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FORORD
Haderslev-Samfundets Årsskrift kan i 1984 fejre 50-året for udsendelsen af 
første årgang, og redaktionen planlægger i den anledning et stort jubilæums
nummer. Det er os derfor en glæde at kunne meddele, at Haderslev kom
mune på sit budget for 1984 har afsat 15.000 kr. som tilskud til årsskriftet 
1984. Da årsskriftet også sidste år gav et underskud, der har nedbragt kas
sebeholdningen betydeligt, har vi i år valgt at spare ved at udsende en lidt 
mindre årgang, for så at sætte alle sejl til i 1984. Udsendelsen af årsskriftet 
1983 ville imidlertid ikke være mulig uden betydelige tilskud fra de private 
firmaer, pengeinstitutter og institutioner, der er nævnt på modsatte side, og vi 
takker hermed for alle bidrag.

Haderslev, i november 1983.

FINN DRÆB Y HENRIK FANGEL

LARS N. HENNINGSEN KLA US HOLT HELGE WIINGAARD

LILIAN MARTIN USEN
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KØBMAND EDUARD WASSNERS DAGBOG 
FRA HADERSLEV 1854-59

Indledning
Heinrich Eduard Wassner så verdens lys 
den 8. marts 1815 i Slotsgade 29 i Haders
lev. Han var den femte af en søskendeflok 
på otte. Faderen - Anton Wassner — 
stammede fra Sydtyskland og var omvand
rende spillemand, der ligesom mange an
dre tyskere slog sig ned her i landet. Han 
bosatte sig i Haderslev, og i 1807 åbnede 
han en købmandsforretning i Slotsgade 29.

I Haderslev-Samfundets Årsskrift 1964 
har lokalhistorikeren Olav Christensen 
skrevet en interessant og informativ af
handling om den store familie, der kom til 
at spille en vis rolle i byens kulturelle og 
økonomiske liv i forrige århundrede. Det 
er fra denne afhandling de følgende oplys
ninger om familien er hentet. Tre af søn

nerne var kunstnerisk begavet. Den ældste, 
Valentin Wassner, var portrætmaler og 
boede siden ca. 1850 i Slesvig, mens den 
yngste, Bernhard Wassner, slog sig ned i 
London, hvor han malede bl.a. blomster
stykker i forskellige slotte. Eduard Wass
ner kom som 18-årig i malerlære i Køben
havn og besøgte samtidig Kunstakademiet, 
hvor bl.a. Thorvaldsen skal have været 
hans læremester.

I 1842 døde Anton Wassner efter lang 
tids tiltagende svaghed, og moderen førte 
forretningen videre, bl.a. med god støtte af 
Vollquardsen, der var kommis hos dem i 
12‘/a år, indtil han i 1859 nedsatte sig som 
selvstændig købmand i Flensborg.

Eduard Wassner løste borgerbrev i Ha
derslev i 1852 og overtog forretningen ved 
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moderens død samme år. Den 2. september 
1852 blev han gift med en datter af fysikus 
(amtslæge) Johann Heinrich Karstens 
(1787—1863), Adelheid Sophie Louise 
Karstens.

Den dagbog, som Wassner-fonden i Ha
derslev har modtaget som gave fra nule
vende efterkommere af familien Wassner i 
Tyskland, kalder Eduard Wassner Dagbog 
nr. 2. Der må altså have været en dagbog 
nr. 1, som nu er gået tabt, måske under 2. 
verdenskrig, da utallige tyske byer blev lagt 
i aske.

Dagbog nr. 2 omhandler tiden fra 1854 
til 1859, så noget kunne tyde på, at Eduard 
Wassner er begyndt at føre dagbog, da han 
overtog forretningen i 1852. Dagbogen er 
affattet på tysk i et lille beskedent, ulinieret 
kollegiehefte (størrelse ca. 11 X 18 cm), og 
skrevet med meget små bogstaver; hver 
kvadratcentimeter af papiret er udnyttet, 
selv omslaget, der på bagsiden har dels 
nogle skitser af dyrehoveder, dels nogle 
sammentællinger af pengebeløb.

De første 20 sider af dagbogen omhand
ler en rejse til London og Paris, som Wass
ner foretog i juli måned 1854 sammen med 
sin svigerfar, Johann Heinrich Karstens, 
der var blevet afskediget som fysikus i 1853, 
og sin svoger, købmand P. J. Petersen. Rej
seskildringen er påbegyndt i dagbog nr. 1, 
idet der øverst på første side i dagbogen 
står: »Fortsættelse fra nr. 1«.

Broderen Bernhard Wassner, der boede 
i London, var en god fremmedfører, og 
dagbogen fortæller begejstret om spæn
dende oplevelser og fængslende indtryk. De 
vandrede rundt i Kew Garden, Europas 
største botaniske have, forskellige kirker og 
andre store bygninger blev nøje studeret, 
men størst indtryk på forretningsmanden 
gjorde en rundvisning i Bank of England. 
Wassner skildrer her fremstillingen af 
guldmønter og banknoter og et kig ned i den 
hvælving, hvor guldbarrerne opbevares.

Efter nogle dages ophold i London gik 
rejsen videre til Frankrig. Den natlige sejl

tur over den engelske kanal skildres meget 
dramatisk. Mægtige bølger satte skibet i en 
så voldsom bevægelse, at han og flere med
passagerer skyndsomst måtte finde kahyt
ten og i håndvasken ofre til den ubønhørlige 
Neptun.

I Paris lejede de tre turister en frem
medfører, der for fem franc daglig skulle 
vise dem de mest kendte seværdigheder. 
Wassner skildrer besøg i gobelinfabrikken, 
forskellige kunstmuseer, hvor berømte ma
lerier og andre kunstværker gjorde et 
stærkt indtryk på hans følsomme sind. Det 
franske køkken udtaler han sig om i begej
strede vendinger.

Denne del af dagbogen slutter midt i en 
beretning om et besøg i Notre Dame kir
ken, og så følger ti ubeskrevne sider. Dag
bogen fortsætter den 5. oktober 1854, og 
resten af heftet omhandler begivenheder og 
oplevelser fra Haderslev frem til udgangen 
af året 1859. Det er denne del af dagbogen 
der udgives her i dansk oversættelse.

Fra de første par år er der kun fa opteg
nelser, og meget tyder på, at Wassner har 
lavet en del notater og senere nedfældet 
dem i dagbogen, der ikke er ført kronolo
gisk nøjagtigt. Der er også noget der tyder 
på, at mange af indførslerne er nedfældet 
senere efter hukommelsen, f.eks. når der 
mangler en præcis angivelse af dato og 
Wassner nøjes med at skrive f.eks.: »I fe
bruar holdt NN bryllup«. Det fremgår 
også klart, at Wassner senere har gjort til
føjelser og bemærkninger, bl.a. til forskel
lige pengetransaktioner, der har faet til
føjelsen »er ordnet« e.lign. I oversættelsen 
her er sådanne senere tilføjelser sat i skarp 
parentes. Sideskift er markeret med /.

Hvilket indtryk efterlader så læsningen 
af denne dagbog?

Det er en patriarkalsk og lidt småbor
gerlig familie, der bor i Slotsgade 29. Alvor 
og dyb religiøsitet sætter sit præg på daglig
dagen. Vi ved, at Anton Wassner og hans 
hustru var katolikker, og selvom alle deres 
børn var døbt i Vor Frue kirke, har den
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I Eduard Wassners »Album«, der indeholder 41 tegninger og skitser, heraf flere farvelagte (se herom Haderslev-Samfun- 
dets Årsskrift 1964, s. 22-25), findes også en pennetegning fra turen til London i 1854. Den bærer teksten »In einem 
dining-room in London 1854«. Tegningen er dateret 12. febr. 1870 og er altså udført 16 år senere, formodentlig til glæde 
for Wassners børn, for hvem også albummets øvrige tegninger med tildragelser fra Wassners liv er udført. Originaltegnin

gen er 29 X 18,5 cm.

katolske tro sikkert præget hjemmet stærkt. 
En enkel notits i dagbogen den 12. maj 1859, 
hvor Eduard Wassner fortæller, at han 
har været i Hamborg til kommunion, dvs. 
katolsk konfirmation (eller nadver), tyder 
på, at også han har haft et nært forhold til 
den katolske tro.

Husherren er kærlig og hensynsfuld 
over for sin hustru og nærmeste familie, og 
børnene omtales ofte i dagbogen i forbin
delse med fødsel, dåb og sygdom. Børne- 
dødeligheden var stor dengang, og faderen 
er derfor dybt bekymret, når et af børnene 
er sygt. Netop i de år dagbogen dækker, 
fødes fire af familiens syv børn og et af bør
nene dør knap to år gammel.

Husets omgangskreds indskrænker sig 
hovedsagelig til den nærmeste familie, først 

og fremmest søsteren Helene og hendes 
mand, købmand Peter Jacob Petersen 
(1813—94), der havde sin store købmands
gård i Storegade 71. Eduard Wassners svi
gerinde Agnes Karstens var gift med køb
mand Melchior Christoph v. Brincken 
(1802-76), der havde sin forretning i Nør
regade 11. Også denne købmandsfamilie 
kommer man derfor en del sammen med. 
Der var også mange børn i disse to fami
lier, og flere af dem er omtalt i dagbogen.

Til forståelse af de familiemæssige for
hold er der efter dagbogen opstillet en 
oversigt over Eduard Wassners søskende 
og deres familieforhold, over Eduard 
Wassners børn og over hustruens to søstre 
og deres familier. I denne oversigt finder 
man således også Wassners mange nevøer
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Maleren og købmanden Eduard 
Wassner, 1815-88. Selvportræt (?) 

ca. 1850, skænket af Hannelore 
Wassner, Kiel, til Haderslev 

kommune.

og niecer. Til dagbogen er desuden udar
bejdet et navneregister, hvor der tillige gi
ves en række oplysninger om hver enkelt af 
de mange personer, Wassner omtaler.

Dagbogen fortæller også om vedligehol
delse og udvidelser af huset i Slotsgade, og 
vi far indblik i op- og nedgangstider i for
retningslivet. Den store handelskrise i 1857 
med konkurser og økonomisk ruin for 
mange omtales med stor bekymring, og bøn 
om hjælp og støtte fra højere magter genta
ges utallige gange.

Den største katastrofe i 1850’erne var 
dog nok den voldsomme blodgangsepidemi, 
der hærgede byen og var på sit højeste i 
september 1857. Med sorg og stor med
følelse berettes der om de mange dødsfald i 
Haderslev. Mange hjem blev ramt og 

Wassners egen familie blev heller ikke for
skånet.

Et oplivende moment i dette dystre kapi
tel i byens historie er Wassners beskrivel
ser af familiefester, hyggelige skovture og 
rejser til familie og venner i bl.a. Lübeck, 
Slesvig, St. Peter på Ejdersted, og Himme- 
strup ved Viborg.

Ligeledes beretter han om bystyrets ar
bejde for borgernes vel. Vi hører om byens 
overtagelse og udvidelse af havnen i 1856, 
om oprettelse af gasværket i 1857 og om an
læg af fortove og stier. Wassners nationale 
ståsted fremgår klart af enkelte notitser i 
dagbogen. Han tilhørte byens tysksprogede 
og tyskpåvirkede borgerskab, og ikke 
mindst det slesvig-holstenske oprør 1848 
havde været medvirkende til, at han stod 
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afvisende over for den politik der blev ført i 
1850’erne for at gøre hertugdømmet Sles
vig dansk.

Eduard Wassners dagbog er ikke skrevet 
med offentliggørelse for øje, men den tegner 

dog et billede aflivet i et lille sønderjysk by
samfund i forrige århundrede, som kan 
have interesse og vække til eftertanke, også 
hos mennesker, der lever i en moderne vel
færdsstat.

DAGBOG
1854

5. oktober fødte søster Helene en søn [Chri
stian].

6. oktober blev den gamle latinskole luk
ket, og man rykkede ind i den smukke, nye 
bygning. Det slesvig-holstenske våben på 
den gamle skole blev hugget ud. — [Og i 
1863 blev det danske våben på den ny skole 
taget ned og våbnet fra den gamle skole sat 
op. -] Biskop Boesen holdt 1854 indvielses
talen.1

I oktober 1854 døde den kære Anne 
Romohr i Einbeck i Hannover - gift med 
en kontrollør Schnellbeck.

21. oktober. Vor lille Helene fik for første 
gang difteritis. Gud beskytte hende! Han 
gjorde det også! Hav tak! I fem nætter 
måtte der våges over hende.

12. november. Søndag eftermiddag an
kom kongen med sin gemalinde Danner2. 
Der blev opfordret til flagning og udsmyk
ning i hovedgaderne. Ingen flagning hos os. 
Jeg skulle levere delikatesser til kongetaflet, 
og der blev rekvireret lækre konfekturer 
fra Heincerdinger i Hamborg. Friske 
grønne ærter i bælg, lange asparges etc./

1855
Medio maj blev vor kære Helene angrebet 
af hjernebetændelse og døde den 13. juni 
efter fire ugers tungt sygeleje! — Den al
mægtige hjalp os at stå det igennem!

I oktober var jeg i Hamborg.
Julehandelen var i det store og hele dår

lig; der blev kun købt få luksusting. — Så
dan meddeltes det også andre steder fra - 
dyrtiden stor. Smør kostede gennemgående 
10, 12'/» og 14 sk. pr. pund, kød 5—6 sk. 
pr. pund.

[I marts lod min svigerfar terrassen om
lægge, nye trappesten fra Paul Christian
sen, nyt stakit og plankeværk lavede sned
ker Suchland, og det hele kostede 240 rdl. 
Vognskuret lod jeg lave, og prisen blev 
(med 1200 sten) over 30 rdl.]

1856
I dette år blev helligdagsforordningen 
strengt gennemført og mange købmænd 
har allerede fået bøde for at handle i kirke
tiden.

Vor kære, lille Agnes plages stadigvæk af 
sygdom, ingen medicin ville hjælpe; hver 
nat heftige koliksmerter. Far3 antog dr. 
Schmidt i 14 dage. Det hjalp intet. — Kun 
Vorherre kan hjælpe!/

I marts holdt dr. Schmidt bryllup med 
Anne Jacobsen i Stenderup, og vielsen blev 
foretaget af pastor Tollerlund fra Starup i 
skovfoged Erichsens hjem. - Far og jeg 
var med; min kære hustru kunne ikke gå 
fra vor lille Agnes, som stadig var syg. - I 
øvrigt var der i alt 65 gæster, og der blev 
spist og danset i salen. Det gik lystigt til, og 
vi kom først hjem ved ettiden.

I bryllupsgave gav vi et frokoststel af 
porcelæn (1 præsenterbakke, 2 par kopper, 
kaffekande og flødekande, 24 mark værd).

Februar-marts. Christian Petersens 
lange sygdom; far afløses og fra oktober 
forrige år er antaget dr. Schmidt. — April 
dette år var Louise Richter hos Helene.

22. april holdt dr. Gottfriedsen bryllup 
med Guste Iwersen hos svoger Jendrichsen 
i Styding; samme aften rejste de til Wedels
borg på Fyn, hvor han har fået en livsvarig 
stilling hos greven. Hans mange kunder her 
sørger dybt.
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11. april nedkom søster Helene med en 
lille dreng. [Joseph]

[1856 er jeg sat op i 2. klasse.4]/
22. april rejste Erik Petersen fra os med 

rub og stub for at blive skolelærer, efter at 
han havde stået i lære i 3 år.

