afløst af et miljø, hvor folk kunne fær
des stille og roligt og give sig tid til en snak
med forbipasserende nu og da (JT 1/8).

Trange kår for cykler og biler
Kun fa kritiske røster lod sig høre. Midt i
børnenes skoleferie talte en 88-årig dame i
alt 32 cykler, der spærrede foran indgangen
til biblioteket i Bispegade (JT 15/7). Senere
blev fejlen rettet, og nye og større cykelstati
ver blev stillet op. Andre, navnligt yngre,
cyklister nøjedes ikke med at parkere ulov
ligt foran biblioteket, men kørte op og ned
ad gågaden til gene for de gående (JT 1/8).
Også dette problem tog senere noget af.
Men med udgangspunkt i kommunens
vejplan fra 1976 frygtede Cyklistforbundet,
at gågaden var det første skridt i retning af
»hæmningsløse gågadeprojekter«, en afluk
ning af hele bykernen som fodgængerområ
de. Forbundet ønskede derfor etableret et
cykelspor gennem gågaden - dog uden at
dette forslag vandt genklang hos særlig
mange (JT 21/6, 1/8).
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En idyl forsvandt, da Hjorteapotekets baghave blev fortæret af en grådig gummiged. Apoteker Beck Thomsen peger her på
den kommende parkeringsplads. (Foto: Jørgen Kølle/Jydske Tidende).

For bilisterne var gågadeløsningen heller
ikke uden problemer. Parkeringsproble
merne i den indre by var akutte, og en par
keringsvagt blev ansat (JT 30/7). Enkelte af
de handlende i gågaden var afhængige af, at
folk kunne køre varerne til eller fra butik
kerne direkte, og på Hjorteapoteket blev det
af hensyn til de mange gangbesværede kun
der nødvendigt at rydde apotekets smukke
gamle baghave og i stedet anlægge en par
keringsplads (JT 30/7). På Gravene bevir
kede genåbningen af biltrafikken i begge
retninger, at der opstod farlige situationer
der, hvor Gravene krydser gågaden (JT
25/6).
I tidlig tid udgjorde det, der nu var blevet
gågade, en hovedfærdselsåre —ja, faktisk var
det vel ikke mindst fordi Bispegade-Storegade sammen med Nørregade og Sønderbro
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var eneste muligheder for at komme tørsko
et over der, hvor Dammen og fjorden i mid
delalderen stødte sammen, at Haderslev i
sin tid fik betydning som købstad. I dag er
det som bekendt ganske anderledes, og gå
gadens indvielse må ses som den foreløbige
kulmination på mange års bestræbelser på
at få den ikke strengt nødvendige biltrafik
væk fra den gamle bydel.
I stedet har denne færdsel siden 50’erne
været henvist til bl. a. Omkørselsvejen, men
også her var der i de senere år alvorlige
symptomer på, at forholdene var ved at bli
ve for trange. 1 1981 fremlagde politiet en
rapport, hvoraf det fremgik, at der på Om
kørselsvejen i det foregående år havde været
ikke færre end 40 ulykker med syv omkom
ne, heraf alene 12 ulykker i Erlev-krydset
(JT 21/6).

Bortset fra en enlig trillebør med blomster er det så afgjort butiksudstillingen, der præger dette hverdagsbillede af gågaden, og
som da også lader til at have de forbipasserendes fulde opmærksomhed. Kun de to drenge forrest i billedet synes at have andet
end handel i tankerne - den ene med god samvittighed, mens den anden øjensynligt først for sent er kommet i tanke om, at der
ikke må cykles i gågaden. (Foto: Jørgen Kølle/Jydske Tidende).

Det var tal, der nok kunne gøre indtryk,
ikke mindst fordi Omkørselsvejen også i
nogle år frem i tiden stadigvæk skulle klare
lokal- og fjerntrafikken. For nok havde den
sønderjyske motorvej arbejdet sig endnu
nogle kilometer mod nord fra Rise Hjarup
til Skovby, men det resterende stykke op til
Christiansfeld var og blev en flaskehals. Det
fremgik med al ønskelig tydelighed i ferie
weekenderne i juli og august, hvor bilerne
sneglede sig afsted ad hovedvej 10 i kilome
terlange køer (JT 26/7).

Vejr og vind
En god ting afspejlede dette dog: der var
mange, der holdt ferie, og et ikke ubetyde
ligt antal turister indfandt sig også i selve
Haderslev. Turistchef Sv. Aa. Mattson kun

ne i 1981 berette om dobbelt så mange hen
vendelser på Turistbureauet i Apotekergade
som i 1980 (JT 1/8). Og det var vel at mær
ke til trods for, at ferievejret 1981 var om
ikke dårligt, så dog bestemt heller ikke dob
belt så godt som i 1980. Men, som Mattson
sagde, »vi kan ikke længere sælge vort land
på forventet godt vejr«, og hvad han her
sigtede til var, at man for fremtiden ville
satse mere på at fa turisterne lokket ind til
byerne fra skov og strand. Turistforeningen,
der forøvrigt rundede de 60 i marts (JT
8/2), planlagde derfor en kalender for fe
riesæsonen 1982 med daglige aktivitetstil
bud i og omkring Haderslev (JT 1/8). Men
om så ferievejret kom til at stå mål med
Mattsons forventninger, er jo en helt anden
sag.
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Resten af 1981 var der i hvert fald ikke
tegn i sol og måne på, at vejret skulle være
på vej ind i en mere gæstfri periode tværtimod. Efteråret blev usædvanligt blæ
sende, og det fik man et forvarsel om allere
de den 16. august, da det blev nødvendigt at
aflyse den internationale ro-regatta på Ha
derslev Dam på grund af kraftige regnbyger
og kastevinde (JT 18/8). Forinden havde
dog Jørg Lassen, Thomas Meyer, Fritz Deneken og Karsten Kragh, der for at tage del
i mesterskaberne tidligere havde meldt sig
ud af den tyske roklub i Haderslev, nået at
sikre sig Danmarksmesterskabet i junior-fi
rer med styrmand (JT 15/8).
Senere på året artede vejret sig så eks
tremt, at der mand og mand imellem blev
talt om en forestående istid. 24. november
fejede århundredets storm hen over landet
med orkanagtige vindstød, væltede last
vognsanhængere, bøjede TV-antenner og
nedfaldende tagsten — hvad sidstnævnte an
gik var der foran retsbygningen i Laurids
Skausgade så stor fare på færde, at fortovet
blev afspærret (JT 25/11). I Haderslev
Statsskovdistrikt blev stormens bytte en
femtedel af et års hugst, ca. 5.000 m3 træ
(JT 6/12).
Sjældent blev overgangen fra efterår til
vinter markeret så brat som ved denne
storm, og i december fulgte sne og tempe
raturfald om natten til under 20 minusgra
der. På kasernen holdt man til stadighed et
antal bæltekøretøjer klar, hvis fimbulvinter
og snekaos for alvor bed sig fast (JT 27/12).

Matador
I mellemtiden kunne man så hygge sig in
den døre, og mange lørdag aftener var ga
derne mennesketomme, fordi TV-serien
»Matador« gik over skærmen. Det var be
retningen om provinsbyen Korsbæk i 30’rne
og 40’rne, hvor krise og krig gjorde nogle
rige, andre fattige, hvor de nye tider grad
vist lavede om på byens ansigt, og hvor dog
alligevel livet trods alt fortsatte sin stilfærdi
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ge gang. I høj grad var det en film, der
kaldte på sammenligninger med provinsby
er af i dag, og også i Haderslev må mange
have tænkt ved sig selv: Så forskelligt - og
dog så ens.
Tag f. eks. gadebilledet, hvor der også i
Haderslev anno 1981 var kraftige foran
dringer, ikke mindst som følge af de veks
lende konjunkturer og i et omfang, hvis lige
man må gå mange år tilbage i tiden for at
finde. Særligt tydeligt ser vi det i Nørregade,
hvor mange velkendte navne forsvandt, og
hvor nye kom til — her er nogle fa eksempler:
Skotøjshandler Anker Bay Petersen flyt
tede fra Nørregade 20, hvor familien havde
haft skotøjsforretning i 48 år, til Storegade
25 for at drage fordel af gågadehandlen. I
stedet rykkede Torben Thy Christensen,
Vojens, ind i nr. 20 med en legetøjsforret
ning (VK 7/7) - ca. 5 måneder efter at den
71 år gamle Sebrantkes »Legetøjshuset« på
hjørnet af Domkirkepladsen og Bispegade
måtte lukke på grund af kraftige husleje
stigninger (JT 12/2). Denne bygning blev i
stedet overtaget af »Dams Trikotage«, der
flyttede fra Nørregade 44. I nr. 42 lukkede
»BJ-Musik«, og det samme gjaldt Carl
Nielsens traditionsrige boghandel i Nørre
gade 25. I nr. 33, hvor fordum »Slikmutters
Butik« lå, indrettede Fritz Berndt, indeha
ver af »Fritz Tøj« i nr. 31, en butik for lav
prisbukser, kaldet »City Cowboy Land«
(VK 14/3). Endelig lukkede Carstensens
Café, og her blev der senere indrettet vin
stue i de stemningsfulde lokaler (JT 9/9).
Og det er som sagt kun eksempler — andre
kunne nævnes. Vel nok den mest markante
ændring af Nørregades profil fandt sted, da
slagtermester Erik Jørgensen og dennes søn
Esben overtog firmaet Orbesens store ejen
dom på hjørnet af Nørregade og Gravene.
Det var en af Haderslevs største og ældste
forretninger, der her skiftede ejer — firmaet
Orbesen havde overtaget bygningen helt
tilbage i 1903 (JT 14/7).
I stedet åbnede Erik Jørgensen så i okto
ber et nyt Favør-supermarked med 700 kvm

Et hjørne i Haderslev, som har ændret sig stærkt i de sidste år. Til venstre Privatbanken, Nørregade 30, indtil 1975 Haderslev
Bank, til højre Favør på hjørnet af Nørregade og Gravene, indtil 1981 Orbesens stormagasin. Også H. H. Jensens velrenom
merede cigarhandel på hjørnet af Nørregade og Jomfrustien lukkede i 1981, og nu er her blomsterhandel. Lidt længere henne
ad Jomfrustien åbnede i 1981 byens første discount-forretning i købmand Henrik Sørensens tidligere lokaler.
(Foto: Jørgen Kølle/Jydske Tidende).

butiksareal i stueetagen og et cafeteria med
172 pladser på 1. sal. (JT 16/10). Men næp
pe var det sket, før også denne forretning
måtte se sig udfordret af en endnu nyere
butik, for 1. december slog »Bonus Daglig
varer« dørene op næsten på det modsatte
gadehjørne, Jomfrustien 2. Der var her tale
om Haderslevs første såkaldte discount-butik, hvor varerne blev solgt så at sige til ind
købspris, men uden den sædvanlige kunde
service (VK 2/12).