20. april rejste Peter Chr. Kock til Kø
benhavn for at bo der for bestandig. Her 
har han solgt alt.5

I marts døde rådmand Muhsmann. - 
Hans søn Julius solgte huset til felbereder 
Mortensen.6

13. juli kl. halv fem om morgenen nedkom 
min kære hustru let og lykkelig med en lille 
pige. [Helene]. Gud være lovet i al evighed!!

Jordemoderen mutter Müllerstedt og jeg 
var alene til stede. Senere kom mutter 
Fröhleking7 og plejede min hustru i 14 dage. 
Vi forærede hende herfor en ulden, blåvio
let kjole.

25. juli døde Laus Mortensen Kjær i 
Vonsbæk. Dr. Roll og jeg kørte derned til 
hans begravelse.

Stadig meget dyre tider, et skippund byg 
koster 1 rd., træ 16—20 mark.

8. august. Vor kære Agnes lider stadig af 
sin mavesygdom om natten og skriger i 
flere timer. Ingen medicin har hjulpet! Gud 
hjælpe!

29. juli. Min kære hustrus fødselsdag og 
den kære lille Helenes dåbsdag; den lille/ 
nyfødte blev døbt på tysk af pastor Helweg. 
Hun blev igen kaldt Helene efter søster 
Helene, Emilie efter frk. Emilie Kornerup 
Borch og Henriette efter far. 23. august 
blev hun vaccineret.

18. juli fik søster Henriette resten af sin 
arv sendt franco pr. post, desuden 30 mark 
af hendes andel i en indløst havneaktie.

20. august, sendt 30 mark med major 
Mørk til broder Valentin som hans andel i 
en havneaktie.

I april overtog den herværende magi
strat havnen, og aktionærerne fik deres 
aktier fuldt udbetalt.

[Mimi Petersen konfirmeret].
19. november. Under Borgerforenin

gens stiftelsesfest udbrød der kl. 1 om nat
ten ildebrand i Hermann Kocks bagbyg
ning. - vi blev frygtelig forskrækket, da 
vor lille Agnes netop ligger meget syg af dif
teritis, og hver anden time måtte have me
dicin. Dog Herren var os nådig! - Da det 
var stille i vejret, blev ilden slukket i løbet af 
et par timer.8

Den 28. blev Kock arresteret efter det 
første forhør. En mængde alvorlige rygter 
om brandstiftelse er i omløb. Hans lærling 
var lige ved at indebrænde./

I 1856 døde apoteker Ruge (apoteker 
Hansens svigersøn) i Heide.

I løbet af dette år nedsatte følgende ma
nufakturhandlere sig: Hansen og Sørensen 
- Dicks - Kragh.

I december holdt pastor Müller sin før
ste prædiken som diakonus her på tysk, som 
vakte stor opmærksomhed.

I september blev svoger Karl Spilhaus i 
Lübeck beediget som mægler.

12. november holdt broder Bernhard i 
London bryllup med Katy Nixey.

September. Havnens udvidelse er påbe
gyndt og en del jord langs fjorden er blevet 
inddiget.9

1857
A. m. G. (Amen med Gud)

Januar. Min kære hustru blev valgt ind i 
fattigkomiteen.

I januar døde Josua Petersen, og mange 
borgere deltog i et fakkeltog kl. 6 om aftenen 
ved begravelsen.

I februar døde den gamle Jacobsen i 
Stenderup meget pludseligt.

I februar blev der anlagt en ny gangsti til 
Christensens have og teater. [1859 banke
rot]

Ligeledes blev gangstien bag vor have 
forlænget og den gamle slotskule tilkastet og 
jævnet til byggepladser.10

Marts. Charlotte Brincken konfirmeret.
14. april kom Georg Heer (drejer Heers 

søn her fra byen) i lære hos os, og skal stå 
fire år i lære. Vask hjemme./
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Side af dagbogen omfattende 
tiden 22. april til 29. juli 1856 (se 
side 10). Man bemærker galgen 
ud for omtalen af Peter Chr. 
Kochs bortrejse den 20 april. 
(Naturlig størrelse).

3. juni. På Naffet begyndte murermester 
Paul Christiansen opførelsen af en gasbe
holder til det ny gasværk.

Petersen og Bonnichsen har overtaget 
leveringen af rør etc.11

14. juni. Jacob Jacobsen i Stenderup 
bryllup med sin kusine frk. H. Eriksen, 
samme sted. [Barnedåb kort efter.]

1. maj fik søster Wilhelmine Richter en 
lille søn. [kaldt Johannes]

I maj døde Eleonore Beck (dr. Schmidts 
søster) på sindssygehospitalet, hvor hun for 
et år siden var blevet indlagt og om få dage 
skulle have været udskrevet som helbredt.

I juni blev Marcus Duer valgt som vært i 
Borgerforeningen fra 1. november.
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Agnes v. Brincken, født Karstens, en søster til Eduard 
Wassners hustru, foto ca. 1890, da hun var ca. 70 år gam

mel (Haderslev byhistoriske Arkiv).

24. juni. Tirsdag rejste svoger Petersen, 
Helene og Mimi til Hamborg, Lübeck og 
London.

I juni rejste doktor Wilhelm Gottfriedsen 
fra Wedelsborg på Fyn her forbi til Bad 
Ems, efter at de har mistet deres lille barn. 
De er begge stærkt afkræftet, [døde i julen 
derefter på Wedelsborg]

26. juni holdt den unge Bergstedt bryl
lup, der var seks præster med./

Juni. Meget stille i forretningen.
23 juni. Stor auktion over købmand 

Dicks lager; han er kørt fast og har ladt alt i 
stikken. Startede forretningen i november 
og i februar allerede fallit!

7. august. I dag rejste Karl og Wilhelm 
Spielhaus, efter at de i tre uger har været 
her på besøg, og Magdalene, som boede hos 
Petersens.

7. august. Far er i denne tid i Himme- 
strup.12

7. august. Købmand Wodder akkorderer.
6. august var min kære hustru, børnene 

og Karl, Wilhelm og tjenestepigen en tur til 
fods til Jens Hjort i Åstrup; vejret var vid
underlig smukt.

11. august kom far tilbage fra besøget hos 
Rendtorffs i Himmestrup og vi hentede 
ham i Årøsund.

16. august døde madame Mathi Hansen 
af et slagtilfælde, efter at hun havde ligget 
bevidstløs i 1 '/a dag.

I august greb den frygtelige dysenteri at
ter om sig, og den 17. døde smed Toftmann 
og herredsfoged Withs søn Jesper.

18. august rejste onkel Heinrich Aschen
feld fra Altona herfra efter et besøg./

25. august. I Herrens navn! Vor nabo 
væver Olsens søn Anton er død af dysen
teri, og siden i går ligger faderen uden håb. 
[den 27. døde faderen]

Vor nabo glarmester Roos er også meget 
syg deraf, og således er næsten hvert hus 
ramt. I dag blev vor barnepige Marie syg 
og gik hen til sin tante. [Et par dage senere 
igen rask.]

Dog den Almægtige er hos os. Måtte han 
ikke gå for hårdt i rette med os. Hans navn 
være lovet i al evighed! Amen!!

Med den vedvarende tørke visner alt i 
haven, kål, selleri, ja selv frugttræerne (de 
mindre). Af ærter og bønner har vi næppe 
hentet til et par måltider.

Tyfus sammen med dysenteri raser 
mange steder ude på landet. Det er en sør
gelig tid. Handel og vandel aldeles stille./

29. august. Lørdag fik broder Bernhard 
i London en søn [kaldt Bernhard Wilhelm].

August. Har ladet sadelmager H. Wåge- 
ner lave den store markise over butiksvin
duet:
syet af ny snore og strik 4 rd. 3 mk.
beslag gennem Stockholm 4 rd.

8 rd. 3 mk.
I juni 1858 ladet Stockholm lave 
et hjul med kæde, da snorene al
tid blev revet i stykker: 3rd.

Ialt 11 rd.3 mk.
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Udsigt fra Jomfrustien imod husene i Slotsgade, til højre Vor Frue kirke, derefter Jomfrustien 12 (nu Frimurerlogen). De 
fire gavle er Slotsgade 21, 23, 27 og 29. Til venstre baghuset til nr. 31. Maleri af Eduard Wassner, 1883, skænket af Hanne

lore Wassner til Haderslev kommune.

5. september. Fredag morgen kl. 2 døde 
så også den lille gode 14-årige Waldemar 
Ohlsen af dysenteri og om eftermiddagen 
gamle mutter Skreier (bedstemoderen) i en 
alder af 84 år. Stakkelen måtte opleve svi
gersønnens og begge børnebørns død. Det 
var en gammel meget, meget brav kone. 
Den frygtelige sygdom er stadig i tiltagen.13

6. september døde købmand Jensen på 
Torvet (Andersens efterfølger) af dysen
teri og tyfus.

Senator C. A. Petersen har været syg af 
dysenteri i 8 dage. Hos svoger Petersen har 
lærlingen Niels allerede ligget meget syg 
deraf i over 14 dage, og den lille Joseph blev 
angrebet i forgårs. Gud beskytte dem alle!/

7. september døde senator Jacob Kjelde- 
rup af dysenteri og tyfus efter 14 dages 
lidelse. En ægte patriot!

Den 7., mandag eftermiddag just som vi 

skulle på kirkegården med den gamle mut
ter Skreiers og Waldemar begyndte et me
get voldsomt tordenvejr, og lynet slog ned i 
vognmand Falles stald ved Harmonien og 
satte ild til. Selv om sprøjterne i lang tid 
havde stået parat, nedbrændte hele laden 
med alt korn og frø, og kun fordi det var 
vindstille, blev nabobygningerne reddet.

9. september. Hos søster Helene har lær
lingen Niels allerede ligget meget syg af dy
senteri i 14 dage,og den lille Joseph og Willi 
er også angrebet. — Gud beskytte dem! 
Mange børn dør deraf.

12. september. I dag døde vor kære 
gamle pastor Lautrup af dysenteri. Lige
ledes tante Lisette Brincken. Petersens lær
ling Niels blev begravet. Død af dysenteri. 
Lille Joseph og Willi også meget syge deraf. 
Gud bevare dem!/

Dysenterien er stadig ikke i aftagende.
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17. september. Hver dag afgår flere og 
flere ved døden; selvom det er lidt i afta
gende, bliver dog stadig mange syge.

Den 15. måtte vor stuepige Barbara på 
sygehuset, da blodgangen udviklede sig me
get hurtigt hos hende — og det koster 3 
mark R.M. daglig der [4 mark 8 sk. med 
læge og apotek].

Den 25. fredag aften klokken halv ti døde 
den kære, gode, gamle rådmand C. A. Pe
tersen af dysenteri og nervefeber i en alder 
af 74 år. Dybt begrædt af alle.

Desværre er den lille Joseph og Wilhel
mine stadig meget syge.

Den 27. søndag. Min kære hustru blev let 
angrebet af sygdommen for otte dage siden, 
men er Gud ske lov atter på benene, men in
gen af børnene må nærme sig hende. Stue
pigen er stadig meget syg, og lærlingen 
Georg løber hjem et par dage.

På landet raser sygdommen endnu ret 
voldsomt.

Nådler Wulffs kone er også død deraf./
4. oktober blev der indlagt gasrør i mit 

hus af blikkenslager Skjøde og to af hans 
folk, og hertil brugte de 4'/2 dag.

I september begyndte man at lægge gas
rør ned i alle gaderne, og i oktober blev 
gadelygterne sat op. Alt skulle være færdig 
inden 14. november, men det har endnu 
lange udsigter.14

1. november. Vores svigerinde Julie 
RendtorfT fra Himmestrup kom på besøg og 
havde Hermann med, som skal blive hos os 
og gå på latinskolen. Julie blev i 14 dage. 
Doris Schrøder fra Fredericia var ligele
des her nogle dage.

8. november. På grund af dysenteriepi
demien blev vort mikkelsmarked først af
holdt lørdag.15 Stadig stille dårlige tider.

November: Forfærdelig pengekrise i hele 
verden. I Hamburg går mange gamle an
sete varehuse fallit! og nøden er meget stor 
inden for handelsstanden.

Fallit eller sat under administration er: 
Schulte og Schemmark, Georg Behre og 

co., Müller og Lichtenberg, Charles Levy 
og co., etc.16

21. december blev gaslamperne tændt for 
første gang, og det lykkedes fuldkommen.

26. december. Julehandelen har været 
yderst flov.

I sommerens løb har jeg solgt den gamle 
jernkakkelovn, som tidligere stod oppe i sa
len, til jernstøber Petersen og Bonnichsen 
som gammelt jern; den vejede 865 pund å 2 
sk. R.M. - tillige 157 pund andet gammelt 
jern. Den nye lille jernkakkelovn i salen 
blev atter ombyttet til en større, hvor vi 
kan opvarme tekedelen og tallerkener, hvil
ket ikke var tilfældet ved den forrige.

I december mistede herredsfoged Ru
mohr deres lille 9 årige Venla og kort før 
jul skovrider Wegener deres lille 10 årige 
Marie!

25. december blev Peter Petersen fra 
Ribe kommis, og jeg eftergav ham '/2 år af 
læretiden, ligeledes fik han seks meter sort 
stof til jakke og benklæder å 5 mark 8 sk. 
cour; desuden en sort atlask vest og tør
klæde. Til nytår skaffede jeg ham plads hos 
Walther i Assens./

1858
1. januar døde købmand Bergstedts hustru. 
Fred være med hendes aske. Hun viste altid 
vort hjem stor hengivenhed.

2. januar døde ret pludselig vor kære 
gamle veninde, mamsel Anne Fehr.

3. januar kl. 5‘/2 om aftenen nedbrændte 
en lade hos Wieck på Torvet og et hus hos 
Diedrichsen, alt blev Gud ske lov hurtigt 
slukket.

13. januar fuldendte blikkenslager Skjøde 
gasinstallationerne i vort hus ved at skrue 
lamperne på, og næste morgen blev de i 
henhold til bestemmelserne prøvetændt af 
ingeniør Hein. Alt brændte godt, imidlertid 
strømmede der gas ud i kælderen og i butik
ken, og flere undersøgelser måtte derfor 
foretages, før det endelig lykkedes at fa det 
tætnet overalt.
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Johann Heinrich Karstens, 1787-1863, fysikus i Haderslev 1823-1853, og hans hustru Juliane Elisabeth, født Aschenfeldt, 
død 1849. Malerier af Valentin Wassner 1848. (Foto i Haderslev byhistoriske Arkiv).

Til Schjøde betalte jeg for 108 fod og 7 tommer rør indlagt 
å 2 mk. 9 sk. i alt R.M............................................................................ 45 rd. 1 mk. 7 sk.
[Hos doktoren indlagt 16 fod rør for .................................................. 5 rd. 2 mk.
1 væglampe i forstuen på loftet.............................................................. 2 rd. 1 mk.
1 køkkenlampe....................................................................................... 2 rd. 2 mk.
1 ganglampe nedenunder i forstuen...................................................... 4 mk. 8 sk.
3 lamper i butikken forkortet og repareret........................................... 2 rd. 3 mk.
8 stk. opsat ............................................................................................. 4 rd.
8 rosetter med skruer............................................................................. 1 rd. 2 mk.
2 stk. stoplygte....................................................................................... 6 mk.

I alt 68 rd. 2 mk.17
eller courant 124 mk. 6 sk.]

4 stk. gaslamper til butikken fra Oppenhei
mer:
1 stk. å 30 mk. 7 sk.
1 stk. å 11 mk. 5 sk.
1 stk. å 11 mk. 5 sk.
1 stk. å 4 mk. 5 sk.
I alt 57 mk. 6 sk.
1 gaslampe fra Schjøde over disken 2 rdl. 4 
mk.
I januar døde major v. Simesen.18

Endnu hele vinteren rasede dysenterien.
I januar solgte vor genbo mutter Ohlsen, 

væver, sit hus til maler Hansen for 1650 
gamle dalere, overtagelse til påske.19/

15. februar. Tirsdag morgen blev vor 
kære far angrebet af heftige gigtsmerter i 
siden, og dr. Schmidt måtte hentes.