Sagen er bøf
Denne butikstype kommer egentligt fra
Amerika, hvor »discount« betyder »rabat«.
Også den såkaldte »fast food«-kultur har sit
udspring i Amerika, en kultur, der er bereg
net for det moderne, fortravlede menneske,
der skal have et hurtigt, men også sundt

måltid mad - og det vil primært sige »bur
geren«, en bøfsandwich, garneret med salat,
ost og andet godt. Heller ikke udviklingen
inden for denne kulinariske specialitet gik
uden om Haderslev i 1981. For mens en vel
renommeret spiseresturant som Høppner
kæmpede bravt for at overleve, men til sidst
måtte lukke for anden gang inden for godt et
år (JT 26/8), så gik omsætningen tilsynela
dende strygende hos »Chicken & Burger«,
der den 26. februar åbnede på Gravene i et
tidligere udstillingslokale, overtaget fra
Hesselbergs Automobilforretning (JT 1/3).
Lige som maden var amerikansk inspire
ret, således også den måde, hvorpå den blev
introduceret i Haderslev: Knivskarp kon
kurrence — eller, som Jydske Tidende ud
trykte det: »Kold krig om de varme bøffer«.
For hos »Jønnes Grill«, Ved Stormklokken,
var nemlig kort tid forinden lanceret de så71

kaldte »Stormburgere« efter at indehaveren,
Jørgen Jørgensen, havde ført en intens
salgskampagne med omdeling af brochurer
til samtlige husstande i Haderslev.
Tilsyneladende betød »Fast food«-kulturen dog ikke noget afbræk for byens pølse
vogne. Folk vil stadigvæk gerne have pølser,
sagde »Chicken & Burger«s indehaver,
Werner Hansen, og med en kenders indsigt
fortsatte han: »Det er nemlig to vidt forskel
lige ting, vi her taler om: En burger er ikke
en pølse, og en pølse er ikke en burger.«
Alligevel var det i efteråret 1980 sin sag at
skulle indtage en hot dog ved den nye pølse
kiosk i Damparken. Her stod vinden til tider
lige ind fra Dammen, så pølsepapiret fløj om
ørene både på kunder og forpagter Agathe
Nielsen, der derfor så sig nødsaget til at luk
ke kiosken for et par måneder i vinterperio
den. Senere åbnede den dog igen med en
opvarmet kundegang foran disken (JT
17/1).

Købmand Erik Jørgensen med sin søn Esben er ved at pakke
varer ud og prismærke dem. Arbejdet er for dem ikke meget
anderledes end for den lille købmand. (Foto: Jørgen Kølle/Jydske Tidende).

Kampen om dagligvarerne

Men tilbage til butikshandelen: Her kunne
den hektiske udvikling nok tage pusten fra
de fleste, for det var klart, at der bag de
glade tidender om butiksåbninger og lav
pristilbud gemte sig en benhård konkurren
ce, hvor nogen havde succes, mens andre
måtte dreje nøglen om. Og om perspekti
verne i denne udvikling gjorde flere syns
punkter sig gældende.
En af dem, der vel nok havde klaret sig
bedst, var slagtermester Erik Jørgensen, der
kom til byen i 1971, men som på sin 60 års
fødselsdag den 3. august 1981 kunne glæde
sig over at være en af byens mest foretag
somme mænd. Ud over det nye supermar
ked i Orbesens tidligere bygning drev han
også Favør-supermarkeder på Teaterstien
og Sejlstensgyde, opførte ejerlejligheder,
blandt andet komplekset »Borgerparken«,
opdrættede årligt ca. 3.000 SPF-svin i egne
stalde på Stokkerhovedgård og handlede
ejendomme rundt omkring i byen — alt i alt
en præstation, der frem for alt forudsatte én
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ting: Hårdt arbejde - komme først om mor
genen og gå sidst om aftenen. Alligevel så
Erik Jørgensen med fortrøstning på discount-udfordringen: Folk vil have kvalitet,
sagde han, og om nogle år er det sikkert helt
andre forretnings typer, der præger daglig
varehandlen. Selv kunne han opvise en årlig
omsætning i sine tre supermarkeder på 65
mio. kr. (JT 2/8).
Omtrent samme omsætning havde
»Kvickly« på Jomfrustien, og heller ikke her
var der noget spor af opstandelse over de
nye tider, snarere tværtimod: Efter kun IV2
år i den nye store bygning på Jomfrustien
måtte uddeler Gunner Frederiksen se i øj
nene, at forholdene inden længe ville blive
for små. I 1978 havde der på Bygnaf været
ca. 8.000 ekspeditioner om ugen, i 1981 var
der 12.000 på Jomfrustien - og her kunne
kasseapparaterne ikke tage mere end 15.000
kunder hver uge (VK 12/9).
Men alligevel må man sige, at det var
problemer, man kunne leve med, for blandt

Købmand Johannes Matthiesen, Storegade 71, en anden
skæbne inden for dagligvarebranchen, er også i gang med
prismærkningen. (Foto: Erik Smedegaard/Jydske Tidende).

byens mindre købmænd tegnede udviklin
gen i de såkaldte »fattigfirsere« langt fra så
lyst. 1. april lukkede således en af Haders
levs ældste købmandsforretninger i Store
gade 71. Den var i 41 år blevet drevet af
formanden for Haderslev og Omegns Køb
mandsforening, Johannes Matthiesen, og
forretningen kunne føre sine aner helt tilba
ge til 1813. Heller ikke for Johannes Mat
thiesen havde det i årenes løb skortet på
hårdt arbejde, navnlig ikke i de senere år.
Nu var han 72 år, og ikke uden vemod så
han tilbage på de gode gamle dage i køb
mandsforretningen: »Da forestillede jeg
mig, at jeg - når jeg blev ældre - kunne
komme om morgenen og sige god morgen til
personalet, hvorefter jeg kunne spadsere en
tur rundt om Dammen. I stedet er jeg endt
som både købmand, kommis og bud i den
forretning, hvor jeg er udlært.« (VK 16/3).
Og så var Johannes Matthiesens skæbne
på ingen måde enestående - det fremgik af
medlemstallene i købmandsforeningen, hvor

der i 1964 havde været 151 medlemmer,
mens der i 1981 var færre end 80 (VK 16/3).
Karakteristisk nok var det specielt i den
indre by, at nærbutikkerne forsvandt. Ude i
periferien gik det straks bedre, selv om der
også her var problemer. Det var udviklingen
på Næsset et eksempel på.
Således havde købmand E. Dalgård Sø
rensen, HOKI i Starup, problemer, og selv
om forretningen ikke lukkede i 1981, så var
der alligevel betalingsstandsning i august og
konkursbegæring i december (JT 17/12).
Og i Lunding lukkede købmand Matthes
Klindt sin butik, grundlagt i 1947. Det var
en ægte gammeldags blandet landhandel,
der her gled ud af landsbybilledet. Der var
disk med skuffer til mel og gryn, der var
tætpakkede hylder med alt fra konserves til
tandpasta og tobak, der var en loftsbjælke
med kroge, hvor der hang bananer, skjorter
og malerpensler - det hele var der, og mere
til, for købmand Klindt var samtidig den
lokale humør- og hyggespreder, på fornavn
med alle sine kunder og i stand til at give
dem hver især en udsøgt personlig betje
ning. I de 35 år, han havde stået bag disken
i Lunding, var der blevet tid til 8 dages ferie
og 14 dages sygeorlov. »Men nu har jeg
Khomeini, jeg kan hygge mig med,« sagde
købmand Klindt med et kærligt blik på sin
kat. »Han er jordens dejligste perserkat.«
(VK 22/12).

Det nære samfund

Udviklingen i Lunding afspejlede lokal
samfundenes helt grundlæggende problem:
kampen for at overleve som lillesamfund i
en tid, hvor alle taler om stordrift, rationali
sering og besparelser. Og nærbutikkerne var
ikke det eneste udslag af denne kamp. Såle
des måtte landbetjent Thorkild Petersen i
Øsby efter 16 år i tjenesten forlade sit em
bede, efter at lokalnævnet i Haderslev be
sluttede at nedlægge landbetjentembederne
i Øsby og Sommersted. Forklaringen var, at
politistationen i Haderslev i lang tid havde
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været underbemandet, og der var hverken
penge eller mandskab til at forøge styrken
(JT 13/2).
Men her sagde den lokale befolkning
stop, og beslutningen fik bølgerne til at gå
højt på Næsset. På et beboermøde i Hyrup
Forsamlingshus fik lokalnævnets formand,
viceborgmester Erik Grøn, læst og påskre
vet, og under taktfast bifald sagde landbe
tjent Thorkild Petersen, at »det er os her
ude, der har skoene på og ved, hvor de tryk
ker. Men vi bliver ikke spurgt om noget som
helst. Jeg ville gerne have haft to medlem
mer af lokalnævnet ude hos mig i 14 dage.
Så ville de nok se anderledes på situatio
nen.« (VK 12/2). Peter J. Hansen, formand
for Årøsund Bynævn, gik straks i gang med
at indsamle underskrifter blandt egnens ca.
8.000 beboere til en klageskrivelse til ju
stitsminister Ole Espersen (JT 14/2). Og vel
vidende, at det var et kommunalt valgår,
sagde medlem af Øsby Beboerforening,
Viggo Winther, at han var på nippet til at
kræve Næsset løsrevet fra Haderslev kom
mune (JT 13/2).
Så vidt kom det dog ikke, selv om kom
munalpolitikerne også måtte stå for skud,
når talen faldt på skoleforholdene på Næs
set. Megen blæst stod der således om skolen
på Årø, hvor elevtallet faldt til fem, og hvor
en lukning derfor kom på tale. Nærdemo
kratiet reddede dog skolen i denne omgang,
for ved en lokal afstemning på Årø i sep
tember var der klart flertal imod at lukke
skolen (VK 4/9).
Galt var det også ved Halk-Hejsager
Fællesskole. Her besatte kommunen en le
dig skolelederstilling ved konstituering og
ikke ved fast ansættelse. »Det er noget hø, I
laver!« udbrød lærer Bent Schøning indig
neret over for kommunalpolitikerne på et
valgmøde i Hyrup Forsamlingshus 23. sep
tember. »I vil lade det gå på bedste beskub
et år eller to og så se tiden an.« (JT 24/9).
Men også i skolesagerne var det barske
realiteter, der tvang kommunen til at ny
vurdere situationen. Fødselstallene var
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nemlig desværre ikke til at tage fejl af, for
mens der i 1981 ville være 386 børn i Ha
derslev kommune, der startede i 1. klasse, så
ville dette tal være dalet til 340 i 1987.
Det fremgik af skolekommissionens de
taljerede redegørelse fra oktober 1981 om
kommunens fremtidige skolestruktur. På
langt sigt og i værste fald kunne man frygte,
at hele fem skoler skulle nedlægges, nemlig
Halk, Moltrup, Vonsbæk og Marstrup samt
i selve Haderslev Hertug Hans-skolen. Så
galt var der dog heldigvis intet der tydede
på at det skulle gå, sagde skolekommissio
nens formand, Lis Rossau. I stedet for at
tale om »nedslagtning« af skolerne foretrak
hun det blidere ord »omstrukturering« (VK
15/10, JT 24/10). Alligevel var der mange,
herunder Fælleslærerrådets formand, Nor
mann Krab, der gjorde gældende, at i en
kommune som Haderslev med en relativt
spredt bebyggelse måtte man betale, hvad
det kostede at drive landsbyskolerne - også
af hensyn til de børn, der trods alt var tilba
ge i landdistrikterne (JT 24/10).