Fredag den 18. om natten antog vi mut
ter Butsche til at våge. Gud ske lov 14 dage 
senere er vor kære gode papa atter helt 
rask, men han går endnu ikke ud.

Broder Bernhards lille søn i London 
hedder Bernhard Wilhelm Wassner.

28. marts blev Charlotte Petersen konfir
meret — på dansk — i GI. Haderslev kirke.

26. marts. Min sjæl lov Herren og glem 
ikke alle Hans velgerninger. I dag kl. 11 om 
formiddagen blev min kære hustru let og 
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lykkeligt forløst med en stor, sund dreng. 
Herren hav tusind tak!! [Anton]

Marts. På en tredie og sidste auktion 
købte skibsbygmester P. Kielderup fhv. 
rådmand Kielderups hus for 21530 rd.20/

Tirsdag d. 26. april blev vor lille søn døbt 
af pastor Müller og fik navnene: Johann 
Hinrich Anton Georg — Anton blev han 
kaldt efter salig afdøde bedstefar og min sa
lig afdøde broder, Johann Hinrich efter 
bedstefar Karstens, Georg efter tante 
Gretchen i Slesvig. — Far, tante Anne, 
Mimi, fru pastor Müller, født Gottfriedsen, 
[Johanne Rendtorfi] og jeg for tante Gret
chen stod faddere kl. 5 om eftermiddagen 
nede i dagligstuen. Bagefter drak vi te i fars 
stue. Vi spiste til middag i salen: Lamme
steg og kalkunsteg, dertil rødvin og rhinsk
vin såvel som kager — dermed var det slut. 
Der herskede en meget livlig stemning, 
Petersen, Helene og Mimi, Brincken, Agnes 
og Charlotte og desuden fadderne udgjorde 
selskabet.

7. maj. Fredag morgen kl. 6 kørte jeg 
med søster Helene og hendes datter Wilhel
mine til Slesvig for at hente Charlotte Pe
tersen og for at Helene kunne få nye tænder 
isat. Det blev meget godt udført af dr. 
Dircks i løbet af tre dage. - Den stakkels 
Amalie lå i sengen med øjenbetændelse, Va
lentin og papa Fuchs havde det/ godt. 3 dage 
senere (tirsdag) rejste vi hjem igen og an
kom alle - Gud ske lov - i bedste velgå
ende.

9. maj døde onkel kancelliråd Ludvig 
Aschenfeldt efter lang, lang sørgelig lidelse.

17. maj døde Hans Chr. Hansens lille 
1 '/2-årige søn Christian.

I maj døde i Altona billedhugger Peter
sens lille, kære Anton.

I maj mistede M. Dernen den tredie 
dreng i dette år.

Gud trøste de stakkels forældre.
16. maj lod jeg de gamle vinduer med små 

ruder fjerne og indsætte nye med store ru
der. Porten er stadig den gamle, men be
slået med nye, lyse brædder. - Alt udven

digt malet af maler Häger endnu før 
pinse.21

Udestående fordringer går stadig meget 
langsomt ind, og forretningen ligger næsten 
stille. Herren hjælpe os!

7. juni. Kautioneret for madam [Bothil- 
de] Fröhleking som selvskyldner (og til
synsførende) for et lån i Byens Sparekasse 
på 50 rd. (halvtreds rigsdaler) betalbar 6 
måneder fra dato. 5 % renter. [Er ordnet]/

19. juni. Far og jeg var fra kl. 10 morgen 
til 10'4 aften til bryllup hos Jens Juhl i 
Åstrup; der deltog henimod 350 menne
sker.

29. juni. Gode Heinrich Petersen (Wolf
gangs søn) bryllup med Marie Hansen (N. 
C. K. Hansens datter).

8. juli var pastor Greif og hustru fra Set. 
Peter her på besøg i 10 dage.

12. juli rejste far til Himmestrup.
I denne sommer har vi til dato kun haft 

lidt torden, men stadig meget tørt, i haven 
står ærterne meget dårlig.

24. juli. Lørdag aften ankom søster Wil
helmine og hendes datter Magdalene med 
dagvognen efter et tre ugers besøg hos sø
ster Henriette i Lybeck, hvor hun efterlod 
sin datter Henriette. De blev her i otte dage 
til min kære hustrus fødselsdag den 29. juli. 
Vi havde det ganske rart. Vor kære far, 
som ville være kommet hjem fra Jylland for 
også at deltage i festen, måtte blive der, 
fordi den stakkels Julie pludselig igen havde 
faet et tilbagefald.

I sommerens løb konstituerede skyttegil
det sig, hvori svoger Petersen, C. P. Holm, 
Petersen Frey, Andreas Petersen — altså 
tysksindede — blev optaget.22/

August. I forretningen en sådan stilstand 
og indtægterne så dårlige, som jeg aldrig 
har oplevet det. Dog, den kære Gud lever jo 
endnu og vil sikkert atter hjælpe!!! »Den 
som tillid har til den kære Gud han har ej 
bygget på sand.«

2. september. På denne vor bryllupsdag 
kørte vi om eftermiddagen med alle vore 
børn og hele familien Brincken i to vogne til
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I Eduard Wassners »Album« findes flere skitser og tegninger af udflugter fra Haderslev til bl.a. Vesterris og Sofieskilde. 
Tegningen her viser en udflugt med dampbåd til Nygård (ved Åstrup) sammen med fysikus Hansen i juli 1872, og den er 
udført i 1873. Da familierne Wassner og Brincken var på tur til Vesterris den 2. sept. 1858, var selskabet knap så stort, men 

en fornøjelig tur var det.

Vesterris, hvor vi drak kaffe og te og kom 
hjem om aftenen klokken otte; vejret var 
vidunderlig skønt, og vi havde det meget 
fornøjeligt.

4. september. Efter at jeg allerede i for
året havde haft visse ubehageligheder med 
Georg, ville han allerede rejse fra os den 5., 
men da hans far ikke fortalte mig sandhe
den, hvad han havde til hensigt med ham, 
gjorde jeg kort proces den 4. og fyrede 
ham, selv om jeg derved kom i stor for
legenhed.

I Gåskærgade ved Harmonien har man 
begyndt at anlægge fortov og det skal gen
nemføres gennem hele byen.23/

27. september. Mandag aften kl. 10 rejste 
Vollquards til sin søsters bryllup i Flens
borg den 28. september Mikkelsdag og blev 
der til fredag morgen kl. 6.

28. september. Ved middagstid ankom 
kongen hertil og kørte igennem til Weber i 

Christiansdal, hvor han logerede. Derefter 
på Amtsmandsgården, og den følgende 
morgen, efter at have beset skibbroen var 
han hos Heukendorffs og kørte til Christi
ansfeld. Aftenen før var der festligt illumi
neret overalt og kl. halv 12 om natten et 
storslået fakkeltog. Vi havde kun illumine
ret forneden.24

3. oktober. Vejret er stadig så mildt, at 
nogle kastanietræer i agent Petersens alle25 
igen bærer friske blade og blomster — også 
i vor have blomstrer nogle forsythiaer for 
anden gang. [I februar 1859 vintergækker 
og violer.]

1. november. Købmand N. C. K. Han
sens hus solgt til buntmager Reckmeier for 
— —26 Han sælger alt og rejser herfra til 
Meran i Tyrol, hvor hans søn ligger syg./

I december køber apoteker Hansen køb
mand Sønnichsens hus (over for postholde- 
riet) for 7100 rd.27
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Julehandelen, Gud ske lov, bedre end jeg 
havde ventet, omend ikke så god som i de 
forrige år.

Juleaften kom tante Anne, afhentet af os i 
vognen, og boede indtil nytårsaften oppe på 
Valentins værelse. Derpå otte dage hos 
Brinckens - stadig besværet af gigt.

21. oktober. En jernkakkelovn til butik
ken købt hos Petersen og Bonnichsen
4 »etager« — en lav underdel

27. rd. 2 mk.

og askeskuffe 26 rd. 2 mk.
1 rør 6 fod 8 tomme 3 mk.
opsætning 3 mk.

Den gamle kakkelovn, der før 
stod i soveværelset, givet i 
bytte 20 pund å 10 mk. pr. 100 
pund 10 rd. 2 mk.

TTTff 
i modregning fratrukket.
Jeg forsøgte også med en koksindretning i 
samme. At fyre med koks fra gasværket gik 
ikke, man skulle ustandselig tænde og fylde 
på, ellers var den straks kold./

I maj lod jeg den ydre facade og gavlen i 
mit hus forskønne, male og tre nye vinduer 
isætte forneden foruden nye vinduesskod
der.

Glarmester Roos: 
for 18 ruder å 2 mk. 13. sk...................................................................... 8 rd. 2 mk. 10 sk.
1 rude over gadedøren i stedet for lanterne.......................................... 1 mk. 4 sk.
Snedker Suchlandt:
3 fag vinduer, tillagt med nyt træ å 4 rd. 3 mk. 13 rd. 3 mk.
Beklædning indvendig i stuerne............................................................ 4 rd.
Træ til vinduesskodderne å 3 rd. 2 mk.................................................. 10 rd.
Maler Häger:
3 fag vinduer malet tre gange............................................................... 3 rd. 1 mk. 2 sk.
Panelet i stuen........................................................................................ 2 mk.
Facaden, mælkefarve............................................................................. 3 rd.
Gesims og vinduer, porten, hoveddøren etc......................................... 10 rd. 5 mk. 10 sk.
Gavl og væg mod vest, en gang............................................................ 9 rd.
3 fag vinduesskodder, tre gange............................................................ 2 rd. 2 mk.
Snedker Jørgensen, Naffet, for at beklæde porten med lyse brædder 
desuden stolper og indfatninger............................................................ 18 rd. 3 mk.
Smed Keil for beslag til vinduer og porten........................................... 7 rd. 1 mk. 10 sk.
Smed Stockholm for springfjeder og beslag til vinduesskodderne...... 10 rd.
Murer Paul Christiansen og en tømrer en dag..................................... 12 rd. 12 sk.
Diverse små udgifter............................................................................. 1 mk. 8 sk.

113 rd. 8 sk.
= 212 mark courant

25. december
En slæde fra snedker N. Jürgen

sen, Naffet............................... 10 rd.
Maler Ludvig Kjær.................... 3 rd.
Smed Stockholm, beslag............ ........... 7 rd.

20 rd.
= 37 mark 8 sk. courant

1859
20. februar rejste Volquardts til Flens
borg, hvor han opholdt sig i fire dage for at 
overtage en forretning; det gik dog ikke i 
orden.

24. februar om eftermiddagen døde 
Andr. F. Bergstedt (købmand på Naffet) ef-

18



Slotsgade 29 festligt pyntet i anledning af soldaternes hjemkomst den 5. juli 1871 efter den tysk-franske krig. På taget ser 
man den slesvig-holstenske fane vaje. Tegning af Eduard Wassner, dateret 5. aug. 1871 og tilegnet den 16-årige datter 
Agnes sammen med et lille digt om barndomshjemmet. Huset er, bortset fra butikken til venstre for indgangsdøren, ikke 

ændret. De tre vinduer til højre for døren er isat afWassner i maj 1858. (Foto i Haderslev byhistoriske Arkiv).

ter kun otte dages sygdom. Den 28. blev han 
begravet, et meget stort følge, herunder 
otte præster, hele magistraten og deputeret 
kollegium, udgjorde henimod 100.

26. februar. På lille Marie Spielhaus’s 
fødselsdag i Lybeck fik svoger Karl Spiel- 
haus fast ansættelse ved brandkassen og på 
skattekontoret, 2000 mark årligt. — Gud 
være lovet!

3. marts blev Theodor Kieldrup i Bad
stuegade helt forrykt og måtte iføres en 
spændetrøje, fordi han gik helt amok. Skal 
til Hornheim ved Kiel, [otte dage senere 
tvangsindlagt i Hornheim. Peter Kieldrup 
og Gottlieb Hansen kørte med]

I februar holdt Jep Wildfang bryllup på 
Harmonien med Helene Boysen fra Tør- 
ning og rejste derpå straks til Amerika, 
hvor han har en farm. Der var 163 perso
ner å 2 rd. 4 mark og 80 rd. for kaffe og 
dessert. - De havde dog kun en slags rød
vin./

3. maj. Tirsdag kom Hugo Cordes i lære 
hos os, læretiden fem år, skal selv holde sig 
med alt undtagen vask.

4. maj. Med maler H. C. Hansen (vor 
genbo) til retsskriver Karstens, hvor jeg 
for væver Ohlsens enke udbetalte de mod
tagne 500 rdl. som 1. prioritet i smed Jakob 
Frederiksen Fischers gård i Errested mod 
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4 % p.a. og halvårlig rentetilskrivning og 
'/2 års opsigelse. Gårdkontrakten lår jeg.

7. maj. Af maler Hansen modtaget 60 rd. 
R.M. til opbevaring for Ohlsens enke. Hun 
fik en kontrabog, da hun ønsker udbetalt 
deraf lidt efter lidt. [Er senere ordnet og 
afviklet].

I maj sendte madam Wildfang i Mariedal 
50 rdl. som er bestemt for børnene og skal 
deles imellem dem efter hendes død. [Er 
indsat i sparekassen]/

12. maj var jeg i Hamborg til kommunion 
og i Lybeck på besøg hos Henriette og Spiel- 
haus. De har det nu Gud ske lov meget godt.

Da jeg den 16. kom tilbage fra Hamborg 
havde vor lille Anton det ikke særlig godt 
med tænderne og skreg sådan.

11. juni, pinselørdag er han efter 14 da
ges alvorlig sygdom stadig meget dårlig. 
Gud beskytte ham. Gud hjælpe! Ske hans 
hellige vilje. Amen.

16. juni. Gud være lovet. Dennegang har 
Vorherre hjulpet, den lille Anton er helt 
rask efter den alvorlige sygdom.

19. juni. Vor pumpe i gården efterset af 
pumpemager Friedrich på Gammelting, 
nye brædder påsat og helt igennem renset, 
kostede 3 rd. R.M.

10. juni rejste Johannes Wassner, efter at 
han havde været her på besøg, tilbage til 
Mancota i Amerika med sin ven Matthie
sen fra Flensborg, og jeg måtte udbetale 
ham 6—700 mark af hans arveandel, og 
dermed har han faet resten, og jeg skylder 
ham intet mere. Gud være lovet.28/

5. juli, tirsdag rejste far og jeg til Frede- 
riksstad, Hemme, Lunden, Tønning og 
Garding og til pastor Greif i Set. Peter, 
hvor vi blev et par dage og blev meget ven
ligt modtaget. Derpå en dag hos Valentin i 
Slesvig, og mandag den 11. kom vi velbehol
den hjem kl. 8 om aftenen. Den gode far be
talte rejsen for mig. — 71 mark cour. ialt.

Volquardts har sagt op og nedsætter sig 
til oktober i Flensborg. Skal betale 290 rd. i 
leje.

Tirsdag d. 12. døde Marie Ohlsen, væver 

Ohlsens enke, efter et kort sygeleje. Jeg har 
lovet hende at sørge faderligt for hendes 
eneste søn Lauritz.