Kz/g og borgmesterskifte
Der var således nok af »varme kartofler« for
politikerne at bakse med op til byrådsvalget
den 17. november. Det blev et valg, der kom
til at betyde et politisk vagtskifte for Ha
derslev, for stik mod tendensen i det øvrige
land, hvor Socialdemokratiet gik markant
tilbage, lykkedes det i Haderslev for social
demokraterne at erobre stemmer nok til, at
de sammen med SF og de radikale kunne fa
et knebent flertal i byrådet - 11 mandater
over for de borgerliges 10.
Og at flertallet virkelig var knebent viste
sig ved, at kun 5 stemmer hindrede valgfor
bundet mellem CD og Kristeligt Folkeparti
i at fa et mandat og derved sikre et fortsat
borgerligt bystyre. Men resultatet var en
kendsgerning, og ved det nye byråds første
møde 10. december kunne rådets senior,
den radikale Asger Sorgenfri, overdrage
borgmesterkæden til den nye socialdemo-

På dette billede ses fra venstre Helge Wolfhechel, Slesvigsk Parti, H. C. Carstensen og Gunnar Aagaard, Det konservative
Folkeparti, samt Erik Grøn, Socialdemokratiet, under spændt afventning af kommunevalgets resultat. De fire herrers ansigts
udtryk røber måske forventninger hhv. bange anelser, som valget ikke indfriede: Slesvigsk Parti gled ud af byrådet, og de
konservative måtte overlade borgmesterposten til Socialdemokratiet. (Foto: Jørgen Kølle/Jydske Tidende).

kratiske borgmester, ekspeditionssekretær
Kurt Dørflinger, der for øvrigt havde været
valgets helt store stemmesluger med ikke
færre end 3.645 personlige stemmer (JT
18/11, VK 11/12).
Hermed udrandt 12 års borgerligt styre
med borgmester H. C. Carstensen ved ro
ret. Carstensen havde 24 år bag sig i Ha
derslev byråd, og han ville alligevel have
trukket sig tilbage ved årsskiftet, da han få
dage efter valget rundede de 70. Det blev en
dag, der til fulde viste, hvor afholdt og re
spekteret Carstensen havde været som
borgmester. I festsalen i Harmonien, hvor
ombygningen for øvrigt tidligere på året var
bragt til ende, mødtes 230 venner og be
kendte fra nær og fjern for at hylde fødsela
ren. Der blev holdt mange taler, deriblandt
én af Carstensens efterfølger som konserva
tiv førstemand, viceborgmester Gunnar
Aagaard, der sluttede med disse ord: »Når
du går, så gå igen på rådhuset« (JT 28/11).

Et nyt ungdomsoprør?
Som man kunne vente, var valgkampens
helt dominerende tema arbejdsløsheden,
specielt blandt de unge, der denne gang lod
deres røst høre på en ny og utraditionel må
de. Tre elever fra Katedralskolen, Michael
Vibild, Klaus Lorenzen og Flemming Mad
sen, stillede op til valget på den såkaldte
Ungdomsliste. På programmet stod bl. a.
oprettelse af et kommunalt genbrugscenter,
ungdomshus og »billige værelser til alle un
ge« (JT 18/10).
Initiativet påkaldte sig både landsdæk
kende og lokal opmærksomhed. De tre kan
didater blev interviewet i TV-avisen, og i
den lokale valgkamp var der folk, der fryg
tede, at Haderslev med Ungdomslisten var
på vej mod storbytilstande med husbesæt
telser, slumstormere og lignende. Dette afvi
stes dog pure af Ungdomslisten JT 6/11),
der ved valget opnåede 138 stemmer.
Men hvor de stemmer så kom fra, er det
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en helt anden sag at dømme om. I hvert fald
blev der råbt øv på et kommunalt valgmøde
for 9.—10.-klasserne på Set. Severins kolen,
da Michael Vibild fra Ungdomslisten plæ
derede for 12 års undervisningspligt (VK
5/11).
Nej, så var det rigtignok ganske anderle
des håndfaste problemer, der optog tanker
ne hos skoleelev Hanne Fromm, 6. klasse på
Halk skole, der i Jydske Tidende 15. marts
harmdirrende rettede denne salut mod po
litikerne: »Kunne I ikke have spurgt elever
og lærere, før I vedtog 11-timers reglen?« 6.
klasse skulle have været på hyttetur til
Svendborg et par dage, men så fik de plud
selig at vide, at det måtte de ikke - på grund
af 11 -timers reglen. Og hvad så nu? »Nu
kommer vi sikkert på en — undskyld udtryk
ket - åndssvag bustur rundt i Sønderjyl
land« - og vel at mærke uden overnatning.
Ude godt, men er hjemme bedre?
På den anden side havde Hanne nok ikke
grund til at klage, hvis hun vidste, hvad der
foregik på den high school i staten Arkansas
i USA, hvor gymnasieelev Anne Marie Egt
ved fra Haderslev tilbragte skoleåret 1979—
80. Selv om hun kom hjem med mange po
sitive indtryk af amerikanerne, så havde det
alligevel ikke undgået hendes opmærksom
hed, at dersom en elev kom for sent tre gan
ge i træk i det samme fag, så vankede der
spanskrør på rektors kontor (JT 11/1). I øv
rigt var Haderslev vært for flere amerikan
ske elever, men hvad de måtte have at sige
om det danske skolesystem holdt de klogeligt for sig selv.
Her gik nemlig ikke alting lige glat. Det så
man f. eks. af den undersøgelse af 14—15åriges ryge- og drikkevaner, som fire lærer
studerende på Haderslev Statsseminarium
foretog på skoler i Haderslev og Sønder
borg. Hver femte ud af ca. 330 elever i Ha
derslev angav, at de drak mere end ti gen
stande pr. uge, hver fjerde røg cigaretter, og
ca. 4 % havde prøvet at ryge hash (JT
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Byrådets ældste medlem, den radikale Asger Sorgenfri, læg
ger borgmesterkæden om halsen på den nye socialdemokra
tiske borgmester, Kurt Dørflinger. (Foto: Jydske Tidende).

15/2). Hvor dybt problemet stak, var det jo
naturligvis vanskeligt at udtale sig om, for,
som lederen af amtets familiecenter, konsu
lent Poul Quist Jørgensen, sagde, så fører
spiritusmisbrug langt fra automatisk til
narkotikamisbrug (JT 15/2).
Men alligevel skræmte sporene. En del
skoleelever gik med i den nye »dille«, snif
fing, der består i indånding af dampe fra alt,
lige fra deodorantsprays til brændende
bordtennisbolde, og som kan give alvorlige
skader på centralnervesystemet (JT 15/2).
Og for Haderslevs narkomaner tegnede si
tuationen også alvorligt. I 1980 døde 6 af
narkotikamisbrug, og 15 betegnedes som
truet. Sønderjyllands Amt kørte et opsøgen
de arbejde blandt narkomanerne, men alli
gevel var der uenighed om, hvordan pro
blemet skulle gribes an. Nogle læger ønske
de narkomanernes navne udleveret, så man
kunne påbegynde en behandling, og en af

narkomanerne hævdede, at folke- og invali
depensionister tjente penge på at sælge re
ceptmedicin, f. eks. ketogan, til narkomaner
på et cafeteria i byen og i Damparken. Hvor
meget der var om det, vides ikke, for det
lykkedes ikke praktiserende læge Tom Kö
nig at få udleveret navnene på de pågæl
dende (JT 11/1).
Hvorom alting er, så var narkoproblemet
kun et - omend et af de alvorligste - symp
tomer på, at langt fra alt i vores samfund er,
som det burde være. Det var narkomanerne
nemlig ikke de eneste, der måtte sande.
F. eks. følte den 41-årige kontrolchef, Børge
Allan Poulsen, Dansk Sintermetal i Ha
derslev, at det danske samfund bød sit er
hvervsliv og sine borgere på så dårlige vil
kår, at han nu ikke længere ville være med.
12. august tog han konsekvensen, og sam
men med sin bror og svigerinde rejste han
med flyveren fra Skrydstrup på en enkelt
billet til Melbourne i Australien (JT 26/7).

der for Fred m. fl., leverede obersten i Sles
vigske Fodregiments årsskrift denne bredsi
de: »Fredsbevægelserne inspireres, styres og
støttes fra Moskva.« Det var et usædvanligt
sammentræf, at denne udtalelse blev refere
ret af Jydske Tidende samme dag, som mi
litæret tog magten i Polen den 13. decem
ber.
På den anden side var der i 1981 også
ting, der kunne gøre oberst Nørgaard milde
re stemt, ikke mindst det nye forsvarsforlig,
der efter lange forhandlinger blev indgået i
august. For selv om forliget generelt ikke
gav forsvaret det, det havde bedt om, så
betød forliget sandsynligvis, at der ville bli
ve overført enheder til garnisonen i Ha
derslev andetsteds fra i landet JT 22/11).
Derfor kom det på et dobbelt tørt sted, da
man i 1981 påbegyndte en gennemgribende
modernisering af kasernen, hvis indretning
og installationer stort set ikke var blevet for
andret side opførelsen i 1888 (VK 17/10).

Fred og ingen fare?
Men heller ikke ude i den store verden var
der fred og sikkerhed, og i Haderslev foretog
det kommunale civilforsvar en såkaldt kæl
deranalyse med henblik på at fastslå, hvor
mange villakældre der i tilfælde af krig ville
kunne benyttes som beskyttelsesrum. Man
ge af de eksisterende sikringsrum lå nemlig
relativt afsides, f. eks. i industrikvartererne,
og her ville folk vanskeligt kunne nå ud, hvis
det værste skulle ske. Dog beroligede civil
forsvarsleder Børge Dypping med at sige, at
der for ham ikke var fjerneste grund til
mistanke om, at russerne var på vej JT
25/1).
Og det kunne man så lægge i, hvad man
ville. Thi for regimentschef, oberst N. K.
Nørgaard, var der ikke blot mistanke om,
men sikkerhed for, at fredsbevægelserne »de græsrodsbevægelser, der domineres af
forsvarsnihilistiske meninger« - stod i di
rekte ledtog med russerne. Med sigte på or
ganisationer som Nej til Atomvåben, Kvin-

Kærmessens symbol: narrehatten.

Kærmessen
Hvordan man nu end ville vurdere situatio
nen ude og hjemme, så var den dog ikke
alvorligere, end at Haderslev også i 1981
kom til at danne ramme om en byfest. Den
ne gang hed den ikke »Hertug Hans-festen«,
men »Kærmessen«, et navn som festugens
styringsgruppe — en kreds af private borgere
— håbede ville give associationer til middel
alderens gøglermarkeder. Heraf kom også
Kærmessens vartegn, narrehatten.
Men i modsætning til tidligere års fest
uger bød Kærmessen ikke i nær så høj grad
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Kærmessen - gøglerfest, fest omkring en kirke. Der er både gøgl og domkirke på dette billede, hvor Muldvarpens Sommersjov
er i fuld vigør til glæde for både små og store børn. (Foto: Jydske Tidende).

på ydre pomp og festivitas, bl. a. fordi man
ønskede at undgå den øl-fest, som en del
andre byfester præges af (VK 27/6). Dog
var der flere indslag, der prægede gadebille
det, f. eks. da gøglertruppen »Muldvarpens
Sommersjov« klovnede sig gennem byen
med dyrecirkus, trylleri, styltegang og andet
til faget henhørende (VK 25/6). Og på Gra
vene var der frit slag for enhver til at lave et
kunstværk - her var der stillet malergrej og
træplader op, og de farvestrålende produk
ter, der kom ud af det, kom senere til at
pynte gevaldigt op på den lange triste mur
ved rutebilstationen (VK 27/6).
Men hvad der måske alligevel ikke var af
fest i gaden, det var der til gengæld i form af
et sandt overflødighedshorn af andre akti
viteter — ikke færre end 130 begivenheder
havde styringsgruppen faet stablet på bene
ne, spændende over alt lige fra idrætsopvis
ninger til vise-vers-hus og kammerkoncert.
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En ganske særlig attraktion var den udstil
ling, der vistes i Slotsgade 20 med malerier
og skitser, udført af de tre brødre Wassner,
der alle havde trådt deres barnesko i Slots
gadekvarteret i begyndelsen af forrige år
hundrede. Udstillingen var en stor succes —
over 1.000 mennesker så den —, og det måtte
ikke mindst tilskrives det store detektivar
bejde i både Danmark og Tyskland, som
Erika Jørgensen og Jan Dalsgaard forinden
havde præsteret for at skaffe malerierne til
veje (VK 19/6).

Reformation i Haderslev?
Som et højdepunkt i Kærmessen havde sty
ringsgruppen planlagt et kirkespil i Dom
kirken, for i ordet kærmesse ligger også »en
fest omkring en kirke«. Spillets handling var
henlagt til Vor Frue kirke i 1525. Det år
skulle kong Frederik I have sin søn døbt i

kirken, men ved en dramatisk indgriben i Kærmessen i stedet for et kirkespil fik en
ceremonien startede kongens søn af første cabaret med titlen »Fulde huse - kun fa le
ægteskab, den senere kong Christian III - dige pladser« — og der var virkeligt fuldt
der havde studeret hos Martin Luther — den hus, da stykket gik over de skrå brædder på
reformation, der snart efter gennemførtes i Møllen med bl. a. Erik Farmann fra Dan
Sønderjylland og i 1536 i resten af Dan marks Radio som medvirkende (JT 30/6).
mark.
Og heller ikke i domkirken var der — trods
»Luthers Lærlinge«, som spillet blev kirkespils-intermezzoet — ret mange ledige
kaldt, var skrevet af skuespiller Niels An pladser, for som en fornem afslutning på
dersen fra teatergruppen Møllen. Det var Kærmessen opførte musikere fra Sønder
tænkt som et historisk drama, hvor publi jyllands Symfoniorkester med domorganist
kum — i og med stedet for dets opførelse, Svend Prip som solist to orgelkoncerter af
Haderslev Domkirke — skulle føle sig på så Händel og Poulencs (VK 25/6).
nært hold af begivenhederne som muligt.
Imidlertid var der én mistelten, man ikke
Tallenes tale
havde taget i ed, og det var, at den slags
arrangementer iflg. Lov om Kirkers Brug Til sidst nogle tal fra og om Haderslev i
skal have menighedsrådets og biskoppens 1981, hentet på må og få i Byhistorisk Ar
godkendelse — og en sådan fik Kærmessens kivs avisscrapbog, der som sædvanligt har
styringsgruppe ikke.
leveret materiale til bykronikken. Og for at
Nu var sagen for så vidt afgjort, som at fastholde tråden begynder vi med Domkir
styringsgruppen tog menighedsrådets afslag ken, hvor menighedsrådet efter omfattende
til efterretning — men ikke uden sværdslag. reparationer af kirkens tegltag i november
Fra lektor i dramaturgi, Jørn Langsted, pludselig fik at vide af Nationalmuseets
Aarhus Universitet, blev der indhentet en særlige kirkesyn, at det var grueligt galt med
udtalelse, der mundede ud i, at Niels An blytaget øverst oppe, hvor man straks måtte
dersens synopsis til stykket rent teknisk var i gå i gang med reparationsarbejder til en pris
orden. Alligevel fandt biskop Lindegaard i nærheden af 1 mio. kr. Og de penge måtte
ikke, at stykket byggede på en tilstrækkelig menighedsrådet så se at trylle frem på en
historisk og teologisk indsigt i, »hvad der er eller anden måde, for ret meget hjalp det vel
hovedanliggendet i Luthers reformatoriske ikke, at man samtidig vedtog at hæve prisen
bedrift«. Han havde ikke noget imod kirke for kirkens turistbrochure til 7,50 kr. (JT
spil som sådan i Haderslev Domkirke, når 19/11).
bare der blev stillet »meget strenge krav til
Dernæst nogle tal om sporten: Et hold pi
det pågældende arrangements kunstneriske ger fra 9.—10.-klasserne på Hjortebroskolen i
lødighed«.
Haderslev hentede i november en 2—O-sejr
Debatten fik hurtigt principielle overto hjem ved Folkeskolens fodboldturnering i
ner, idet ord som »folkekirkens rummelig Ballerup. Målscorer var begge gange Bir
hed«, »kærlighedsbudskab« og »ytringsfri gitte Larsen (VK 9/11). 110 spillere deltog i
hed« blev taget i anvendelse. I et brev til Danish Open-mesterskaberne i skak, der
biskop Lindegaard tog en repræsentant for blev afholdt i Haderslev i Kærmesse-ugen.
styringsgruppen, seminarieadjunkt Erik (VK 17/6). Haderslev fik et nyt ridecenter
Mikkelsen, bladet fra munden og spurgte på stadion — pris: 2,3 mio. kr. inkl. moms
direkte: »Hvad er egentlig meningen? . . . (VK 3/9). Danmarksmesterskaberne i ro
Er reformationen ikke nået til det gode ning på Haderslev Dam stod roklubben i
domsogn Haderslev?« (JT 19/7).
den nette sum af 100.000 kr. — det koster 3
Det korte af det lange blev imidlertid, at stk. startbroer og 1 »Albano« afmærknings-
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bøjesystem (JT 14/8). Og på Hotel Norden
Haderslev Bibliotek fyldte 60 år, og ved
fejrede Haderslev Fodbold Klub sit 75-års den lejlighed oplyste stadsbibliotekar Krista
jubilæum 18. juli. Med ved festen var vice Lyngby, at 217.611 bind gik over voksenaf
borgmester Erik Grøn, der på kommunens delingens udlånsskranke i 1980. Det var
vegne overrakte en gavecheck på 10.000 kr. 9.434 flere end året før (VK 9/7). Haderslev
(JT 19/7).
Museums dækserviet med sønderjyske ord
Ca. 2.000 mennesker flyttede eller skifte blev fra 1977 til 1981 solgt i 50.000 eksem
de stilling i Haderslev i 1980. Det fremgik af plarer (VK 4/7). I forbindelse med forar
den 60. og samtidigt sidste udgave af Winds bejdet til Kærmessen, hvor næsten 500
Bogtrykkeris Haderslev Vejviser, der var på mennesker var i sving, blev der hængt 2.000
i alt 653 sider — 1.-udgaven fra 1921 var på plakater op både nord og syd for grænsen
godt 100 sider (JT 12/3). Grundværdierne i (VK 25/6). Hvad angik det sydfra kom
Haderslev steg med 17. aim. ejendomsvur mende kulturtilbud, tysk fjernsyn, oplyste
dering ca. 30 % (JT 18/9). Af i alt ca. 2.000 en dreng fra Haderslev over for Danmarks
landmænd i det tidligere Haderslev Amt Radios P 4, der var i byen i sommerferien, at
søgte 197 gældssanering, ca. det dobbelte han hver uge så tysk fjernsyn i 32 timer (JT
rentestøtte (JT 1/8). Kommunen afsatte 10/7). Men også dansk fjernsyn vil kunne
17.069.000 kr. til beskæftigelse af langtids drage fordel af alle de mange Tysklands
ledige, 4.105.000 kr. til ungdomsledige (VK antenner, der pryder byens tage. For da næ
1/10). Arbejdsløs speditør Orla Faaborg, sten alle husstande i Haderslev er forsynet
Varbergvej, søgte i årets syv første måneder med såkaldte UHF-antenner til modtagelse
123 stillinger i ind- og udland og fik afslag af vesttyk TV 2 og 3, forudså Hans V. Bang
hver gang. Hver ansøgning kostede ham fra Filminstituttets Workshop, at Haderslev
gennemsnitligt 27,30 kr. inkl. porto (JT vil blive en af de første byer med lokal-TV,
2/8).
hvortil UHF-antennerne er særligt velegne
En sand epidemi af indbrud og hærværk de. For det første forsøgsår med lokal-TV i
gik over byens skoler. Natten til den 30. juni Haderslev budgetteredes med en brutto
gik det ud over Favrdalskolens nye admini udgift på 400.000 kr. (JT 20/10).
strationsbygning, hvor der blev ødelagt for
Endelig satte pensioneret major Jørgen
en kvart million kr. »Det må være sindssyge Bent Kölbel, Hoptrup, sig for at bevise, at
personers værk,« sagde skoleinspektør det er billigere at handle i Flensborg end i
Svend Aage Jensen (JT 1/7). En uge senere Haderslev. I et minutiøst opstillet regnskab
stak en røver af med 8.000 kr. i kontanter fra påviste han, at dagligvarer, der i Haderslev
postekspeditionen på Sønderbro (JT 8/7). kunne fas for 1.047,74 kr., i Flensborg ko
Og på rådhuset gik to unge haderslevere på stede 640,80 kr. (1 DM = 3,14 kr.). I opstil
toilettet og fik her det kuriøse indfald at af lingen tog han højde for ugens tilbud samt
prøve rådhusets brandsikringsanlæg. De for en benzinpris i Haderslev på 5,24 kr. pr.
strøg en tændstik under en røgdetektor, 1, i Flensborg på 4,49 kr. pr. 1 (JT 24/9).
hvorefter vandet fossede ud af sprinkleran
HELGE WilN GAARD.
lægget og anrettede skader for 91.000 kr. Forkortelser:
Men dem kunne de unge mennesker ikke JT = Jydske Tidende
betale, hvorfor kommunen afholdt udgiften VK = Vestkysten
over — brandforsikringen (JT 28/8).
DN = Der Nordschleswiger

FRA VOR SKOLETID PÅ HADERSLEV
KATEDRALSKOLE 1936-43
Fra professor, dr. med. Mogens S. Norn,
student 1943, har redaktionen modtaget
nogle erindringsglimt, der er skrevet til stu
denterkammeraterne 1943 i anledning af
deres 40 års studenterjubilæum sommeren
1983.
Mogens S. Norn har tidligere i Haderslev-Samfundets Årsskrift skildret sin ung
doms skove, Vesterskoven og Østerskoven
nord for Haderslev (1975-77 s. 45-48), og
føjer hermed nye blade til sine ungdoms
erindringer.
I anledning af det tilstundende 40 års stu
denterjubilæum har jeg kigget lidt i mine
dagbøger. Jeg begyndte at skrive nogenlun
de regelmæssig dagbog i kollegiehæfter fra
Carl Nielsens Boghandel fra 27. december
6 Haderslev-Samfundets Årsskrift

1936. Det støtter hukommelsen og erindrin
gerne myldrer frem.
Vores katedralskole er jo den gamle byg
ning i Gaaskærgade over for Harmonien.
Ikke den moderne højt over byen. Harmo
nien vækker minder om danseskolen. Hver
torsdag stod man der i salen i sine sorte
spartasko med elastik tværs over vristen og
skulle finde ud af, om man skulle stikke høj
re eller venstre fod frem eller tilbage. Jeg var
bestemt ikke inspireret, tænkte med dårlig
samvittighed på de lektier, der ikke var nå
et. Allerede i første mellem var vi udstyret
med stress og dårlig samvittighed. Afdans
ningsbal var jeg heller ikke interesseret i,
Titelvignet: Gymnastiksko, håndklæde og pose til gymna
stiktøj. Lad os håbe, at resten er i posen og ikke glemt der
hjemme. (Tegning af Mogens S. Norn).
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men alligevel blev nogle af disse vellykkede,
når vi skolekammerater omdannede de
blanke gulve til glidebaner.
Men lad os gå over i skolen og mindes
enkelte af lærerne.