Efter hendes begravelse blev alle klæder 
undtagen tre frakker, et par bukser, veste 
etc. tilbageholdt til Lauritz. Efter at enke
fru Ohlsens obligationer på de protokolle
rede 500 rdl. og mine regninger var afleve
ret til borgmester Hammerich, bragte jeg 
den 20. juli Lauritz Ohlsen til maler Han
sen i vort nabolag, og han skal have 30 rd. 
årligt for Lauritz og så give ham alt.

28. juli kom kommis Chr. Hansen fra 
Kolding til os, og har jeg fæstet ham for 120 
rd. R.M. årligt uden vask, ellers far han alt 
her.

26. august var tante Lotte og Grete på 
besøg hos os.

28. august døde bedstefar Fuchs i Slesvig.
I august blev loftet i porten gipset af Paul 

Christiansen. [Med brædder etc. kostede 
det over 16 rd.]

Fra 16.-31. august var søster Henriette 
fra Lybeck hos Helene, vi havde ikke megen 
glæde af hende, da vor lille Anton stadig er 
meget syg. [Gud ske lov blev han senere 
rask].

13. september. Onsdag morgen kl. halv 
otte blev den nye Assistenskirkegård indviet 
med borgermusik og sang. Et par lærere 
og kun fa mennesker var til stede, mange 
kvinder og børn. Samtidig blev rådmand 
Gyldenfeldts 16-årige datter begravet der 
[død af tyfus] den første ligfærd.

20. september. På Helenes fødselsdag rej
ste tante Anne. Den 21., på den første mar
kedsdag rejste tante Lotte og Grete fra os 
om middagen, og om aftenen kl. 10 rejste 
Vollquardts til Flensborg, hvor han etable
rer sig den 9. oktober, efter at han i 12 72 

år har været hos os. Min kommis Hansen 
fra Kolding, som skulle være tiltrådt når 
markedet begyndte, er blevet syg og ligger 
endnu med tyfus.

9. oktober om aftenen ankom min ny 
kommis Hansen fra Kolding.

11. oktober. I dag begyndte vor lille
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Denne skitse fra Eduard Wassners »Album« er udført 1885, men viser en episode fra 1845. Den bærer teksten »Au, au, a 
skal aller gjør et meer«, »Du Halluncke, Du Birnendieb, Strafe muss sein«, et vidnesbyrd om, at Eduard Wassner (naturlig

vis) har behersket både sønderjysk og tysk.

Agnes med Guds velsignelse sin første skole
dag hos tante pastorinde Martha Brin- 
cken./

8. oktober fejrede svoger E. Richter og 
søster Wilhelmine deres sølvbryllup. Men 
ingen af vor familie her kunne deltage. Vi 
sendte pr. post franco to smukke rødt og 
hvidt slebne karafler med bakke af engelsk 
sølv, og et nydeligt digt på smukt papir.

[16. november. Vor lille Helene fik 50 
rdl. som gave fra madam Wildfang.]

16. november var bedstefar, min kære 

hustru, Agnes og Helene og jeg kørende i 
Wienervogn til skovfoged E. Erichsen og 
Marie Jacobsens bryllup i Stenderup fra 
kl. 12 middag til 9 aften. Vi forærede en flad 
brødkurv til 7 rd., en porcellænskop med 
sølvske. Vognleje etc.

7. november nedkom vor kære søster 
Helene let og lykkelig med en pige, var oppe 
12 dage efter, men så fik hun en frygtelig 
gigtfeber og måtte ligge i sengen hele julen./

3. december kl. 8 om morgenen blev min 
kære hustru let og lykkelig forløst med en 
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sund dreng; [Julius] tilstede var mutter 
Fröhleking og jordemoder Miillerstedt, 
men fik kort efter stærke kuldegysninger, 
feber og heftig hovedpine, så vi om natten 
måtte hente sennepskage på apoteket og uaf
brudt lægge kolde omslag på panden. Dog 
Gud være lovet, den næste dag var det alle
rede bedre, og den 12. dag stod hun op og 
holdt nytårsdag sin kirkegang.29 Til Her
rens lov og pris!

Mutter Fröhleking plejede hende om 
dagen og skomager Friis’s enke om natten, 
hun fik 2 mark for at våge i 14 nætter. Mut

ter Fröhleking forærede vi et smukt fior- 
bånd og en Mannheimer lampe til 3 rd./

December. Forøvrigt var julehandelen i 
det store og hele dårlig, og dertil bidrog 
ikke alene de pengeknappe tider, men også 
de mange tombolaer overalt og Sachses 
nyåbnede forretning. Dog har Vorherre 
også hjulpet mig så godt i denne for mig så 
svære tid, at jeg kun kan love og prise Ham. 
Min sjæl lov Herren og glem ikke alle Hans 
velgerninger. Amen!

[Juleaften mistede den stakkels Voll- 
quardts sin moder.]

NOTER OG HENVISNINGER
Møntangivelserne i dagbogen er dels i rigsdaler courant, 
der var den gamle i hertugdømmerne Slesvig og Holsten an
vendte møntenhed. En rdl. cour. var på tre mark å 16 sk., 
dvs. en rigsdaler var på 48 sk. Rigsdaleren eller rigsmønten 
(forkortet R.M.) indførtes som fælles møntenhed for hele 
det danske monarki i 1854. Daleren var her på 6 mark å 16 
sk., dvs. en rigsdaler var på 96 sk. Rigsdaler courant for
kortes her rdl., rigsdaler rd., mark forkortes mk. og skilling 
sk. Wassner regner de fleste steder i rigsdaler, men omregner 
ofte de sammentalte beløb til rigsdaler courant efter et gan
ske bestemt forhold, som anvendtes ved den slags omregnin
ger, der var ganske almindelige dengang.

1. Den gamle latinskole er den endnu eksisterende bygning 
Domkirkepladsen 3, der er opført 1734 og husede latin
skolen indtil den nye bygning, Gåskærgade 28, blev taget 
i brug som skolebygning for Haderslev Latinskole, der i 
1850 var blevet dansk undervisningsanstalt. Den nye 
bygning var tegnet af kgl. bygningsinspektør L. A. Win- 
strup. Ulrik S. Boesen (1797-1867) var fra 1850 til 
1854 provst i Haderslev provsti og blev i 1854 Slesvigs 
første biskop efter reformationen med bopæl i Flens
borg. Han var fra 1853 stænderdeputeret ved stænder
forsamlingen i Flensborg.

2. Frederik 7. har besøgt Haderslev flere gange, første 
gang som kronprins den 2. januar 1845. I april 1848 
holdt han sig indtog i Haderslev til hest med Laurids 
Skau ved sin side. I Wassners dagbog omtales to besøg, 
nemlig i november 1854 og i september 1858. Hver gang 
aflagde han besøg hos fabrikant Weber i Christiansdal, 
hvor han ofte boede. Bekendtskabet med fabrikanten 
skyldtes grevinde Danner, der var fru Webers ung
domsveninde. Lensgrevinde Louise Christine Danner 
(1815—74), født Rasmussen, var Frederik 7.’s hustru 
til venstre hånd. Hun var datter af en tjenestepige, blev 
senere balletdanserinde og modehandlerske. Selv om 
hun vakte en del forargelse ved hoffet, var hun Frederik 
7. en god støtte.

3. Wassners svigerfar, Johann Heinrich Karstens, var 
fysikus (amtslæge) i Haderslev 1823-53, og boede efter 

sin kones død i 1849 i en lejlighed over sidebygningen i 
Slotsgade 29 indtil sin død i 1863. Wassner omtaler ham 
kun en enkelt gang som svigerfar, et par gange som bed
stefar, og ellers som far.

4. Utvivlsomt en senere tilføjelse (nederst på en side). Med 
2. klasse menes en højere skatteklasse. Det kan tyde på, 
at Wassners økonomiske forhold er væsentligt forbed
ret.

5. Efter den korte notits om Peter Chr. Kocks flytning til 
København, hvis baggrund der er gjort nærmere rede 
for i Henrik Fangel: Haderslev bys historie 1800-1945 
bind 1 s. 416-19, er der tegnet en galge, som viser en 
hel del om Wassners fromme følelser over for den dan
ske redaktør.

6. Der er tale om ejendommen Storegade 19.
7. Wassner omtaler de kvinder, han nævner i dagbogen 

efter en social status, der fremgår af de af ham benyt
tede titler: madam (eller madame) var kvinder af det 
højeste sociale lag, med frue tiltaltes bl.a. embedsmænds 
og akademikeres hustruer, mens mutter bruges om 
arbejderkvinder og jævne håndværkerkoner, se f.eks. 
16/8, 5/9 1857, 26/4 1858. Svarende til madam og frue 
bruges mamsel eller frk. om ugifte kvinder af de højere 
klasser, se f.eks. 8/8 1857 og 1/1 1858.

8. Borgerforeningen havde til huse i Slotsgade 33, hvor 
foreningen var blevet stiftet den 19. november 1838. 
Foreningen var på denne tid hjemsted for byens tysksin
dede borgerskab, og også Eduard Wassner var med
lem. Hermann Kocks hus, Slotsgade 12, lå på sydsiden 
af gaden, lidt vest for nr. 29.

9. Havnen var blevet anlagt nedenfor Skibbrogade af et 
privat aktieselskab i årene 1829-31. Selskabet blev den 
1. april 1856 overtaget af byen, der indløste selskabets 
aktier, jfr. Wassners notits den 18. juli og 20. august 
1856. I løbet af sommeren 1856 gik man igang med en 
uddybning af fjorden og en udvidelse af havnen, hvis kaj
anlæg blev forlænget. Arbejdet afsluttedes først i 1862, 
jfr. Henrik Fangel: Haderslev bys historie 1800-1945, 
bind 1, side 516-22.

10. Gartner J. Christensen opførte i 1856 en stor teater
bygning ved Gammelting (brændt 1937). Langs med 
bygningen anlagdes en sti, Teaterstien, ned til Jomfru
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stien, der gik nord om haverne i Slotsgade. Denne sti 
forlængedes imod øst ud til den nuværende Lindedal. 
Herude fandtes endnu fordybninger efter kældrene fra 
det gamle slot Hansborg. De blev nu kastet til og områ
det her blev planeret og udlagt til byggepladser, Øster
gade og Toldbodgade blev anlagt samtidig.

11. Det ny gasværk blev anlagt mellem Jomfrustien og den 
nyanlagte Østergade. Byggeriet påbegyndtes i juni 1857 
og alt jernstøbe- og rørarbejde var overdraget til det 
lokale jernstøberi, Petersen og Bonnichsen, der havde 
sine fabriksbygninger på hjørnet af Naffet og Allegade. 
Ved juletid 1857 kunne der leveres gas. Wassner fortæl
ler også senere om arbejdet med indlæggelse af gas, se 4. 
oktober og 21. december 1857 samt 13. januar 1858. 
Gasværket fik en lang levetid og blev et godt økonomisk 
aktiv for byen. Det ældste værk blev i 1896 fuldstændig 
moderniseret og udvidet, og efter genforeningen 1920 
fik det nyt ovnanlæg. Om anlæggelsen, se Henrik Fan
gel: Haderslev bys historie 1800-1945 bind 1 s. 
511-13.

12. Himmestrup er en gård i Le sogn, øst for Viborg. Her 
besøgte Wassners svigerfar, Johann Heinrich Kar
stens, sin datter Julie, der var gift med Theodor Her
mann RendtorlT, jfr. oversigten over Wassner-slægten. 
En del af rejsen er foregået med skib, formodentlig til en 
af de østjyske byer, se 11. august 1857. Også senere af
lagde Karstens besøg her, se 12. juli 1858.

13. For blodgangsepidemien 1857, dens baggrund, forløb, 
omfang og følger er der givet en fyldig redegørelse i 
Henrik Fangel: Haderslev bys historie 1800-1945 bind 
1 s. 499-510. I Haderslev døde over 100 af denne epi
demi.

14. se note 11.
15. Markederne spillede endnu i 1850’erne en stor rolle i 

byens handelsliv. Hvert år blev der afholdt tre: påske-, 
sommer- og mikkelsmarked. Sidstnævnte var det stør
ste. Det afholdtes sidst i september måned omkring 
Mikkelsdag (29. september) og varede i tre dage. Tal
rige handlende kom langvejs fra for at falbyde varer af 
enhver art, men også for byens egne handlende var 
markedsdagene af stor betydning. Mikkelsmarkedet 
1857 blev på grund af blodgangsepidemien først afholdt 
den 8. november.

16. Den store handelskrise 1857 begyndte i Amerika og 
bredte sig til Europa, hvor den især ramte England og 
Hamborg, den by, hvor så mange i hele det danske mo
narki hentede kredit. Krisen ramte også de handlende i 
Haderslev, hvor der var en del falitter. Af Wassners 
dagbog fremgår krisens virkninger klart, se f.eks. au
gust 1858. Om krisen iøvrigt, se Henrik Fangel: Hader
slev bys historie 1800-1945 bind 1 s. 542-51.

17. Sammentællingen passer ikke. Summen er 64 rd. 3 mk. 
15 sk.

18. Søren v. Simesen (1792-1858) var major ved Det hol
stenske Landsenerregiment indtil dets forlægning fra 
byen i 1842. Han var meget velhavende og drev en anse
lig, privat pengeudlånsvirksomhed. I 1845 købte han 
Christiansdal oliemølle, som han i 1851 solgte til brød
rene Weber, der opførte en stor spejlglasfabrik, og der
med indledte det, man har kaldt industrieventyret i 
Christiansdal.

19. Der er tale om ejendommen Slotsgade 18, skråt over for 
nr. 29, jfr. iøvrigt dagbogen den 5. september 1857.

20. Der er tale om ejendommen Storegade 35; her går idag 
Bredgade.

21. Ved slutningen af 1858 giver Wassner i dagbogen 
en detaljeret redegørelse for udgifterne ved denne 
facade-renovering.

22. Der er formodentlig tale om Haderslev Skydeselskab, 
der blev stiftet sommeren 1857, og ikke i 1858, under 
hvilket år Wassner har anbragt det. Selskabet var præ
get af byens dansksindede borgerskab, og det er derfor 
bemærkelsesværdigt, som Wassner anfører det, at også 
en række tysksindede borgere var medlem, jfr. Olav 
Christensen: Haderslev Skydeselskab af 1857, 1957, s. 
19-22.

23. I 1850’erne gennemførtes omfattende brolægningsar
bejder i hele Haderslev, jfr. Henrik Fangel: Haders
lev bys historie 1800-1945 bd. 1 s. 492.

24. Se note 2.
25. Agent Petersen er identisk med købmand Jens Chri

stoph Petersen, død 1864. Han ejede vindmøllen og 
korndampmøllen på havnen. Rundt om den var der ved 
skibbroens anlæggelse i 1830 plantet en allé af kastanie
træer.

26. Beløbet ikke angivet. Der er tale om ejendommen Bispe- 
gade 3.

27. Der er tale om ejendommen Nørregade 26-28 overfor 
den tidligere postholdergård, Nørregade 15.

28. Det er uklart, hvordan denne Johannes Wassners 
slægtsmæssige forbindelse med Eduard Wassner er. 
Der synes ud fra sammenhængen her (arveandel efter 
Eduard Wassners fader?) at være tale om en broder til 
Eduard Wassner, men en sådan broder kendes ikke 
ifølge den stamtavle, som Olav Christensen har opstillet 
i Haderslev-Samfundets Årsskrift 1964.

29. Kirkegang eller introduktion, præstens indledelse af 
kvinder i kirken efter barnefødsel. Denne skik blev på
budt i Danske Lov og der gives nærmere forskrifter 
herfor i ritualet af 1685. Denne skik var gældende i Søn
derjylland indtil 1920.

OVERSIGT
OVER WASSNER-SLÆGTEN

Anton Wassner, født 1778, død 1843, gift 1806 med Maria 
Magdalene Henrica Flügel, død 1852. I dette ægteskab var 
der otte børn:
1) Valentin, født 25. maj 1808, død 1. februar 1888, gift med 

Amalie Fuchs, bosat i Slesvig fra ca. 1850; i dagbogen om
tales han 28/8 1856, 7/5 1858, 5/7 1859.

2) Anton, født 23. november 1809, død 29. november 1809.
3) Anton, født 14. januar 1811, død 22. maj 1840.
4) Maria Wilhelmine, født 1. september 1812, gift 8. oktober 

1834 med E. Richter, Horsens; hun nævnes i dagbogen 
sammen med døtrene Magdalene og Henriette Richter 
(24/7 1858) og sønnen Johannes (1/5 1857).

5) Heinrich Eduard, født 8. marts 1815, død 5. marts 1888 
(se nedenfor).

6) Caroline Henriette, født 10. september 1816, gift 10. sep
tember 1842 med købmand Christian Carl Spielhaus fra 
Lübeck; i dagbogen nævnes hun 18/7 1856, 24/7 1858, 
12/5, 26/8 1859; en datter Marie nævnes 26/7 1859.

7) Helene Marie Magdalene, født 20. september 1818, gift 1. 
november 1839 med købmand Peter Jacob Petersen 
(1813-94), søn af købmand Christian Andreas Petersen 
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(1783-1857); i dette ægteskab var der seks børn: 1) He
lene Marie Christine (kaldet Mimi), født 1840, 2) Char
lotte Henriette, født 1842, 3) Wilhelmine Antonie (kaldet 
Willi), født 1846, 4) Christian Andreas, født 5. oktober 
1854, død 1914, 5) Joseph Hermann, født 11. april 1856, 
6) Helene Wilhelmine Charlotte Marie, født 7. novem
ber 1859. De nævnes alle i dagbogen, se navneregistret.

8) Friedrich Wilhelm Bernhard, født 1. februar 1820, død 
ca. 1875, bosat i London fra ca. 1846, gift 12. november 
1856 med Katy Nixey; i dagbogen nævnes af dette ægte
skab sønnen Bernhard Wilhelm, født 29. august 1857.

Heinrich Eduard Wassner blev 2. september 1852 gift med 
Adelheid Sophie Louise Karstens, født 29. juli 1822 i Hader
slev som datter af fysikus (amtslæge) Johann Heinrich Kar
stens, født 1787, død 17. februar 1863 i Haderslev, og Juli
ane Elisabeth Aschenfeldt, født 1785, død 14. marts 1849. I 
dette ægteskab var der syv børn:
1) Helene Henriette Margrethe, født 22. juni 1853; hendes 

død den 13. juni 1855 omtales i dagbogen.
2) Agnes Marie, født 14. november 1854, hun omtales i dag

bogen beg.af 1856, 8/8, 19/11 1856, 11/10, 16/11 1859; gift 
1875 med rektor i Löwenberg i Schlesien Johannes Hein
rich Wilhelm Steinwörth.

3) Helene Emilie Henriette, født 13. juli 1856; hun omtales i 
dagbogen 13/7, 29/7, 23/8 1856, 16/11 1859, gift 1886 med 
sognepræst i Rødenæs Christian Mathiesen.

4) Johann Hinrich Anton Georg, født 26. marts 1858, han 
omtales i dagbogen 26/3, 26/4 1858, 16/5, 11/6, 16/6, 26/8 
1859; senere købmand i Zürich.

5) Carl Julius Heinrich, født 3. december 1859; hans fødsel 
omtales i dagbogen, senere Provinzialschulrat i Magde
burg, hvor han døde 22. oktober 1939.

7) Johann Heinrich Wilhelm, født 19. august 1861, død i 
Haderslev 9. januar 1867.

8) Carl Wilhelm Heinrich Georg, født 26. juli 1863, senere 
præst i bl.a. Hammelev 1908, i Fjelstrup 1914, død 2. maj 
1924 i Klein Wesenberg i Holsten.

Heinrich Eduard Wassners hustru, Adelheid Sophie Louise 
Karstens havde to søstre:
1) Wilhelmine Juliane Henriette Karstens (i dagbogen kal

det Julie), gift 20. august 1839 med Herman Theodor 
RendtorfT, ejer af Nørbjerregård i Thy, senere bosat i 
Himmestrup ved Viborg, i dagbogen nævnes to børn af 
dette ægteskab: Johanne (26/4 1858) og Hermann (1/11 
1857).

2) Agnes Theodore Marie Friderikke Karstens, gift 21. 
marts 1840 med købmand Melchior Christoph v. Brin- 
cken, født 9. april 1802 i Vonsbæk, som søn af pastor 
Adolph Rudolph v. Brincken (1754-1808), købmand i 
Haderslev, død 21. januar 1876. I dette ægteskab var der 
otte børn, hvoraf Charlotte, født 1840 nævnes i dagbo
gen. Sønnen Heinrich Rudolph Julius v. Brincken, født 18. 
august 1843 og død 11. august 1909, var rådmand i 
Haderslev 1882-1909.

I dagbogen er endvidere nævnt tante Lotte (26/8 og 21/9 
1859), tante Anne (hed vistnok Anne Buchmann, nævnt 26/4, 
24/12 1858, 20/9 1859) og tante Grete eller Gretchen fra Sles
vig (26/4 1858, 26/8, 21/9 1859). Der er formodentlig tale om 
lidt fjernere, måske ugifte slægtninge, men det er ikke muligt 
her nærmere at præcisere slægtskabsforholdet.

NAVNEREGISTER

I navneregistret er de nærmeste familiemedlemmer ikke 
medtaget, da de findes i oversigten over slægten Wassner.

Oplysningerne om de øvrige personer er hentet fra skat
telister, brandtaxationsprotokoller, folketællinger og kirke
bøger samt fra følgende trykte værker: Th. O. Achelis: Bür
gerbuch der Stadt Hadersleben, 1940; Otto Fr. Arends: 
Gejstligheden i Slesvig og Holsten, bd. 1-2, 1932; Harmo
nien 1799-1849-1949, navneregister s. 279-303; Henrik 
Fangel: Haderslev bys historie 1800-1945 bind 1, 1975; 
Olav Christensen: Maleren Eduard Wassner fra Hader
slev, i Haderslev-Samfundets Årsskrift 1964 s. 9-27; Huse 
i Haderslev bind 1, 1982.

Oplysningerne - forsåvidt de altså har kunnet fremskaf
fes - gives i følgende rækkefølge: efternavn, fornavn(e), fød
sels- og dødsår eller år for erhvervet borgerskab i Hader
slev, stilling, bopæl, familiemæssige forhold, dato(er) for 
omtale i dagbogen.

Andersen, Jørgen Peter, borger 1847, købmand, Torvet 10, 
6/9 1857.

Aschenfeldt, Heinrich Ludwig, kancelliråd, Altona, mor
broder til Wassners hustru, 18/8 1857, 9/5 1858 (død).

Barbara, stuepige hos Wassner, 15/9, 27/9 1857.
Beck, Eleonore, dr. Schmidts søster, maj 1857 (død).
Behre, Georg, & Co., firma i Hamborg, nov. 57.
Bergstedt, Andr. J., 1801-59, købmand, Naffet 35, 24/2 

1859 (død).
Bergstedt, Jürgen Andersen, født 1832, søn af Andr. J. B. 

bryllup 26/6 1857.
Bergstedt, Anne Cathrine, født 1796, gift med Andr. J. B., 

1/1 1858 (død).
Boesen, Ulrik S., 1797-1867, biskop, 6/10 1854.
Bonnichsen A. P., 1813—70, jernstøber, Naffet 33, se Peter

sen og Bonnichsen.
Borch, Emilie Kornerup, datter af amtsforvalter S. Korne- 

rup Borch (død 1855), 8/8 1856.
Boysen, Helene, født 1834, datter af mølleejer på Tørning 

mølle, Asmus Boysen, gift februar 1859.
Brincken, Agnes v., født Karstens, gift med M. C. v. Brinc

ken, 26/4 1858.
Brincken, Charlotte, født 1840, datter af M. C. v. Brinc

ken, marts 1857, 26/4 1858.
Brincken, Anne Elisabeth (kaldet Lisette), 1781-1857, sø

ster til M. C. Brincken, 15/9 1857 (død).
Brincken, Martha, 1804—1881, enke efter Anton Friedrich 

v. Brincken (broder til M. C. Brincken), datter af amts
forvalter Hans Rudolph Hiort, 11/10 1859.

Brincken, Melchior Christoph v., 1802-76, søn af sogne
præst i Vonsbæk Adolph Rudolph v. Brincken, købmand, 
Nørregade 11, svoger til W., 26/4, 24/12 1858, 2/9 1859.

Butsche, mutter, vågekone, 18/2 1858.
Christiansen, Paul, 1807-93, murermester, Naffet 39, 

marts 1855, 3/6 1857, maj 1858, august 1859.
Cordes, Hugo, lærling hos W., søn af skomager D. D. Cor

des, St. Klingbjergö, 3/5 1859.
Christensen, J. Fr., borger 1843, gartner, ejer af teatret 

Gammelting 12, februar 1857.
Danner, Louise, 1815-74, lensgrevinde, født Rasmussen, 

gift med Frederik 7., 12/11 1854.
Dernen, Matthias, født 1824, borger 1851, litograf, Gås

kærgade 15, maj 1858.
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Dicks, Hans Wilhelm, borger 1856, manufakturhandler, 
november 1856, 23/6 1857.

Diedrichsen, Hans Chr., borger 1841, købmand, Torvet 5, 
3/1 1858.

Dircks, tandlæge i Slesvig, 7/5 1858.
Duer, Marcus, død 1879, borger 1836, vært i Borgerfor

eningen 1857-68, juni 1857.
Erichsen, Erik, Skovfoged i Stenderup, marts 1856, 16/11 

1859.
Eriksen, Helene, gift med J. Jacobsen, Stenderup, 14/6 1857.
Falle, vognmand, se Geertsen, Falle.
Fehr, Anne, frk., Bispegade 1, datter af skrive- og regne- 

mester Ulrich A. C. Fehr, 2/1 1858 (død).
Fischer, Jacob Frederiksen, smed og gårdejer, Errested, 

4/5 1859.
Frey, H. Petersen, 1807-65, købmand, Sønderbro 8, 24/7 

1858.
Friedrich, Gottlieb, borger 1853, pumpemager, Gammel

ting, 19/6 1859.
Friis, enke efter skomager Friis, 3/12 1859.
Fröhleking, Bothilde, vågekone, gift med snedker B. H. F., 

Slotsgade 22, 13/7 1856, 7/6 1858, 3/12 1859.
Fuchs, en datter af ham (Amalie) var gift med Valentin 

Wassner, Slesvig, 7/5 1858, 28/8 1859 (død).
Geertsen, Falle, borger 1831, vognmand, Gåskærgade 34, 

7/9 1857.
Georg, lærling hos W., se Hehr, Georg.
Gottfriedsen, Wilhelm, læge, Wedelsborg, 22/4 1856, juni 

1857.
Greif, Georg, 1801-62, præst ved Hospitalskirken 1850, og 

i Set. Peter på Ejdersted 1851-62, 8/7 1858, 5/7 1859.
Gyldenfeldt, Wilhelmine Conradine, 1843-59, datter af 

købmand Niels Sehested Gyldenfeldt (1810-75), Naffet 
27, begravet 13/9 1859.

Hammerich, Emil, 1801-77, borgmester og politimester i 
Haderslev 1850-64, 12/7 1859.

Hansen, Christian, født 1856, søn af tobaksfabrikant Hans 
Chr. Hansen, Storegade 3, 17/5 1858 (død).

Hansen, Christian, fra Kolding, kommis hos W., 28/7, 20/9, 
9/10 1859.

Hansen, Gottlieb, købmand, 3/3 1859.
Hansen, Johanna Maria, født 1795, gift med tobaksspinder 

Matthias Hansen, 16/8 1857 (død).
Hansen, Hans Heinrich, 1800-76, ejer af Løveapoteket, 

Apotekergade 1, november 1856, december 1858.
Hansen, Martin Christian, maler, Slotsgade 18, januar 

1858, 4/5, 7/5, 12/7 1859.
Hansen, Marie, datter af N. C. K. Hansen, gift 1858 med 

Heinrich Petersen 29/6 1858.
Hansen, N. C. K., borger 1830, købmand, Bispegade 3, 29/6, 

1/11 1858.
Hansen og Sørensen, manufakturhandel, Nørregade 12, 

november 1856.
Hehr, Georg, lærling hos W., søn af drejer J. H. Hehr, bor

ger 1841, Ved Stormklokken 2, 14/4, 27/9 1857, 4/9 1858.
Hein, ingeniør ved opførelsen af gasværket 1857—58, 13/1 

1858.
Heincerding, stor konfektureforretning i Hamborg, no

vember 1854.
Helweg, Hans Fr., 1816-1901, præst i Haderslev 

1850-64, 8/8 1856.
Heuckendorff, Carl Heinrich, død 1881, husfoged, dvs. til

synsførende med bl.a. veje og kgl. ejendomme, 28/9 1858.

Hjort, Jens, gårdejer i Åstrup, 6/8 1857.
Holm, C. P., død 1904, købmand, Slotsgrunden 7, rådmand 

1864-76, 24/7 1858.
Häger, Matthias, 1805-76, maler, Slotsgrunden 6, opret

tede Hägerstiftelsen, 16/5 1858.
Iwersen, Augusta (kaldet Guste), gift med læge W. Gott

friedsen, Wedelsborg, 22/4 1856.
Jacobsen, Anne, Stenderup, gift med dr. Schmidt, marts 

1856.
Jacobsen, Jacob, Stenderup, gift med Helene Eriksen, 14/6 

1857.
Jacobsen, Marie, gift med skovfoged Erik Erichsen, 16/11 

1859.
Jacobsen, »gamle«, Stenderup, formodentlig fader til Jacob 

Jacobsen, februar 1857.
Jendrichsen (fejl for Jendresen), lærer, Styding, 22/4 1856.
Jensen, Jens Chr., borger 1849, købmand, Torvet 10, 6/9 

1857.
Juhl, Jens, gårdejer i Åstrup, 19/6 1858.
Jørgensen, Nis, født ca. 1816, snedkermester, Slotsgrunden 

1,. maj 1858, 25/12 1858.
Karstens, aktuar og tingskriver, 4/5 1859.
Karstens, Johann Heinrich, 1787-1863, fysikus i Hader

slev 1823—53, W.’s svigerfar, marts 1854, beg. af 1856, 
marts 1856, 29/7 1856, 7/8, 11/8 1857, 15/2, 18/2, 26/4, 
19/6, 12/7,24/7 1858,5/7, 16/11 1859.

Keil, Andreas P., borger 1845, smedemester, Slotsgrunden 
6, maj 1858.

Kieldrup, Jacob, 1802-57, købmand, Storegade 35, råd
mand 1848-50, 7/9 1857 (død), marts 1858.

Kieldrup, Peter, 1819—95, skibsbygmester, Storegade 35, 
marts 1858, 3/3 1859.

Kieldrup, Theodor, født 1824, borger 1852, købmand, Bad
stuegade 16, 3/3 1859.