Lærerne
Niels Iversen (1877-1949), kaldet Pappa,
var vores gymnastiklærer. Kan du huske
gymnastiksalen, der altid lugtede ejendom
meligt af kokosløberne? Eller vores hæsblæ
sende tur op til stadion? Det var en lang vej.
Ofte glemte jeg badehåndklæde eller fod
boldstøvler. Hvad, hvis man glemte gymna
stikbukserne?
Hvis man var forkølet, blev man fritaget
for gymnastik. Pappa havde ikke sine læse
briller på sig, så jeg måtte læse lægeerklæ
ringen op for ham: »Fritages for gymnastik
med meget mere,« læste jeg højt. Pappa
rettede mig strengt: — Der står kun »med
mere«! Jeg måtte imponeret give ham ret,
selv om han ikke kunne læse. Der stod m. m.
De syge skulle sidde i vindueskarmen i
gymnastiksalen. Herfra kunne jeg se meste
ren Svend Aage Jensen (nu cand. mag.) gø
re sine flotte flik-flak, bare man selv kunne
blive halvt så god! Men jeg sad altid ube
hjælpelig fast midt på hesten og var bange
for øvelserne i ribberne.
Pigerne havde en gymnastikverden for sig
selv hos Cille (frk. C. Christensen).
Valdemar Gamst (1897—1974) var vor
matematiklærer. Han var alvorlig, karse
klippet, indremissionsk, kunne være vældig
morsom, men spøgen kunne gå ud over de
stakler, der ikke forstod de logiske proble
mer. Opgaverne skulle ikke blot løses kor
rekt, men også på den lettest mulige måde.
Man kunne lære en sund livsfilosofi hos
Gamst. Uddeling af hjemmeopgaver skete
på den raffinerede måde, at de bedste blev
kommenteret først. Det var ulideligt at
skulle vente til allersidst, hvor jeg en gang
erhvervede et tg+ som absolut bundpræ
station.
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En dag var lærerens stol braset sammen
(8. januar 1938). Gamst tog situationen
med sindsro, placerede sit store legeme på
en omvendt papirkurv og gennemførte ti
men som sædvanlig. Den følgende lærer be
ordrede forfjamsket en ny stol og undersøgte
den mistroisk, inden han vovede at sætte
sig- .
Lige før jul hyggede Gamst om os med
smukt tegnede julelys i alle farver på den
sorte tavle. Han gav os morsomme opgaver,
falske beviser vi skulle modbevise og nye
navne ved at ændre bogstavrækkefølgen, jeg
hed Gnist Gomornsen (= Mogens Stig
Norn). I sidste time fandt han sin ligemand
i skak i Børje Sundbøll, mens vi andre de
stillerede ud af lokalet, deltog i et improvise
ret bal hos realisterne og foranstaltede en
uventet kor-koncert ude på gangen.
N. K. Østergaard (1892-1968) var vores
tysklærer. Han kunne have kolde, strenge,
lyseblå øjne, når man ikke kunne sine lek
tier. Men han havde et varmt hjerte for pi
gerne i al uskyldighed. Ved min årsprøve i
2. mellem faldt følgende replikker: »læs oversæt, forkert! — forkert — du kan ikke bøje
substantiverne - forkert! - det kan du ikke næste sætning! - åh - I kan da intet - og her
går I i eksamensskole — sludder — vrøvl!« Jeg
slap med et g+, men har heller aldrig kun
net lære grammatik. Derfor måtte jeg vælge
matematisk-naturvidenskabelig linie.
Henry W. Karlsson (1904-1978) havde vi
i dansk. Han blev kaldt Drys, fordi hans
grundige indledninger var så omfattende, at
vi næppe kunne nå stoffet. Men han kunne
gøre emnerne levende for os.
Willy Buch (f. 1906) virkede i det amfi
teatralske naturhistorielokale. Vi pillede
blomster fra hinanden og så på de udstoppede
dyr, som ifølge Buch var »medtagne af ti
dens tand og elevernes fingre«. Han var
hyggelig med sin uundværlige pibe og man
ge spændende historier. Hvor ville vi gerne
have været med på ekspedition til Afghani
stan, Belutchistan, Pistolistan osv.! Vi blev
aktiverede. F. eks. skulle jeg holde lysbil-

ledforedrag om Grønland. Desværre blev
det uden billeder, for episkoppæren gav op.
I hørte dog pænt efter: »På billedet, som vi
ikke kan se, findes to eskimoer . . .«
Buch byggede hus på marken ved siden af
vores, så vi blev naboer (Hiort Lorenzensvej
19). Vi skoledrenge morede os med at kaste
til måls på lærerens midlertidige WC med
jordklumper, en drengestreg, der dog ikke
blev registreret. løvrigt havde jeg megen
glæde af naboskabet (akvariespørgsmål
m. m.). Buch virkede bl. a. for vandrebevægelsen og Sønderjyllands Universitetsfor
ening.
I kemi havde vi frk. dr. (dr. phil. Hilda
Petersen (1876-1968)). Hun lærte os at ren
se reagensglas med savsmuld, så de blev
skinnende rene. Hun lærte os den akkura
tesse, der er nødvendig i forsøg. Vores fy
siklærer, Viggo Graversen (f. 1907) var re
spekteret og altid hjælpsom, også i sin fritid.
Anders Diemer (Eis) (1878-1946) var
»indre inspektør«, stor, stærk og prydet med
et cykelstyr-overskæg. Han holdt orden i
sangtimen. Jeg var midt i en heftig og meget
afgørende diskussion med Richardt, da
denne fortrak sit ansigt på en opgivende
måde. Jeg troede, jeg endelig for én gangs
skyld havde faet ham til at erkende, at jeg
havde ret, da jeg opdagede, at grunden var
en helt anden! Diemer havde opdaget, at vi
snakkede i stedet for at synge. Undertegne
de urostifter fik nu valget mellem en oversidning eller en lussing. Jeg valgte naturlig
vis kindhesten (så behøvede man jo ikke at
fortælle om begivenheden derhjemme!) men
kinden brændte i flere timer. Diemer var
klar over, at man kunne risikere en trom
mehindesprængning, men mente sig garde
ret ved den selvvalgte afstraffelse.
Diemer kæmpede for alt dansk og nor
disk. Hjemme havde vi en aften glemt at
stryge flaget. Diemer kom selv ind med vo
res dannebrog, det måtte ikke vaje efter sol
nedgang. En anden dag kom Diemer med
min værdifulde autografbog, jeg havde tabt.
Det var i 1. mellem, vi samlede autografer.
6*

Senere blev det fingeraftryk; ved konfirma
tionen var det visitkort: hvide, blå eller
grønne, med og uden guldkant, med lige,
afrundet eller flosset kant, med forskellige
bogstavtyper. Jeg har stadig den noble
samling.
Som ydre inspektør havde vi den milde
Axel Kalsbøll (f. 1892). Det gjaldt om at nå
skolen om morgenen, inden Kalsbøll fløjte
de til opstilling i skolegården før indmarch
til klasserne. Vi havde også Kalsbøll i teg
ning. Cigarkasser i forskellig opstilling. Jeg
fik foræret den udstoppede måge, genera
tioner har tegnet. Mor var ikke begejstret
for den støvede, mølædte fugl. Den endte i
fyret til min store sorg og harme.
M. Favrholdt (1906—1979) havde vi i
fransk. Han kunne rive os med, når han
fortalte om sine ture i Alperne.
Knud Olrik (= Kyks) (f. 1899) lærte os
sang og historie. Vi skulle høre meget om
grænselandet, om krig og strid mellem
dansk og tysk. Han lærte os det vigtigste:
tolerance og respekt for modpartens syns
punkter.

Klassekammerater
Jeg må nøjes med at nævne et par. Gennem
alle syv klasser var Richardt Heiselberg min
ven. Han boede i Gåskærgade i et lille hus
med port tæt ved skolen hos sin bedstemor.
Fra 1. mellem legede vi med soldater. Han
havde en meget flot samling. Vi fortsatte
helt op i besættelsesåret, hvor vores leg blev
mere og mere fantasifuld-historisk med op
digtede lande (kongerigerne Fladien, Balkata, revolution, republikken Nogomi, op
rettelse af kolonierne Lille Gøtien, Norida og
Sydia ved besættelse af et par ledige stole og
håndvasken). Vi repeterede sammen før eks
amen. Richardt Meyer-Heiselberg blev fag
historiker, cand. mag., museumsinspektør
på Nationalmuseet og i Tanzania, Afrika.
Børje Sundbøll fra Hoptrup var hans
modsætning. Glad for naturen. Vi forskede
skovene, cyklede Fyn rundt, jagede i robåd et
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Roholdet på Dammen. Fra venstre Mogens Norn, Svend
Beim, vores gymnastiklærer Niels Iversen (Pappa), Hans
Otto Thulstrup, Svend Aage Jensen. Holdet er opstillet ned
ad bakken omvendt proportionalt med personhøjden.

marsvin i Lillebælt og forskede understande
(militære betonstillinger fra 1. verdenskrig).
Han er nu tandlæge i Nr. Alslev.

afdeling. Vi havde livlige diskussioner, men
da jeg mod forventning ikke kunne overbe
vise de andre (Svensson, Chr. V. Gede (nu
advokat), Dalgas, Holden Jensen) om rig
tigheden af mine ikke-konservative syns
punkter, gled jeg ud af foreningen.
Vidar havde mange foredrag, navnlig
med lærerne som bidragydere. Svend Aage
Jensen var formand. Heiselberg næstfor
mand. Der blev ballade i foreningen, som
midlertidigt blev opløst den 3. april 1943.
I roklubben var jeg sammen med Svend
Aage Jensen, Svend Beim (nu dyrlæge) og
Hans Otto Thulstrup (nu Assurandørso
cietetets formand). Vi fangede mange ugler,
som det kaldes i søfagsproget, indtil styr
manden råbte »vel roet«, så vi kunne »hvile
på årerne«, mens båden sagte gled frem
langs Dammens sivbevoksede bred. Mod al
forventning vandt vort hold med Iversen
som styrmand ved den afgørende skoledyst.
I ridehuset på Mariegaard fik jeg en blo
dig bagdel under ridelærer Thorsens vejled
ning. Udendørs ridning havde vi på ekcerserpladsen.

Festdage
Foreninger

Det er utroligt, så mange hemmelige for
eninger, vi grundlagde! Lad mig nævne
HOF (Haderslev Optimistforening), grund
lagt midt i en dansktime, Eskimo (zoologisk
museum, grundlagt af Eskild og Mogens),
Kronhjorten (Østerskov entusiaster), anticalsk forening, K.K.K. (Kun Klux Klan,
der gjorde det i hemmelige breve med
hemmelig postkasse bag den sorte tavle over
verdenskrigens faldne ud for 4. mellem). De
fleste foreninger levede kun fa dage, K.K.K.
endte med næseblod.
Til de mere bestandige foreninger hørte
Ipis, der holdt til hos statsskovrider Dalgas.
Jeg husker navnlig fru Dalgas’ te med mælk
og dejligt brød i Vesterskoven.
Jeg var vist med til selve grundlæggelsen
af Konservative Gymnasiasters Haderslev84

Vi havde usædvanlig mange mærkedage på
katedralskolen. De blev afviklet med taler
og som regel med fri i de sidste skoletimer.

K K K
Det hemmelige KKK-mærke, publiceret nu efter 40 år.

Skolekomedie dec. 1941, Leck Fischer: »Jeg vil være en anden«. Fra venstre Peter Seeberg, Marie Flensmark, hovedpersonen
Richardt Heiselberg og husassistenten Grete Adolphsen.