Kier, Ludvig, maler, Slotsgade 24, 25/12 1858.
Kjær, Laus Mortensen, gårdejer i Vonsbæk, 25/7 1856 

(død).
Koch, Hermann C. J., kartefabrikant, borger 1851, Slots

gade 12, 19/11 1856.
Koch, Peter Chr., 1807-80, købmand, redaktør og udgiver 

afbladet Dannevirke 1838—56, 22/4 1856.
Kragh, Chr. F., borger 1856, købmand, november 1856.
Lautrup, Erasmus, 1782-1857, hospitalspræst 1808-48, 

12/9 1857 (død).
Levy, Charles, & Co., firma i Hamborg, november 1856.
Marie, barnepige hos W., 25/8 1857.
Matthiesen, Flensborg, Johannes Wassners ven, 10/6 1859.
Mortensen, Nis P., borger 1844, buntmager, Storegade 19, 

marts 1856.
Mussmann, Julius, søn af rådmand M. Mussmann, marts 

1856.
Mussmann, Matthias, 1779—1856, købmand, Storegade 19, 

rådmand 1811—48, marts 1856.
Müller, Georg Wilhelm, 1816-98, præst i Haderslev 

1856-63, december 1856, 26/4 1858.
Müller, NN, født Gottfriedsen, gift med pastor Müller (ikke 

Georg Wilh. M.), 26/4 1858.
Müllerstedt, jordemoder, Gravene 17, 13/7 1856, 3/12 1859.
Müller og Lichtenberg, firma i Hamborg, november 1857.
Mörch, J. H., major i Slesvig, ven af P. J. Petersen, 20/8 

1856.
Niels, lærling hos P. J. Petersen, 6/9, 9/9, 12/9 1857 (død).
Ohlsen, Anton, søn af væver H. J. Ohlsen, 25/8 1857 (død).
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Ohlsen, Hans Jürgen, væver, Slotsgade 18, 25/8 1857 (død 
27/8).

Ohlsen, Lauritz, søn af væver H. J. Ohlsen, 12/7 1859.
Ohlsen, Marie, enke efter væver H. J. Ohlsen, januar 1858, 

4/5, 7/5, 12/7 1859 (død).
Ohlsen, Waldemar, søn af væver H. J. Ohlsen, 5/9 (død), 7/9 

1857.
Oppenheimer, leverer gaslamper, næppe fra Hadeslev, 28/3 

1858.
Petersen, Andreas, købmand, 24/7 1858.
Petersen, Anton, søn af billedhugger P., Altona, maj 1858 

(død).
Petersen, Charlotte, født 1842, datter af P. J. Petersen, 28/3, 

7/5 1858.
Petersen, Christian Andreas, 1785-1857, købmand, Store- 

gade 71, rådmand 1840-50, marts 1856, 9/9, 25/9 1857 
(død).

Petersen, Christian Andreas, 1854—1914, søn af P. J. Peter
sen, 5/10 1854.

Petersen, Erik, lærling hos W., senere lærer, 22/4 1856.
Petersen, Heinrich, søn af Wolfgang Petersen, 29/6 1858.
Petersen, Jens Christoph, død 1864, agent, købmand, ejer af 

korndampmøllen på Naffet, 3/10 1858.
Petersen, Joseph Hermann, født 1856, søn af P. J. Petersen, 

22/4 1856, 6/9, 9/9, 12/9, 25/9 1857.
Petersen, Josua, medejer af Petersen og Bonnichsens jern

støberijanuar 1857 (død).
Petersen, Mimi (Helene Marie Christine),født 1840, datter 

afP. J. Petersen, april 1856, 24/6 1857, 26/4 1858.
Petersen, Peter, kommis hos W., rejser til Assens 25/12 

1857.
Petersen, Peter Jacob, 1813-1894, købmand, Storegade 71, 

rådmand 1864—92, søn af C. A. Petersen, svoger til W., 
24/6 7/8, 6/9, 9/9 1857, 26/4, 24/7 1858.

Petersen og Bonnichsen, jernstøberi, Naffet 33, 3/6, de
cember 1857, 21/10 1858.

Petersen, Willi (Wilhelmine Antonie), født 1846, datter af P. 
J. Petersen, 9/9, 12/9, 25/9 1857, 7/5 1858.

Petersen, Wolfgang, født 1800, guldsmed, jernstøberiejer, 
Naffet 30, 29/6 1858.

Reckmeier, F. E., borger 1851, buntmager, Bispegade 3, 
1/11 1858.

Rendtorff, Julie, født Karstens, Himmestrup ved Viborg, 
svigerinde til W., 1/11 1857, 24/7 1858.

Richter, E., Horsens, gift med Wilhelmine Wassner, sølv
bryllup 8/10 1859.

Richter, Louise, formodentlig søster til E. Richter, april 
1856.

Roll, Gabriel Chr. Fr. Aug., 1806-88, læge i Haderslev 
1832-88, Slotsgade 27, 25/7 1856.

Romohr (Rumohr?), Anne, Einbeck, gift med kontrollør 
Schnellbeck, oktober 1854.

Roos, Chr. Aug., født 1803, glarmester, Slotsgade 20, 25/8 
1857, maj 1858.

Ruge, apoteker, H. H. Hansens svigersøn, Heide, november 
1856(død).

Rumohr, Theodor, 1807-84, herredsfoged, december 
1857.

Sachse, Johs. D. E., borger 1851, købmand, Bispegade 11, 
december 1859.

Schmidt, Gerhard Heinrich, 1808-66, læge i Haderslev 
1832-66, beg. af 1856, marts 1856, 15/2 1858.

Schnellbeck, kontrollør, gift med Anne Romohr, oktober 
1854.

Schrøder, Doris, Fredericia, 1/11 1857.
Schulte og Schemmark, firma i Hamborg, november 1857.
Simesen, Søren v., 1792-1858, majorjanuar 1858 (død).
Skjøde, Iwer Chr., borger 1839, blikkenslager, Storegade 

21,4/10 1857, 13/1 1858.
Skreiers, mutter, væver H. J. Ohlsens svigermor, 5/9 

(død), 7/9 1857.
Spielhaus, Karl, købmand i Lübeck, gift med W.’s søster 

Henriette, september 1856, 6/8, 7/8 1857, 26/2, 12/5 1859.
Spielhaus, Wilhelm, Lübeck, broder? til Karl S., 6/8, 7/8 

1857.
Stockholm, Chr., klejnsmed, Gåskærgade 15, august 1857, 

maj, 25/12 1858.
Suchland, Severin Lorens, snedkermester, Slotsgade 23. 

maj 1858.
Sønnichsen, Johann B., født 1803, købmand, Nørregade 

26-28, december 1858.
Toftmann, Peter, født 1826, kleinsmed, søn af kleinsmed 

Lauritz T., Nørregade 9, 17/8 1857 (død).
Tolderlund, Jul. Ferd., 1815-69, præst i Starup 1852-64, 

marts 1856.
Vollquardtz (eller Vollquardtsen), kommis hos Wassner 

1847-59, derefter købmand i Flensborg, 27/9 1858, 20/2, 
5/7, 20/9, 24/12 1859.

Walther, købmand i Assens, 25/12 1857.
Weber, Sig. Jul. Aug., 1823-68, fabrikant, Christiansdal, 

28/9 1858.
Wegener, Jens Fr. Chr., 1812-64, skovrider, Ulfshus, 

december 1857.
Wieck, Carsten Heinrich, borger 1812, købmand, Torvet 4, 

3/1 1858.
Wildfang, Jep, udvandret til USA, februar 1859.
Wildfang, madam, Mariedal, Feldum, Vonsbæk sogn, for

modentlig moder til Jep Wildfang, maj 1859, 16/11 1859.
With, Jesper, søn af herredsfoged M. P. With (1814—83), 

17/8 1857 (død).
Wodder, Mads Andreas, borger 1855, købmand, Storegade 

33, 7/8 1857.
Wulff, Lene Marie, født 1797, gift med nådler Johann 

Behrend Wulff, St. Klingbjerg 7, 23/9 1857 (død).
Wägener, H. (må være Chr. Wäger), sadelmager, Naffet 9, 

august 1857.

A. B. KECK
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AF HJULRIDERNES SAGA

Væltepeter’en
Det er kun omkring hundrede år siden, de 
første cyklister gjorde deres entré på vore 
gader og veje. Cyklen - eller som den hed i 
begyndelsen: velocipeden - var i den ud
formning, man brugte i 1880’erne, et tohju
let køretøj med et mandshøjt, pedaldrevet, 
styrbart forhjul og et meget lille baghjul. 
Udtrykket »væltepeter« var en spøgefuld 
omskrivning af ordet »velocipede«, ligesom 
udtrykket »hjulrider« sigtede til, at når 
man var kommet op på en væltepeter, var 
ens fødder lige så langt fra jorden, som når 

en rytter sad på sin hest. Heraf kom også 
udtrykket »et ridehjul«.

Hjulridning var til at begynde med en 
kunst for de færreste, hvad allerede ordet 
»væltepeter« vidnede om. Rent bortset fra, 
at velocipeden var en bekostelig affære, der 
i Haderslev i 1880’erne stod sin ejer i 
300-400 mark, så krævede blot det at lære 
sig kunsten at ride på hjul en utrolig målbe
vidst og tålmodig indsats. På den tid måtte 
nybegynderen starte med at købe sig en 
håndbog om den rette dyrkning af bicykle- 
sporten, som den hed, og heri kunne man så 
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læse om alt, lige fra hvordan man foretager 
de første spæde forsøg på at bestige en 
velocipede, til det rette udstyr, en hjulrider 
bør føre med sig, når han begiver sig på 
langfart.

Under sådanne betingelser var det ikke 
sært, at omverdenen så på hjulridning en
ten med næsegrus beundring på grund af 
de færdigheder og strabadser, der var for
bundet med sporten, eller med den dybeste 
skepsis på grund af de farer, hjulrideren 
udsatte sig selv og andre for. Det var mange 
drenges højeste drøm engang at få en vælte
peter - og lige så mange ældre menneskers 
store håb, at denne nymodens dille ligeså 
stille ville gå i sig selv igen. Sagen var, at in
gen rigtigt kunne gennemskue rækkevidden 
af denne nye opfindelse. Og som man senere 
skulle få at se, viste cyklingen sig ikke blot at 
blive en ny sportsgren, men den skulle også 
komme til at vende op og ned på det vante 
trafikmønster på gader og veje.

De første reaktioner
Derfor blev reaktionerne på væltepeteren 
særdeles kraftige — og meget blandede. 
Man var i vildrede med, hvordan cyklen 
skulle passes ind i hverdagen, og det var 
der flere både tragiske og komiske eksemp
ler på. F.eks. var en velocipede hurtigere 
end en hestevogn under normale forhold. 
Hvis en væltepeter derfor overhalede en 
hestevogn på åben landevej, var det ikke 
ualmindeligt, at hestene af bare forskræk
kelse blev urolige og begyndte at vrinske og 
stejle. Derfor var der i Sønderjylland den 
regel, at hvis kusken rakte pisken i vejret, 
skulle hjulrideren holde sig bag ved heste
vognen — han måtte ikke overhale. Og 
mange hunde reagerede dengang som i dag 
ved at fare frem mod cyklens hjul — med 
mange alvorlige fald til følge. Derfor var en 
hundepisk standardudstyr for en hjulri
der.

Specielt inde i byerne var forholdene 

usikre. Vi hører således, at når en hjul
rider rigtig skulle vise sin kunnen, kørte 
han op på toppen af en stejl bakke, vendte 
om og susede så nedad igen - med benene 
på styret. Hvorfor? spurgte folk hovedry
stende. Jo, svarede hjulriderne, for hvis 
man vælter, så er man altid sikker på at 
lande på benene. Hvad man først for sent 
rigtigt fik øjnene op for, var, at hvis benene 
var solidt plantet på styret, var det vanske
ligt, for ikke at sige umuligt, at bringe velo
cipeden til standsning, såfremt noget eller 
nogen skulle komme i vejen. Derfor er det 
heller ikke mærkeligt, at de fleste ulykker, 
vi hører om i Haderslev i 1880’erne og 
1890’erne, og hvor hjulridere var involve
ret, fandt sted på bakken nord for byen ned 
mod Gammelting.

Og helt galt kunne det gå, hvis en hjul
rider fik for megen fart på i et sving. Om
kring 1890 trænede Haderslevs hjulridere 
for en stor dels vedkommende på pladsen 
omkring Frue Kirke. Men i 1892 skete der 
en tragisk ulykke: En ung mejerist blev 
dræbt, da han væltede, fordi han kom for 
tæt på Kirkepladsens kant ved Apoteker
gade. Øvelserne blev straks forbudt på 
dette sted, hvorfor hjulriderne forlagde 
øvelsesområdet til Jomfrustien — som den
gang faktisk mere eller mindre var en sti, 
der på den ene side var flankeret af en dyb 
muddergrøft; men den var jo unægteligt 
også mindre farlig at falde ned i end den 
hårde stenbro.

Men der var da heldigvis også mere ko
miske eksempler på, hvordan folk reage
rede på de nye køretøjer. F.eks. kom en 
hjulrider engang kørende igennem Mol
trup, og da det var mørkt, havde han for
skriftsmæssigt hængt en lygte op under 
navet på det store forhjul. Pludselig blev 
han set af en gammel kone, der stod ude 
foran sit hus. Konen blev så bestyrtet over 
hvad hun så, at hun for ind i stuen og råbte: 
»Åh, Herregud, nu har jeg set Fanden. 
Han kom kørende på en vejrmølle og havde 
en lygte mellem benene!«
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Maler Iver Henningsen fotograferet 
med sin »væltepeter« efter et cykelløb 
til Hamborg i 1892. Bemærk lygten 
under hjulnavet. (Privateje).

Cyklingen griber om sig
Alt dette kunne ske, da cyklingen endnu var 
ung. Hjulridning var som sagt for de fa, der 
i betragtning af de vanskeligheder og farer, 
de udsatte sig selv og andre for, med rette 
kaldte sig pionerer. En af dem var maler
mester Iver Henningsen, der i et interview 
i Dannevirke den 20. okt. 1936, hvorfra 
ovenstående træk er hentet, berettede om 
sine minder fra de glade firsere og halvfem
sere. Dengang, sagde han, var cykling vir
kelig en sport - til forskel fra det, den se
nere blev. Han sigtede her til, at der ikke 
skulle gå mange år efter 1890, før væltepe
teren var blevet en saga blott. Selv satte han 

skellet til omkring 1892. Det år begyndte en 
ny cykeltype at fa overtaget i Haderslev — 
en cykel, der havde lige store for- og bag
hjul, blev drevet frem ved kædetræk fra 
pedalerne til baghjulet, og som - fra 1894 
- blev udstyret med en speciel frihjuls
mekanisme. Senere kom der flere forbed
ringer til i form af fælgbremser, luftgum- 
miringe, gear og andre tekniske detaljer.

De gamle pionerer så med foragt på 
denne »græshoppe«, som de kaldte den, og 
som de ikke ville høre tale om at køre på. 
Men det var ikke desto mindre denne cykel, 
der havde fremtiden for sig. I løbet af fa år
tier var den blevet folkeeje og blev nu ikke 
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bare brugt til sportslige præstationer af de 
mere overbeviste tilhængere, men også til 
mere almene fornøjelser. Den nye cykel 
havde nemlig det afgørende fortrin, at den 
var nem at køre på, og at man kunne 
komme langt omkring og alligevel - i mod
sætning til jernbanen - selv bestemme rute 
og tider. Og nok var cyklen dyr, men havde 
man først bekostet anskaffelsen, var det en 
næsten gratis fornøjelse at anvende den. 
Dertil kom endelig, at cyklen omkring år
hundredskiftet — da bilen endnu ikke havde 
holdt sit indtog — i stigende grad blev an
vendt af de erhvervsdrivende til mindre, 
lokale transporter.

De første cykelklubber
Blandt de første cykelpionerer i Haderslev 
var foruden maler Iver Henningsen også 
købmand Th. Dahl og dennes broder, se
nere konsul J. H. Dahl, købmand N. Riis, 
grosserer Adolf Beck og købmand Walde
mar Schmidts broder, P. Schmidt, der se
nere rejste til Amerika. De tilhørte alle 
byens dansksindede borgerskab, mens fysi- 
kus (amtslæge) Johs. Hasselmann og dennes 
søn, der også nævnes blandt pionererne, til
hørte byens tyske embedsmandsstand.1 Alle 
tilhørte den mere velbjergede del af byens 
befolkning. De havde derfor råd til den ikke 
ringe investering, som anskaffelsen af en 
cykel — og det var i deres tilfælde en »væl
tepeter« — medførte.

Det nationale tilhørsforhold havde der
imod betydning for det fællesskab man kom 
ind i, når man begyndte at cykle. Allerede i 
slutningen af 1880’erne fandtes både en tysk 
og en dansk hjulriderforening i Haderslev. 
Den tyske »Radfahrerverein« var stiftet 
den 15. febr. 1888.2 Den danske forening, 
der havde navnet »Haderslev Cykle Klub« 
er formodentlig nogenlunde samtidig, og i 
hvert fald ved vi, at den søndag den 18. sept. 
1890 var vært for en større gruppe hjul- 
ridere fra Danmark. De var tidligt om 
morgenen startet sydpå fra Kolding og var 

blevet mødt ved Frederikshøj-grænseover- 
gangen af de ca. tyve aktive medlemmer af 
cykelklubben i Haderslev.

Allerede længe inden hjulriderne ankom 
til Haderslev, havde folk taget opstilling på 
vejen nord for byen fra Tivoli (nu realsko
len, Christiansfeldvej 20) og ud mod Ulvs
lyst. Omsider, klokken halvtolv, så man i 
det fjerne det forreste af hjulryttertoget, 
hvor hjulridere på den lave cykel var i fler
tal. Allerede her i 1890 synes væltepeter’ne 
altså at være i tilbagegang, således som det 
fremgår af Dannevirkes skildring af rytter
nes indtog i byen:

»Foruden hjulrytterne herfra var der 
rigelig 50 deltagere fra Danmark, hvor
iblandt to damer fra Fredericia, den ene på 
et par almindelige lave hjul, den anden sam
men med sin broder på dobbelthjul. Man 
kan sige sig selv, at det vakte almindelig op
mærksomhed, siden det hører til det usæd
vanlige her at se hjulryttersker, ligesom det 
måske er første gang, at man har set to på 
ét par hjul.

Deltagerne var ordnede i to rækker, og 
det var, som man kunne tænke sig, rækker 
af betydelig længde. Rytterne på de lave 
hjul - og dem der var flest af - red for
rest. Det var særdeles interessant at se 
toget fare forbi; men det varede rigtignok 
kun et øjeblik, hurtigt gik det, vejen nordfra 
ned mod byen egner sig fortrinlig til rask 
fart. Hele toget kørte ind til teatret, hvor 
den herværende klub har sit lokale.«

For de tålmodigt ventende tilskuere var 
det hele en kort, omend »særdeles interes
sant«, oplevelse. Men for hjulrytterne selv 
og deres pårørende ventede nu belønningen 
for formiddagens strabadser på landeve
jen: På teatret på Gammelting blev der 
budt velkommen, og bagefter var der fro
kost hos de lokale værter rundt om i byen. 
Mellem klokken to og tre om eftermiddagen 
var alle samlet igen ved teatret, også vær
terne og disses hustruer var med. På pro
grammet for eftermiddagen stod en udflugt 
til Sølyst ved Kelstrup. Igen satte det lange
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Hjulridere i fornem procession 16. juni 1901 ned gennem Storegade forbi Vestergades udmunding - og med både små og 
store tilskuere. »Modersmålet« skrev dagen efter: »De tyske hjulridere holdt i går »Gaufest« i byen. Der var mødt deltagere 
fra flere byer i hertugdømmerne. Der fandt optog sted gennem byens hovedgader. Festen holdtes først i »Høppners Hotel«, 

efter optoget i teatret.« (Haderslev byhistoriske Arkiv).

tog af hjulryttere sig i bevægelse, efterfulgt 
af en række hestevogne til befordring af 
værter og pårørende. Og igen var der 
mange tilskuere, der skulle se det usædvan
lige syn.

Kun ét uheld indtraf: Styret på en Ar- 
hus-ry tters ridehjul knækkede, og den 
uheldige væltede og pådrog sig en flænge i 
hånden. Men ellers klappede alt perfekt — 
selv vejret var der ingen, der kunne sige no
get på: Overskyet, stille, tørt, en lille smule 
køligt - kort sagt rigtigt cykelvejr. Dagen 
kulminerede med middag og fest i teatret, 
der begyndte klokken halvsyv. Først var 
der fællesspisning og bagefter bal, og under 
det hele herskede der, som »Dannevirke« 
skrev, i den grad »et liv og en munterhed 

at besøget i Haderslev vil blive mindet 
længe både af gæsterne nordfra og af delta
gerne i festen her fra byen.«3

Og at besøget havde været en succes 

fremgår måske bedst af, at det blev gentaget 
gang på gang i de følgende år, når cyklister 
besøgte Haderslev fra nær og fjern. Turene 
fandt som regel sted om søndagen, og møn
stret var altid det samme: Først modtagelse 
i klublokalet i teatret, derpå frokost, og om 
eftermiddagen udflugt til et eller andet sted 
i omegnen, f.eks. Bøghoved, Christiansdal 
eller Sverdrup. Endelig om aftenen selska
beligt samvær, der ikke sjældent trak ud til 
den lyse morgen.

Det var glade dage, folk tilbragte under 
disse former. Det sportslige, turistmæssige 
og selskabelige gik op i en højere enhed, så 
mærkeligt er det ikke, at der i avisernes 
reportager fra disse begivenheder hviler 
en egen atmosfære af sorgløshed, humør og 
begejstring. For menigmand kom cyklingen 
— såvel som den øvrige folkelige idræt, bl.a. 
gymnastikken, der brød igennem i denne 
tid - til at betyde et stort fremskridt.
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Udflugter
Naturligvis tog Haderslev-cyklister lige så 
ofte afsted til arrangementer i andre byer. 
Nogle gange var det hele familien, der tog 
afsted — far på ridehjulet, og mor og de 
små i toget. Andre gange var programmet 
så presset, at det kun var de decideret ak
tive hjulryttere, der kom afsted. En sådan 
udflugt fandt f.eks. sted en søndag i juni 
1891, hvor en flok morgenduelige hjul
ridere havde sat hinanden stævne på Gam
melting i Haderslev kl. 6 om morgenen. 
Foran sig havde de en lang og krævende ud
flugt til Kolding og Fredericia, og selv om 
det var midt på sommeren, »så vejret alde
les ikke indbydende ud«, som en af delta
gerne bagefter skrev i Dannevirke.

Men afsted kom de da, og allerede kl. 8 
var de fremme i Kolding, hvor »man med 
behag nød sin kaffe«. Videre gik det gennem 
et anstrengende og bakket terræn til Frede
ricia, hvor 70 hjulridere fra hele Fyn og 
Østjylland skulle møde hinanden foran 
banegården kl. 10.30. For »Dannevirkes« 
udsendte medarbejder var det atter Frede
ricias kvindelige hjulridere, der tiltrak sig 
opmærksomheden. »I Fredericia«, skrev 
han, »er damerne rigtig med på sporten«.

Opholdet i Fredericia bød på et varieret 
program. Først spistes der på hotel »Natio
nal«, hvor også hele det forsamlede selskab 
blev stillet op til gruppefotografering. Der
efter var der sightseeing på cykel rundt 
omkring i byen til historiske og nationale 
mindesmærker. Senere på eftermiddagen 
kom det sportslige højdepunkt: Et lande
vejsløb på 2 X l'/2 mil. Dette skal nok have 
været den mest krævende del af turen for 
cyklisterne fra Haderslev. For i løbet af 
dagen var vinden slået om, og det blæste nu 
med kulingsstyrke fra nordvest — dvs. stik 
modvind for de hjulridere, der måtte stride 
sig de \f mil ud ad Fredericia-Vej le vejen, 
hvor løbet blev afholdt. I hvert fald var der 
ingen haderslever, der vandt »Jysk Cycle- 
Union«s guldmedalje ved den lejlighed.

Men som altid ventede belønningen bag-

Bygmestrene Svend Hansen (tv) og Peter Gydesen (th), 
begge fra Marstrup, da de lod sig fotografere kort før 1900 i 
Albert Johannsens atelier, Storegade 6 i Haderslev. 

(Haderslev byhistoriske Arkiv).

efter i form af middag og fest. I »Frederiks- 
klubben«s lokaler »samledes man til et 
smukt arrangeret fællesmåltid med da
mer«, og bagefter var der dans ved »et ani
meret bal, som desværre sønderjyderne 
for en stor del måtte renoncere på.« Næste 
dag var nemlig arbejdsdag, og Haderslev- 
folkene måtte derfor tage med toget kl. 
23.15 — dog kun til Kolding, for herfra til
bagelagde man resten af turen pr. cykel. 
Desværre melder historien ikke noget om, 
hvor friske cyklisterne var den næste mor
gen, men vigtigtere var det jo også, som 
»Dannevirke« skrev, at det havde været 
»en i enhver henseende vellykket og fornøje
lig dag,« og bladet fortsatte:

»Det var ønskeligt, om ret mange ved lig
nende lejligheder ville tage del, thi det er en 
sand glæde, man føler ved at se den venlig-
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hed og forekommenhed, der vises »Hader
slev Cykle Klub«, tilmed da netop sådanne 
udflugter udvikler og fremmer sporten og 
ikke bidrager mindst til at uddanne både 
dygtige og udholdende ryttere.«4

»Haderslev Cykle Klub« lå i hvert fald 
ikke på den lade side, når den tilrettelagde 
aktiviteterne i disse år. Her er f.eks. pro
grammetfor sommersæsonen 1894:

29. april: Christiansfeld og Frederikshøj.
3. maj: (Kr. Himmelfartsdag): Frederi

cia, Kolding, Middelfart.
13. og 14. maj: Pinsetur til Arhus.
3. juni: Væddeløb i Kolding.
24. juni: Sølyst.
8. juli: Sverdrup.
22. juli: Kolding Klubs besøg i Haders

lev.
12. august: Væddeløb i Kolding.
26. aug.: Åbenrå.
9. sept.: Årøsund.
23. sept.: Kolding Klubs besøg i Haders

lev
Desuden blev der i sommerens løb af

holdt en fællesudflugt til Fyn. Hver onsdag 
aften var der småture i omegnen med af
gang kl. 19.30. Endelig var der »efter frit 
valg ridt om klubbens rekordmedailler« på 
forskellige distancer.5

Opvisninger på ridehjul
Selv om vinteren, når cyklingen udendørs 
lå stille, havde cykelklubben aktiviteter på 
programmet. 15. marts 1893 var der ar
rangeret »kunstopvisning for cyklister« i 
klublokalet på teatret. Der blev vist færdig
heder både på »Ordinary« (væltepeter) og 
»Safety« (den moderne cykel).

Bagefter var der en »Årsrevue«, der 
meget naturligt kaldtes »På Cykle«. »De 
mange mer eller mindre vellykkede hentyd
ninger til begivenheder, der havde fundet 
sted i årets løb og været af interesse for 
cyklisterne, forstodes straks og fremkaldte, 
som rimeligt er, munterhed.«

Til slut samledes man om bordene og 

hørte taler og sang. Her er et vers fra en af 
de sange, der var skrevet i dagens anled
ning:

For Cykelsporten
Vort folk vil vi løfte ved idræt og sport 
I legemlig styrke og kraft.
Vi vil hjælpe at kaste den sløvhed bort,
Vi ofte herhjemme har haft;
Kun når sjælen til bo har en krop, der er 
sund,
Kan ret virkes med fynd og med klem, 
Når vi skulle værne i farens stund
Om vort fodrende hjem.6

Nordslesvigsk Hjulriderlag
Sangen antydede, at også det nationale spil
lede ind i det sportslige fællesskab: »Ha
derslev Cykle Klub« var så ganske klart en 
dansk klub — det var Danmark, der var 
målet for de længere udflugter, og det var 
mest fra Danmark, klubben modtog sine 
gæster. Der fandtes som nævnt også en tysk 
cykelklub i Haderslev, og i slutningen af 
1899 stiftedes endnu en tysk hjulriderfor- 
ening, der bar navnet »All Heil«7. Måske 
var det med baggrund i denne nationale 
modsætning, at der i 1894 dannedes en »In
ternational Hjulry tterklub« i Haderslev, 
hvis navn antyder, at den skulle samle folk 
fra begge nationale lejre. Lidt spidst be
mærkede »Dannevirke« ved den lejlighed, 
at en sådan klub da egentlig kun var over
flødig, da der jo ikke blev drevet politik i 
»Haderslev Cykle Klub.«8

Hvorom alting er, så var tyskerne tidli
gere på færde, når det gjaldt om at organi
sere cyklisterne på landsdelsplan. Den 
lokale tyske forening var således allerede i 
1891 tilknyttet et »Fælles-Hjulrytterfor- 
bund« med hovedsæde i Kiel.9 Medlems
skab heraf gav mange fordele, som man 
ikke fik gennem de lokale foreninger, og det 
gav frygt i danske kredse for, at også unge 
dansksindede ville gå ind i den tyske for
ening.

På denne baggrund stiftedes »Nordsles
vigsk Hjulriderlag« ved et møde på Har
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monien i Haderslev den 5. juli 1896. Som 
navnet viser omfattede det hele Nordslesvig 
og til den første bestyrelse valgtes redak
tionssekretær på »Modersmaalet« Hans 
Petersen, Haderslev, købmand Nis Jen
sen, Branderup Mølle, bogholder J. H. 
Dahl, Haderslev, og købmand Carl Søren
sen, Åbenrå.10 Formålene for laget blev 
bl.a. beskrevet således:
— fremme landevejsridt,
— udvirke tilladelse til at afholde dem her i 

landet,
- foranstalte mindre og store fællesudflug

ter
- udvirke lavere priser på gæstgivergår

dene for medlemmerne,
— indsamle oplysninger, f.eks. om vejene.

Foreningen, hvis motto var »God vind«, 
startede med ca. 200 medlemmer, der hver 
betalte et indtrædelsesgebyr på 1 mark og 
et årligt kontingent på 3 mark.11 Dette 
gjorde det muligt for foreningen at gøre sig 
gældende på forskellig vis. F.eks. mærker 
man, at præmieuddelingen efter cykellø
bene var af betydning både på dansk og tysk 
side. Præmierne varierede fra de obligate 
medaljer til de mere nyttige præmier som 
dem, Hjulriderlagets formand, redaktions
sekretær Hans Petersen, uddelte efter et 
løb i 1898. Førstepræmien var en »regula
tor«, derefter fulgte et »vejrglas«, en ace- 
tylgaslygte, et album og en ridehjultaske.12

Ikke desto mindre var tilslutningen til 
Hjulriderlagets aktiviteter ikke altid, hvad 
bestyrelsen kunne ønske sig. Det kom f.eks. 
til udtryk ved lagets generalforsamling i 
1902, hvor der blev klaget over manglende 
deltagelse i fællesturene.13 Jo længere tid, 
der gik, des mere syntes lagets arrange
menter at tage sigte på det mere selskabe
lige samvær. De førhen så stolte pionerer 
besad øjensynligt ikke længere de fornødne 
kræfter, som sporten krævede, og hvad 
værre var: Nye og yngre medlemmer var 
ikke i stand til at videreføre klubben. 
»Nordslesvigsk Hjulriderlag« blev opløst i 
1912.14

Hjulridningen som national tilkendegivelse 
Måske var det medlemsbidragenes stør
relse, der var skyld i denne udvikling,15 
eller måske var det de mange militærind
kaldelser før verdenskrigen, der gjorde sig 
gældende. Det har givetvis også spillet en 
rolle, at der fra myndighedernes side gen
nem hele cykelsportens barndom i Haders
lev indirekte blev lagt hindringer i vejen for 
de danske hjulriderforeninger.