Uventede og derfor særlig kærkomne afbry
delser i hverdagen. Jeg tænker på genfor
eningsdagen, Dybbøldagen, hvor jeg solgte
128 mærker i 1938 og 100 i 1939 på Storm
klokken, Valdemarsdag, hvor det lille dan
nebrogsflag allerede var udsolgt kl. 10.30 li
ge efter besættelsen (15. juni 1940), stærefe
rie, skolens fødselsdag, der i 1938 blev fejret
med tur til Ribe, i 1940 med kamp mod et
lærerhold, hvor lærerne tabte 13-12 i hånd
bold, uafgjort i fodbold. Fødselsdagen i
klassen blev fejret med karameller. Ved
kong Christian X’s besøg i byen var skolen
naturligvis med på havnen og fik tidligt fri.
Ved rektor, dr. phil. Karl Mortensens
død (21. juni 1942) holdt rektor N. H. Ja
cobsen en kort tale ved den obligate mor
gensang i festsalen. Jeg husker, han slutte
de: ’Vi vil alle gå i ærbødighed forbi rektors
billede, når vi går ud fra salen’. Ved begra
velsen 26. maj var jeg fortsat så grebet, at
jeg blev forarget, fordi nogle i ligfølget tillod
sig at tale sammen. Jeg mente, vi burde væ
re absolut tavse på den lange tur gennem
byen til Gammel Haderslev kirke.

Vi fik ofte fri, når det var snestorm, til
trods for, at elever fra landet prøvede at trod
se vejret med dødsforagt. I januar 1941 hav
de skolen en fælles skøjtetur til Damende.
Vores skolekomedie blev Leck Fischer:
»Jeg vil være en anden«. Den fik rosende
presseomtale. Richardt spillede hovedper
sonen, Edel Selberg var hans mor, Peter
Seeberg hans far, Eva Nybroe hans ’tomme’
elskerinde, Hans Otto Thulstrup: oldefar,
Langkilde: kæmneren. Jeg var desværre kun
billetsælger.
Peter Seeberg var allerede dengang su
perenergisk, dramatisk og dybtgående. Han
skrev en vise, der blev sunget efter sidste
forestilling om skuespillerne, bl. a. om, at
det kneb med at lære at omfavne pigen uden
at falde ud af rollen som farmand og at man
ikke må le på de forkerte steder. Verset
slutter med tæppefaldet: ’Væk er Lillis nuttethed i hvert fald så’n omtrent / Marie hun
er stille, og på Otto bli’r ej skændt. / Og
Madsen, Edel, Ottos mor, omfavnes ikke
mere, / det vil de ikke vær’ bekendt, når vi
andre er så nære. / Af versene dem kommer
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der skam heller ikke flere, / for det gælder
sgu om at balancere’.
Peter Seeberg er museumsinspektør i Vi
borg, formand for forfatterforeningen, og
hans forfatterskab er som bekendt højt
skattet (»Bipersonerne«, »Fugls Føde«,
» Eftersøgningen«).
Ekskursioner
Allerede i 2. mellem var vi på skoleskovtur
til Munkebjerg og Jelling. Jeg erindrer med
begejstring, at vi rullede ned ad Tyras og
Gorms høje, både drenge og piger. Der var
romantik og røde sodavander.
I april 1941 er vi på geologisk ekskursion i
Gram og Toftlund med adjunkt Linnet, i
maj samme år på cykeltur til Løgumkloster,
Tønder, Rømø, Skærbæk med P. Jeppesen.
Det var på sidstnævnte tur, jeg sprang af
sted efter en hare, men desværre overså jeg i
min iver et pigtrådshegn, hvorved mine
plusfours kom slemt til skade. Denne begi
venhed blev optegnet blandt talrige andre
vigtige i bededagskrøniken, forfattet af Hans
Otto Thulstrup:
— og lige idet han gennem pigtråden kom,
hans bukser hænger i og blev til
shorts lavet om.
Så Madsens reserver de lange han fik,
og i dem han resten af dagen gik.

Lærer Jeppesen supplerede endda med en
’ode til den lille Noren’ på hele syv vers, som
slutter:
De andre af ham gevaldig grined,
kun Grete hen til hans side trined:
- Du skal bli’ lapped min lille dreng,
når du i aften går i din seng.
Jeg husker tydeligt min fortvivlelse — og der
efter min lettelse og taknemmelighed, da
Grete syede de store flænger. Mor beundre
de kunststopningen, da jeg kom hjem. Hun
kunne ikke have syet dem så smukt.
I august samme år var hele 2. G på lejr
skoletur til Kruså, Broager og Als i seks
dage med lærerne Buch, Linnet, Olrik og
frk. Mogensen.
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Et specialhold vælger at studere teglvær
ket (Beim, N. O. Thuesen, Aage Jensen (nu
overlærer ved Christianshavns Skole i Kø
benhavn og min svoger) og undertegnede).
I Sønderborg spilles håndbold mod skolen,
der nu har Egeberg-Jensen (1899-1961)
som rektor. Olrik fortæller, at den tidligere
Haderslev-rektor
(august 1937—august
1941) havde udtalt: T hjertet holder jeg med
Haderslev, men det må jeg vel ikke sige.’
Hver aften hyggede vi os med en lejravis,
bl. a. med en vise, fremstillet af lærerne med
sognerådets bistand (skrivemaskine og to
damer!), der endte:
Vi er en samling geologger
af liv og godt humør vi jokker.
Vi er bekendte alle vegne
med os de alle sammen regne.
I vort jokkekompagni
går vi på med energi.
Plads for geologgeri — hurra, hurra!
Richardt motiverede et velfortjent hurra for
vore fire dejlige lærere, da vi skiltes på hjør
net af Aabenraavej—Aarøsundvej efter en
ualmidelig vellykket tur.
Sygdom
I februar 1937 brækkede Jørn Andresen sit
ben ved skøjteløb. Vi var på sygebesøg, han
tog det tappert.
I efteråret 1942 udbrød polio-epidemien.
Børnelammelsen blev så udbredt, at Byens
Sygehus måtte udvides med flere skoleloka
ler. Jeg var så barnlig, at jeg vist blev lidt
stolt af, at faders ansvarsområder således
blev udvidet. Fader (overlæge M. H. Norn,
1892-1978) var derimod bekymret, da han
måtte indlægge mig på Bysørgehuset, (som
han kaldte det!) og bekymringerne voksede,
da Grethe From (student 1944) og Gede og
så blev indlagt. Jeg slap uskadt ud igen til
en længere læseferie.

Besatteisen
Den 9. april 1940 vågnede vi tidligt om
morgenen til drønet af de tyske flyvemaski
ner. Om eftermiddagen fyldte vi sand i sæk-

Anden gymnasieklasse, matematisk-naturvidenskabelig linje, 1941. Bageste række fra venstre: Aage Muurholm, Ejnar Lang
kilde, L. Schmidt Petersen, Sv. Aa. Jensen, Aage Jensen, O. Krarup, Chr. Gede, Sv. Beim; næstbageste række: M. Norn, Sv.
Madsen, M. Kalsbøll, H. O. Thulstrup, Nis O. Thuesen, Schrøder, K. B. Sundbøll; næstforreste række: Elsejessen, Edel
Selberg, Ingrid Petersen, vores fransklærer M. Favrholdt, Grete Olsen, Meta Ratzer, G. Adolphsen; forreste række: Elmgreen,
K. Gade, Ernst Nielsen, Bodil Lauritzen.

kene for at beskytte kældervinduerne til det
afstivede rum, der blev vores beskyttelses
rum. Mørkelægningsgardiner blev sat op.
De første par dage var jeg ude at se på de
tyske troppers indmarch. En tysk tank var
kørt ind i et vejtræ på Christiansfeldvej.
Næste dag blev den kørt væk af Falck. Store
tyske bil- og motorcykelkolonner passerede.
Det var spændende at se på, de forskellige
typer kørende materiel, ofte overdækkede
vogne med ukendt indhold.
Den 10. april blev de faldne danske sol
dater fra Søgaard kørt gennem byen, mens
flagene vajede på halv stang.
Vi fik tilsendt gratis bøger (Hitlers ’Mein
Kampf) og blade, illustrerede med en sær

egen lugt. Jeg syntes, det var interessant,
men mine forældre var ikke så begejstrede.
Det var propagandamateriale.
Undskyld jeg siger det, men egentlig var
besættelsens første dage meget spændende
for en fyr i min alder. Det var særlig interes
sant at fiske i ekcerserpladsens småsøer,
fordi tyske militærpatruljer kunne dukke op
når som helst. Jeg husker en situation, hvor
soldaten afsikrede sit gevær og truede mig
med forhør nede på kasernen.
Jeg håbede i de første dage, at tyskunder
visningen på skolen blev suspenderet, men
her blev jeg grundigt skuffet.
I begyndelsen var rædslen for tyskerne
iblandet en vis beundring. Jeg fik en tysk
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admiralsfigur med sikkerhedsnål, som var
meget smuk. Senere faldt beundringen, selv
om vi ikke vidste noget om krigens og na
zismens inderste væsen. Først langt senere
hørte vi om tortur, jødeforfølgelse og masse
drab, alt det, vi stadig ikke rigtig kan forstå.
I skoven fandt jeg tyskernes materialer og
senere tillige illegale flyveblade fra de al
lierede. Jeg gemte det omhyggeligt, selv om
— og vel navnlig fordi — det kunne være far
ligt; det var forbudt. Jeg har stadig bl. a. en
»Dienstplan« for den 5. september 1940,
forskellige etiketter til Platzpatronen og et
flyveblad fra 1943: »Det afhænger af os. Hil
sen fra England til den 9. april«, hvor Nor
ges statsminister Johan Nygaardsvold hilser
broderfolket.
Vi sang alsang på Damhalvøen. Vi sang
fortrinsvis sange, der drillede tyskerne. Vi
sang Kongernes Konge, ene du kan . . .,
hvor der står: »Freden og friheden smykke
vor kyst«. Vi sang ordet ’friheden’ med sær
lig glæde, og jeg har i den trykte sang under
streget ordet ’frihed’, indklæbet i dagbogen.
Jeg husker, jeg syntes det var dristigt - sæt
tyskerne kom og ransagede min dagbog. Så
fandt de måske både dette og de forbudte
flyveblade.
Vi skrev stile om sangens nationale be
tydning. Der var møder på Harmonien,
hvor borgerne talte. Far oplæste eget digt på
kongens fødselsdag (26. september 1940).
Aarhus Byorkester og Victor Schiøler gav
danske koncerter. Vi så kongefilm. Vi gik
algang (10 km på 74 minutter). Sangen be
tød meget for os i skolen. Jeg husker endnu,
hvor skønt »I Østen stiger solen op« lød fra
bassernes område i festsalen med sollys
gennem de kulørte ruder og orglets toner.
For ikke at tale om min duet med Grete
Ohlsen »ved gadedøren kl. 11 nat« frajazzoratoriet »de 24 timer«.
Antallet af luftalarmer tiltog. Vi sad 1—3
timer i kælderen, op til to gange på én nat.
Vi kunne høre drønene og se lyskasternes
skarpe vifter mod syd, når de allierede
bombede de tyske byer. Et par gange faldt
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bomber i Haderslevs omegn. Det var i
nødstilfælde; ved Hoptrup fandt vi en ned
skudt allieret maskine. En anden allieret
maskine lettede sig for tre bomber, der faldt
på gårdspladsen til Humlegårdsbæk på
Årøsundvej den 18. januar 1943. Vi var ude
og se de dybe kratere. Den 19. maj 1943 var
der luftalarm i gymnastiktimen. Haderslev
blev overfløjet af 60 maskiner.
Så kom studentereksamen og afslutning i
juni måned. Talrige gilder til langt ud på
natten på skift mellem skolekammeraterne.
Ved gildet hos Grete Adolphsen var vi ved
2-3-tiden om natten nede ved havnen for at
se på et stort bål: tyskernes hødepot
brændte livligt til vores store fryd.
Lige efter sommerferien kom den militære
undtagelsestilstand. Den 29. august blev vo
res rektor N. H. Jacobsen (1887-1980) og
redaktør Svensson arresteret af tyskerne.
Vi var dybt rystede, men alligevel travlt
beskæftigede med at rejse over til studierne i
København. Vi måtte stå i kø på politista
tionen i tre timer for at få en tilladelse til at
komme op på Haderslev kaserne, der var
spækket med det tyske militær. Her skulle vi
have et passierschein til København. Her
mødte vi Hans Ottos far, byens borgmester
Thulstrup, der blev ført hen over kaserne
pladsen som tyskernes gidsel.
Vi nåede morgentoget kl. 7.30 til Køben
havn - siden hørte vi, at Niels Kryssing
(student 1940) blev dræbt på Østfronten
som medlem af tyskernes Frikorps Dan
mark, mens flere kammerater gjorde en ind
sats i modstandsbevægelsen.

★

Dette var nogle spredte erindringer fra Pa
triae et Literis, set fra min egen lille ind
skrænkede synsvinkel. Andre fra 1943-studenterholdet vil kunne supplere med væ
sentlige træk.
Må jeg sammenfatte mine skoleminder
som noget muntert, varmt rødt-hvidt på en
alvorlig, mørk baggrund. Skolebarnet har
sandelig også sine bekymringer!
MOGENS S. NORN.

Fhv. gymnasieoverlærer Axel Kalsbøll
fyldte den 17. oktober 1982 90 år og har
således i mange år - still going strong - væ
ret den ældste blandt Haderslev Katedral
skoles emeriti. Axel Kalsbøll, der er født i
Horsens, kom allerede i 1919 til Haderslev,
hvor han den 1. oktober blev ansat som læ
rer ved den tyske drengeskole Frederiksskolen (Nørregade 41). Fra 1921 var han
ansat ved Haderslev Katedralskole som læ
rer i matematik, fysik, kemi, regning og teg
ning. Han blev pensioneret i 1959, men fort
satte sit virke ved skolen helt frem til 1967.
Ingen anden af skolens lærere har således
præsteret det, som Axel Kalsbøll har nået:
at være ansat ved skolen i 46 år! Utallige er
derfor de elever, som han har haft kontakt
med, bl. a. gennem sit 30-årige virke som
ydre inspektor, og med sin gode hukommel
se kan Kalsbøll derfor berette mange histo
rier om tidligere elever og deres færden i og
ude for skolen.
Uden for skolen har Axel Kalsbøll været
aktiv inden for mange felter. Han har været

formand for Sønderjysk Lærerforening, han
har drevet forsikringsagentur ved siden af
sin skolegerning, han var aktiv i arbejdet for
at oprette en handelsskole i Haderslev, han
har rejst meget over hele Europa, men især
har Island stået hans hjerte nær. Han har
skrevet mange artikler om sagaøen og talt
og vist film herfra mange steder i Sønder
jylland.
Der er i dag kun fa tilbage, som var aktivt
med i genforeningsarbejdet i 1929, og re
daktionen af Haderslev-Samfundets Års
skrift vil derfor som en hyldest til Axel
Kalsbøll i anledning af 90-årsdagen bringe
de uddrag af hans optegnelser, som i 50-året
for afstemningen den 10. februar 1920 stod
at læse i avisen Dannevirke.
I HADERSLEV I DE
BEVÆGEDE DAGE

Tiden mellem våbenstilstandsdagen i nov.
1918 og afstemningsdagen den 10. febr.
1920 føltes af alle dansksindede så urimelig
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lang, men omsider kom der skred i tingene.
Herom fortæller Axel Kalsbøll den 11. ja
nuar 1920 bl. a.:
»Søndag morgen står termometret på fry
sepunktet, det ved ikke til hvilken side det
skal gå. Det samme gælder sønderjydernes
humør. Er freden undertegnet, eller bliver vi
skuffede denne gang som så ofte før? Endelig
— klokken halv ni — klinger telefonen på avi
sernes redaktioner, og der meldes et tele
gram fra Berlin: Protokollen af 1. november
er undertegnet. Freden er trådt i kraft.
— Åh, det var en lettelse! Vi havde håbet
fred, men ventet en ny udsættelse.
»Til lykke med freden!« lyder det fra vore
læber, og vor første tanke gælder de stakkels
krigsfanger, som nu må komme hjem efter
den lange, lange indespærring i fremmed
land. Ja, Gud ske lov, at de nu kan fa det
bedre og komme hjem!
Roen hviler stadig over byen endnu ved
middagstid; man kan ligesom ikke fatte, at
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det virkelig er tilfældet med freden, at det
store, som vi har ventet i lange tider, nu er
gået i opfyldelse. Vi må have ro, først og
fremmest ro, så det rigtigt kan gå op for os,
at det er sandt. - først lidt efter lidt lettes det
beklemte sind.
Vejret slår nu om i fuldstændig tø og
regn, og også hjerte og tanke bliver sig deres
tilstand bevidst. Ja, vi har virkelig fred! »Til
lykke med freden!« lyder det nu fra alles
læber. Folk, der kun kender lidt til hinan
den, jubler begejstret, idet de mødes: »Til
lykke med freden!«
De små spejdere, de grønne og de gule,
far travlt med at uddele løbesedler med te
legrammerne fra Berlin og Paris. Byens mu
sikkorps sætter også liv i folk. Kl. 12.30 blæ
ses fra Frue Kirkes tårn: »Nu takker alle
Gud«. Der spilles på byens torve, først på
Søndertorv (som Torvet dengang hed), så
på det lille torv i Storegade og senere på
Nørretorv (Gammelting). Det går løs med

melodier som »Madelon«, udtog af »Elver Nis Nissen, Kloppenborg-Skrumsager, ad
høj«, »Der er et yndigt land« og »Her kom vokat Andersen og af den unge cand, theol.
mer Jens med fanen«. Folk stimier sammen Holger Andersen.
trods regnen, giver deres bifald til kende ved
Jeg var så heldig at fa lov til at være med i
at klappe i hænderne. Munden kommer på arbejdet og blev valgt til formand for det
gled, og man mærker over alt deres glæde og udvalg, der skulle bestemme, hvad der
begejstring og deres store forventning for skulle ske dagen efter afstemningen, når
det ny, der skal komme. Det er ligesom der valgresultaterne var bekendt. Ja, ikke alene
er gået hul på bylden, den smerter ikke me var jeg formand, men tilmed eneste medlem
re, og man er glad.
af dette udvalg. Jeg var således helt alene og
Da musikken er forbi, og vi går hjemad, kunne frit bestemme, hvad jeg fandt var det
hører vi musik og sang fra mangt et hjem. bedste.
Jo, byen er vågnet til liv, bevidstheden om
Købmand Waldemar Schmidt var mig
freden er fastslået.
behjælpelig med at få en vogn til Kolding
I aften skal der være koncert i Frue Kirke efter små dannebrogsflag og satte annoncer
til fordel for Wienerbørnene. En god måde i »Modersmålet« og bad afstemningsgæ
at fejre freden på! Der vil sikkert blive fuldt sterne og andre interesserede møde på Gra
hus og komme mange penge ind.
vene den 11. februar kl. 14. Desuden aftalte
Senere på aftenen vil folk samles i hjem jeg med forskelllige foreninger om at møde
mene og på hotellerne og fejre freden, den med deres flag eller standarter. Det blev et
store, dejlige fred, som bringer os alt det mægtigt optog; man sagde, at der var 10.000
gode, som vi sukker efter.«
i alt. Foran red 40 ringridere på deres præg
Efter 20. januar at have skildret de fran- tige heste, derefter fulgte repræsentanter fra
ské troppers modtagelse i Haderslev, for foreningerne, bl. a. den nystiftede danske
tæller gymnasielærer Kalsbøll i sine opteg roklub — nuværende bankdirektør Ølgaard,
nelser om forberedelserne til folkeafstem Aabenraa, bar flaget, bankassistenterne
ningen:
Pind og Hummelhofbar hver en åre, grosse
»Der var kun én måned til at forberede og rer Paul Christiansen et lille flag, nu afdøde
tilrettelægge afstemningen, nemlig fra den Marius Christensen og ligeledes afdøde
11. januar til den 10. februar. Vælgerfor guldsmed Thorvald Møller var også med i
eningens Tilsynsråd havde travlt, og det den afdeling, roklubstanderen blev båret af
samme havde valgudvalget her i Haderslev. nuværende bankkasserer Wissing. Omtrent
Der skulle indrettes valglokaler, udtages til 1 km fra optogets fortrop, ringriderne, kom
syn med valget, såvel af danske som af tyske Høhns orkester, lige foran det gik nu afdøde
vælgere. Og der skulle først og sidst holdes maskinhandler Adolf Beck; han gik med
vælgermøder. Desuden var der selskabelige stor, stiv hat, mens Høhn havde høj hat og
sammenkomster med alpejægerne. Jo, der frakke med pelskrave, ligesom alle orke
var nok at gøre, selv om selve valget blev strets medlemmer havde høj hat. Langt til
tilrettelagt af den internationale kommissi bage i optoget var der endnu et orkester,
on og dennes udvalg i Flensborg. Fuldt hus nemlig FDFs drengeorkester fra Anderupvar der allevegne til møderne, og de trak gaard. De var tilfældig på udflugt til Søn
ofte længe ud. Jeg har været med til møder, derjylland, nu da grænsen var forholdsvis
der begyndte kl. 8 (20), f. eks. på »Harmo let at passere. Om formiddagen havde jeg
nien«, og som fortsatte til hen ad kl. 5 eller 6 lidt besvær med at finde en kendt mand til
morgen, ja, engang nåede jeg ikke hjem, at holde tale ved optogets afslutning. Dem,
men gik lige fra mødet i skole. På møderne jeg henvendte mig til, forlangte mere tid til
blev der holdt tale af bl. a. H. P. Hanssen, forberedelse. Optoget gik gennem ganske
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Optoget den 11. februar 1920 under opstilling på Gravene med masser af faner og til højre en enkelt ringrider.
(Haderslev byhistoriske Arkiv).

bestemte gader, hvorom jeg havde givet
meddelelse til ringridernes fører. Det havde
oprindelig været min mening at standse på
Søndertorv, men da det viste sig ganske
umuligt på grund af den store tilslutning,
valgte jeg kasernepladsen. Da vi kom derop,
blev vagten kaldt til gevær, og den ret store
vagt præsenterede gevær for os under ind
marchen. Nu var der mange, der gerne ville
tale; bl. a. en mand, der blev kaldt Cirkusjens. Han havde lavet et langt digt, som han

gerne ville have lov til at læse op. Dette
kunne imidlertid ikke lade sig gøre. Der
imod holdt professor Paul Verrier en tale
oppe fra et vindue i kasernen. Alpejægerne
fulgte os derefter med deres musikkorps un
der en klingende fanfare tilbage til byen til
Søndertorv, hvor optoget efter flere timers
forløb opløstes. Om aftenen var der fest
overalt i danske hjem og på alle restaurati
oner og hoteller. Og det blev morgen den
næste dag, men alt var stadig en stor glæde.«
AXEL KALSBØLL.

Igen i dette skoleår var pladsforholdene
trange. Tæt ved 800 elever og over 60 lærere
færdedes i de lange gange i den røde byg
ning. Atter i år har det været nødvendigt at
leje timer i Haderslevhallen til idræt. De
trange pladsforhold medførte også, at skolen
måtte opgive sin hidtidige praksis: at lade
hver enkelt elev vælge fag til den mundtlige
årsprøve. Det var umuligt at skaffe lokaler
til de mange eksaminationer. Derfor måtte
valget af fag ske klassevis. Desuden åbnedes
der muligheder for at afholde alternative
årsprøver, som kunne bestå i ekskursioner
eller genemgang af stof, som var blevet ud
valgt af lærere og elever i forening.

★
Der har flere gange været indbrud i skolen.
Døre og skabe er blevet brudt op, men tyven
eller tyvene har ikke faet stort udbytte.
Derimod er mange papirer blevet gennemrodet og kastet ud på gulvet, og det har væ
ret et stort arbejde at bringe disse i orden
igen. Lidt anderledes forholder det sig med
en anden sag. I marts blev det anmeldt til
politiet, at 13 lommeregnere var blevet
stjålet. Her havde tyven været så snedig kun
at fjerne lommeregnerne og lade de æsker,
de var i, blive liggende. På denne måde blev
tyveriet ikke bemærket, før end lommereg

nerne skulle i brug, og de tomme æsker kom
for en dag.
*
Ved slutningen af skoleåret 1980—81 forlod
adjunkt Torben Nielsen og timelærer Peter
Andersen skolen. Ved det følgende skoleårs
begyndelse blev følgende nye lærere ansat:
Adjunkt Benned Bennedsen, cand. mag.
Peter Svejgaard (årsvikar) og adjunkt Bo
Vesterlund (kvotaansat).
Den 29. november døde lektor Erling
Knudsen pludseligt. Det var et stort tab for
skolen, og vi er mange, der vil savne ham.
Den følgende dag om morgenen samledes
alle i festsalen, hvor lektor Knudsen blev
mindet. Skolen lukkede derefter for resten af
dagen.
I Gymnasieskolen skrev studielektor Jens
N. Faaborg i sin nekrolog over Erling
Knudsen bl. a:
»Efter i en længere årrække at have været
ansat i private firmaer og institutioner, kom
Erling Knudsen i 1965 til Katedralskolen
som kemilærer. Han var således med til at
opbygge kemisamlingen ved skolens nyind
retning i 1967, og han har siden for talrige
årgange været en institution inden for sit
fag.
For lektor Knudsen blev eleverne imid
lertid aldrig et »materiale« — de var indivi-
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der, mennesker, som det var hans opgave at
give viden, men som han også gerne ville
omgås uden for timerne. Derfor var han in
teresseret i alle skolens aktiviteter, specielt i
udnyttelsen af lejrhytten, som han ønskede
skulle være et naturligt og rart samlingssted
for lærere og elever.
Interessen for verden uden om gav sig og
så udslag i, at lektor Knudsen beskæftigede
sig med mange ting uden for sine faglige
sfærer, han var gennem Esperanto i forbin
delse med mennesker fra mange forskellige
lande, han studerede ivrigt og flittigt fransk,
og han var formand for den lokale afdeling
af »Aktive Lyttere og Seere«. Knudsen førte
sig ikke frem med store ord, men sine tanker
og ideer forfægtede han stilfærdigt, inderligt
og sejt.
Vore tanker går til Else og Leif Knudsen,
der har mistet en god mand og fader. Også
blandt os, hans kolleger, elever og venner,
efterlader han en tom plads; gang på gang
vil vi føle savnet af hans stille og rolige fær
den, og vi vil stedse bevare mindet om ham.«
På trods af, at det er yderst vanskeligt at
finde kandidater med Erling Knudsens fag,
kemi, lykkedes det i begyndelsen af 1982 at
ansætte adjunkt Svend Ole Olesen.
Den 9. og 10. oktober 1981 opførtes som
årets skoleopera »Jesa Christ Superstar«,
som var skolens version af rockmusicalen
»Jesus Christ Superstar« med tekst af Tim
Rice og musik af Andrew Lloyd Webber.
Titlen på skolens version hentyder til den
omstændighed, at Jesus og apostlene blev
sunget af piger, medens Maria Magdalene
blev udført af en dreng. Rollerne var således
byttet om. Alle stemmer, såvel soli som kor,
blev sunget af skolens elever. Instrumen
talmusikken blev udført dels af rock
bandet »Error« og dels af et klassisk orke
ster, der var sammensat af nuværende og
gamle elever. Også kostumering, smink
ning, lyd og lys blev varetaget af elever.
Scenebilledet var inspireret af romansk
middelalder. I indstuderingen medvirkede
nogle lærere fra fagene musik, formning,
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Lektor Erling Knudsen, 1924-81. (Udsnit af amatørfoto).

idræt, religion og fysik. Forestillingen blev
opført tre gange, og der var i alt ca. 100
medvirkende. Adjunkt Heramb Christensen
var leder af det hele og kapelmester for opfø
relsen.
Ved de årlige korkoncerter opførtes Niels
W. Gades »Ved solnedgang« og »Elver
skud«. Opførelserne fandt sted i Sønderborg
den 7. marts, i Tønder den 9. marts og i
Haderslev den 10. marts. De medvirkende
var korene fra ni syd- og sønderjyske gym
nasier, i alt 301 sangere, Sønderjyllands
Symfoniorkester og som solister Bodil Gø
bel, Else Mogensen og Søren Steen Nielsen.
Koncerterne blev ledet af kgl. kapelmester
John Frandsen.
Efter sidste opførelse var Haderslev Ka
tedralskole vært for 340 gæster. Sangere, so
lister, medlemmer af Sønderjyllands Sym
foniorkester, korinstruktører og rektorer
samledes efterhånden i skolens festsal, hvor
Haderslev og Omegns Folkedansere tog
imod med spillemandsmusik fra scenen.
Vores rektor bød velkommen til den store
forsamling. Formningselever havde efter
Lillian Martinusens anvisning dækket bor
de i flotte farver, og haderslevkoristerne
havde haft travlt med at smøre boller i
hundredevis. Et særligt festudvalg stod for

underholdningen. Dansere i farverige folke
dragter gav korte opvisninger, et medlem af
gruppen instruerede, så at alle kunne være
med, og den store sal var hurtigt tætpakket
af dansende.
*

Ved atletikstævnet på Duborgskolen blev
pigerne nr. 2, drengene, yngste hold vandt
deres gruppe, ældste gruppe blev nr. 2. I
volleyball vandt skolens hold amtsmester
skabet og gik videre til finalen, hvor de dog
måtte se sig besejret.

★

Mange elever har været på ekskursioner og
studierejser. To rejser gik længere væk end
de fleste: turen til Braine og 3.z’s studietur
til Polen. Braine-turen, som er en gammel
tradition, fandt sted i efterårsferien. Der
deltog knap 50 elever fra 2. og 3.g. sammen
med lektor J. Faaborg og frue. Alle delta
gerne var privat indkvarterede i byen eller
omegnen, enkeltvis eller flere sammen. Op
holdet bød på en udflugt til Soissons med
besøg i domkirken og på det tekniske gym
nasium samt på en sukkerfabrik i Bucy, en
udflugt til Mercier-champagnekældrene i
Epernay og til Reims, hvor man så domkir
ken og havde tid til indkøb, og endelig en
dag i Paris med byrundtur og god tid til
museumsbesøg osv. I Braine blev der ned
lagt kranse på den danske og den franske
soldaterkirkegård, holdet blev modtaget på
byens rådhus, og der blev holdt forskellige
receptioner og fester, bl. a. på byens nye
»college«. Turen i bus var lang og trætten
de, men det hele forløb glat og blev således —
i høj grad takket være en fortrinlig chauffør,
men først og fremmest på grund af Braineborgernes som altid strålende modtagelse —
et nyt vellykket led i den efterhånden lange

række af rejser med unge fra Haderslev til
Braine gennem de sidste 25 år.
Turen til Polen blev ledet af adjunkt Sven
Jönsson. Klassen havde valgt at bo i Kra
kow, Polens gamle univeritetsby og kultur
center. Herfra blev der foretaget udflugter,
bl. a. til KZ-lejren Auschwitz/Birkenau,
hvor 4 mill, jøder mistede livet under 2. ver
denskrig. Også de ældgamle og imponeren
de saltminer i byen Wielisca blev besøgt.
Der havde knyttet sig store forventninger til
et møde med repræsentanter for »Solidari
tet«, men af forskellige grunde blev dette
ikke til noget. Et besøg på Lenin-stålværket
i Nova Huta uden for Krakow måtte aflyses.
Til gengæld havde man en meget udbytterig
formiddag på et af byens gymnasier, hvor
der var rig lejlighed til at udveksle syns
punkter på mangt og meget med de dervæ
rende elever — og vel at mærke gøre det på
en tvangfri måde, således at man fik et godt
indblik i de problemer, der prægede livet i
Polen. Denne kontakt til de polske gymna
sieelever var af stor betydning for turens
succes. Det samme var den polske guide,
Annas, bestræbelser for at bringe deltagerne
i kontakt med den lokale befolkning.
Kun kort tid efter kom en af skolens lære
re til at opleve verdensbegivenhederne på
nært hold. Samme dag som den militære
undtagelsestilstand blev erklæret i Polen,
befandt adjunkt Frede Hansen sig sammen
med 47 andre gymnasielærere i geografi og
samfundskundskab om bord på en færge i
Swinoujscie. De skulle have været på efter
uddannelseskursus i Polen, men nåede nu
ikke længere end til paskontrollen, hvor de
blev afvist. Samme dag returnerede skibet
til København under stor opmærksomhed
fra offentligheden.
KLAUS HOLT.
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HADERSLEV-SAMFUNDETS
REGNSKAB

for tiden 1. juli 1981 til 30. juni 1982

Indtægter:
Overført fra sidste år:
Kassebeholdning . . .
0,00
Sparekassebog........ 1 516,04
Postgiro.................... 7 790,86

Udgifter:
Årsskrift 1981:
Papir og tryk........ 44 957,00
Indbinding m. m. . 4 105,13 49 062,13
9.306,90

Kontingent.................................. 35.160,00
Salg af årsskrifter
(nye og gamle)........................ 2 755,00
Bidrag fra institutioner
og enkeltpersoner................ 9 495,00
Renteindtægter............................
554,66

Forsendelse.................................. 2 693,70
Kontorudgifter............................
260,99
Beholdning:
Kassebeholdning . .
0,00
Sparekasse, anf. . . . 200,26
Sparekasse, ops. . . . 2.810,32
Girokonto. 2.244,16
5.254,74

I alt kr. 57 271,56

I alt kr. 57 271,56

Medlemstallet er pr. 30. juni 1982 572.

Som det fremgår af regnskabet gav udgivel
sen afårsskriftet 1981 Haderslev-Samfundet
et underskud på ca. 4.000 kr. Dette under
skud er dækket ind med de penge, redaktio
nen havde sat til side til jubilæumsårgangen
i 1984.
Underskuddet skyldes især nedgang i sal
get af årsskrifter og i bidragene fra institu
tioner og enkeltpersoner.

Redaktionen vil søge at øge medlemstallet
det kommende år ved at rette henvendelse
til alle 40-, 25- og 10-års jubilarer 1983.
Skulle nogle af vore medlemmer kunne
hverve nye, kan henvendelse ske til kassere
ren.
Haderslev, den 1. juli 1982.
Finn Dræby

RUNDE FØDSELSDAGE
Den 9. nov. 1981 fyldte fhv. lektor Henry
Hansen 70 år, den 14. januar 1982 fyldte
fhv. studielektor Viggo Graversen 75 år, og
den 12. april 1982 fyldte fhv. lektor Folmer
Andersen 75 år. Haderslev-Samfundet øn
sker til lykke.