Den 5. maj 1896 hører vi således, at for
manden for Haderslev Cykle Klub, Adolf 
Beck, måtte give møde på borgmester 
Kösters kontor i Haderslev. Borgmesteren 
ønskede at få at vide, hvordan det kunne gå 
til, at cykelklubbens medlemmer på vej til
bage fra en tur til Kolding havde besmykket 
deres cykelstyr med Dannebrogsflag.16

En anden gang var cyklisterne kommet i 
politiets søgelys, fordi de uretmæssigt havde 
lagt ruten for et cykelløb fra Astrup til Fj el
strup igennem »en udkant af Sillerup«, som 
»Dannevirke« skrev. Resultatet havde væ
ret klækkelige bøder — der forelå åbenbart 
et forbud om, at visse cykelløb ikke måtte 
finde sted gennem byer. »Dannevirke« ef
terlyste nu en lignende fremfærd fra det 
preussiske politi over for de tyske hjul
ridere, da disse under et væddeløb fra Tho- 
mashus nordpå til grænsen måtte passere 
gennem Christiansfeld: »Bortset fra at alle 
hjulryttere bør være lige for loven, skulle 
man nemlig synes, at et kapløb gennem 
Christiansfeld, en tætbygget flække, må 
være langt ulige farligere for den alminde
lige sikkerhed end et kapløb gennem en ud
kant af en åben landsby.«17

Ulykker og hændelige uheld
På den anden side hang forbudet mod cykel
løb gennem byerne dog også sammen med 
den fare, der notorisk var forbundet med 
disse løb. Det var der flere både små og 
store eksempler på. I 1891 havde man også 
foranstaltet cykelløb mellem Astrup og Fjel- 
strup, og herom hedder det, at »de høje ma
skiner generedes noget af blæsten«. Blandt
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Nordslesvigsk Hjulriderlags fane 
præges i midten af det smukt bro
derede emblem, forestillende de to 
slesvigske løver. Nedenunder ses 
fanespids og to skærf samt fire me
daljer og tre brocher, der sikkert 
har tilhørt medlemmer af Hjulrider- 
laget. - Foreningens fane kom til at 
føre en omflakkende tilværelse efter 
lagets opløsning i 1912. Dette år over
drog guldsmed Peter Henningsen, 
Haderslev, fanen til Nordslesvigs 
Fælles-Idrætsforening, der depo
nerede rariteterne i en glasmontre 
på Højskolehjemmet i Haderslev. 
Herfra fjernedes de imidlertid i 
september 1934 af nogle cykelryttere, 
der ville hæve fanen i deres del af det 
optog, der markerede indvielsen af 
byens nye stadion. Fanen blev der
efter opbevaret privat hos idræts
foreningens formand. I 1953 over
drog Johs. Juhl, Bramdrup, fanen til 
Idrætshøjskolen i Sønderborg ved 
dennes indvielse. Her opbevares 
fanen i dag. (Foto i Haderslev by
historiske Arkiv).

tilskuerne sås da også »fysikus Madvig, 
[der] var til stede for i påkommende til
fælde at yde sin hjælp som læge«.18

Heldigvis blev der ikke brug for lægen 
ved den lejlighed, men andre gange gik det 
galt. I så henseende oprandt en sort dag i 
begyndelsen af september 1898. Et felt af 
cyklister var på vej gennem Haderslev un
der et 250 km langt løb fra Christiansfeld til 
Neumünster, arrangeret af den tyske cykel
klub. Lige nord for Tivoli styrtede en cykel
rytter, da han stødte sammen med en lokal 
cyklist, der passerede tværs over vejen. 
Lidt senere og næsten på samme sted havde 
to ryttere på en tandem den ubehagelige 
oplevelse, at kæden sprang af tandhjulet på 
deres tandem — uden at vi dog ved, hvor
dan de fik det standset. Men allerværst gik 
det for den kendte hjulrider Schneider fra 
Hamborg, hvis cykel ganske enkelt brød 

sammen under ham ud for Assistenskirke
gården. Schneider faldt og kvæstedes flere 
steder i hovedet. Han måtte befordres hjem 
i toget, og da han havde omtrent hele hove
det indsvøbt i forbinding, vakte han adskil
lig opsigt på banegårdene i Haderslev og 
Vojens.19

Også andre uheld kunne støde til, omend 
af mindre dramatisk karakter. 27. august 
1899 startede et stort tysk-arrangeret ud
holdenhedsløb fra Haderslev til Hamborg 
med 73 herrer og 1 dame som deltagere. 
Starten gik fra km-sten 219,5 i Sønder 
Otting, men allerede ved Genner var seks 
af rytterne punkterede.20

Ved et andet landevejsløb kom punkte
ringerne igen frem i avisspalterne, men 
denne gang havde man en lumsk mistanke 
om, at der lå usportslig optræden bag: »En 
hidtil ukendt person havde på chausseen ud 
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for Hovgård syd for Hoptrup bestrøet 
kørebanen med små spidse søm. Om nogen 
af væddeløbsrytterne har haft uheld som 
følge af denne skurkestreg, vides endnu 
ikke. En mand, der bor tæt ved vejen, på
står at have set, at en af de første hjulridere 
skal have kastet sømmene.«21

Også når der ikke var tale om cykelløb 
kunne det gå galt, specielt inde i byen, når 
yngre, fartglade hjulridere kørte stærkt op 
og ned gennem gaderne. »Modersmaalet« 
havde et konkret eksempel herpå 21. juni 
1900: »Hjulriderne viser trods alle ad
varsler endnu ofte stor uagtsomhed ved 
vild kørsel gennem gaderne. For nylig blev 
høker og natvægter Juhls kone i Storegade 
forulempet af en hjulrider, der kom su
sende i fuld fart. Idet han kørte forbi, greb 
noget fra hans maskine fat i madam Juhls 
skørt; hun blev revet omkuld og faldt så 
uheldigt, at hun fik den ene arm slemt kvæ
stet. Der vil nu blive rejst tiltale mod den 
uheldige hjulrider. Som oftest er det ganske 
unge mennesker, der rider uforsvarlig 
hurtigt gennem gaderne. De burde huske, 
at de ved en sådan uforsigtighed let kan for
volde store ulykker.«

En anden gang klages i et læserbrev over, 
at hjulriderne forulemper de spadserende 
på Jomfrustiens forlængelse - trods op
slået advarsel: »At folk da ikke kan være så 
fornuftige at trække hjulet eller ride om ad 
Østergade. Politiet burde have et mere vå
gent øje med sligt, da det dog er menneske
liv, der står på spil.«22

Forordning for hjulridere 
Opfordringen til politiet var så meget mere 
berettiget, som der i dette tilfælde forelå en 
klar overskridelse af den politiforordning 
for hjulridere, der den 1. november 1900 
var udstedt af provinsen Slesvig-Holstens 
øverste embedsmand, overpræsident v. 
Köller. Forordningen afspejlede, at cykel
trafikken i byerne nu havde taget et sådant 
omfang, at en regulering var nødvendig:

§ 2, stk. 1: Ved ridning på hjul må kun de 

for køretøjer bestemte veje og gader anven
des, såfremt der ikke er indrettet særlige 
veje for hjulridning.

§ 4, stk. 1: Enhver hjulrider er forpligtet 
til den tilbørlige forsigtighed ved styringen 
af sit hjul.

stk. 2: Overdreven hurtig kørsel, at køre 
rundt omkring vogne, mennesker og dyr, 
samt at foretage lignende handlinger, der 
er skikkede til at udsætte mennesker eller 
ejendom for fare, hindre færdslen, at gøre 
mennesker eller dyr sky (!), er forbudt.

Forbudet mod at køre hurtigt gjaldt spe
cielt ved kørsel omkring skarpe hjørner 
eller fra offentlig vej til privat grund. »I 
fornødent tilfælde skal hjulet kunne bringes 
til at holde på stedet.« Det var også forbudt 
at tage benene fra pedalerne eller hæn
derne fra styret, når man kørte ned ad 
bakke.

Særlig vigtige var bestemmelserne om 
signalgivning, således som det fremgår af 
§ 8: »Enhver hjulrider skal ved et tydeligt, 
klart og hørligt klokkesignal i rette tid gøre 
ham imødekommende eller af ham indhen
tede, i vejen stående eller hans vej kryd
sende mennesker opmærksom på, at et hjul 
nærmer sig.«23

Ridehjulsskat og hjulriderkort
Også magistraten i Haderslev — så vel som 
i andre byer — fik øjnene op for cyklens 
voksende betydning, og fik som følge heraf 
den tanke, at man måtte kunne gøre cyklen 
til skatteobjekt. Byens borgmester, Hugo 
Köster, foreslog i 1898, at alle cykler, der 
brugtes til »luksus«, skulle beskattes med 10 
mark årligt.

Iflg. borgmesteren fandtes der i Haders
lev ca. 200 af sådanne »luksushjul«, hvor
imod der skulle være ca. 160 »forretnings
hjul« i byen, og disse skulle ikke beskattes.24

Forslaget vakte øjeblikkelig debat, for 
hvordan skulle man trække grænsen mel
lem »forretningshjul« og »luksushjul«? Ikke 
mindst blandt hjulriderne selv, der straks 
havde indkaldt til et protestmøde om sagen i
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Nordslesvigsk Hjulriderlag foran Mikkelborg Kro år 1900. I første række fra venstre ses Carl Nielsen, Erik Andersen, 
Beck, P. Petersen samt værten Brygmann. Bagest fra venstre Hundevadt, Dall og Søren Rohde. (Haderslev byhistoriske 

Arkiv).

teatret, var der stor harme over, at borg
mesterens forslag ville ramme mindrebe- 
midlede familier urimeligt hårdt. Hjul
riderlagets formand, redaktør Hans Peter
sen, kendte f.eks. en familie i Haderslev, 
som i påkommende fald måtte betale skat af 
fem ridehjul, dvs. 50 mark ialt. Og læge P. 
Meyer, der ofte anbefalede sine patienter at 
bruge cyklen af sundhedshensyn, føjede til, 
at så vidt han vidste, var der kun tre af by
rådsmedlemmerne, der »af erfaring kendte 
noget til cykling«.

Herefter blev en resolution udarbejdet 
og enstemmigt vedtaget:

»De her i teaterlokalet forsamlede hjul
ridere anser ikke ridehjulet for at være et 
fornøjelsesmiddel, men et middel til at 
fremme forretningen. En skat på ridehjul 
vil derfor, især for ikke bemidlede hjul
ridere, være af indgribende virkning og 

blive en følelig hemsko for forretningsfor
bindelsen. De forsamlede beder derfor Ma
gistraten og Borgerrepræsentationen om 
at se bort fra enhver skat.« Underskrevet 
af »58 af de tilstedeværende hjulridere 
eller venner af denne idræt«.25

Sagen stod på dagsordenen for borger
repræsentationens næste møde 26. august 
1898, og også her var meningerne stærkt 
delte. Formanden, J. Johannsen, foreslog 
en sænkning af skatten til 6 mark, men så til 
gengæld en beskatning af alle ridehjul, da 
det var vanskeligt at trække grænsen mel
lem arbejds- og fritidskørsel. Rådmand 
Raben var af princip imod enhver skat å la 
hundeskat, forlystelsesskat, ridehjulsskat 
osv. Det var, sagde han, en ubetydelig og 
ustabil indtægt. Og »om en halv snes år ville 
denne mode vel også nok tabe sig«.

Det var borgerrepræsentant Wæger 
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imidlertid langt fra enig med ham i. Han be
tegnede sig selv som »en ivrig modstander 
af ridehjulssporten«, og hvad fornøjelses
kørsel angik, var det på høje tid, at der blev 
lagt en dæmper på den. Her kunne ride
hjulsskatten være et velegnet middel - også 
ud fra princippet om, at lidt har også ret, 
når det gælder købstadens indtægter.

Og hvad er iøvrigt alternativet? spurgte 
han. Gamle folk kan jo ikke længere gå i 
fred på gaden. Selv var han blevet påkørt 
flere gange, den ene gang lige uden for sin 
gadedør. Alle skal have et ridehjul - selv 
børn. Hvor tit hørte man ikke: »Far, må jeg 
ikke få et ridehjul!«, og så måtte faderen af 
med det både til sønner og døtre. Som 
transportmiddel i forretningen var ride
hjulet derimod kommet for at blive. For, 
sluttede Wæger sit indlæg, »et så udmærket 
befordringsmiddel ville man bestandig 
bruge indtil man fik et bedre og måske 
lærte at flyve - dersom man nogen sinde 
kom så vidt.«

Debatten fortsatte uden at man nåede til 
enighed. Til sidst bad borgmesteren »ind
trængende om at vedtage Magistratens for
slag. Det ville være let at trække grænsen. 
Han greb allerede tavlen for at lade fore
tage afstemning.«26

Men igennem kom forslaget ikke, hver
ken ved dette møde eller ved to senere mø
der, hvor punktet også stod på dagsorde

nen.27 Denne sag og debatten herom viser 
imidlertid, at der i 1898 fandtes ca. 360 cyk
ler i Haderslev. I 1901 indførte man i et 
forsøg på at kontrollere den stadig om sig 
gribende cykeltrafik såkaldte »hjulrider- 
kort«, som skulle erhverves på den stedlige 
politistation, i Haderslev for en pris af 25 
pf. om året, for at man måtte færdes på cy
kel. Der udstedtes da i løbet afkort tid 792 
hjulriderkort.28 I 1902 udstedtes 929 hjul- 
riderkort og i 1903 923.29 Disse tal viser, at 
cyklen ikke længere kun var en luksusgen
stand, men var blevet en del af hverdagen i 
Haderslev — selv om der stadig var mange, 
der satte spørgsmålstegn ved cyklens for
trin. Sådanne tvivlere må være blevet be
styrket i deres tro ved at læse følgende lille 
historie i »Modersmaalet« 1. september 
1899:

»I aftes fandt et kapløb sted på Kvægtor
vet mellem en løber og en cyklist. Løberen 
skulle løbe torvet rundt 50 gange uden at 
standse, mens cyklisten i samme tidsrum 
skulle ride markedet rundt 75 gange. Cykli
sten, der skulle have 25 mark af løberen, 
dersom han vandt, nåede kun 65—66 om
gange, da løberen havde nået de 50 om
gange og fik altså ikke noget for sin ulejlig
hed, mens løberens hustru vist indsamlede 
et ikke så ringe beløb blandt det talrige 
publikum, der havde samlet sig for at se på 
løbet.«30

HELGE WIINGAARD

NOTER
1. Dannevirke (Dvk.) 20. okt. 1936.
2. Haderslev byarkiv, acta 52,4, jfr. Dvk. 29. marts 1891.
3. Dvk. 16. sept. 1890.
4. Dvk. 19. juni 1891.
5. Dvk. 11. maj 1894.
6. Dvk. 16. marts 1893.
7. Modersmaalet (Mds.) 2. dec. 1899.
8. Dvk. 13. juli 1894.
9. Dvk. 29. marts 1891.

10. Dvk. 17.juni 1967.
11. Mds. 5. maj og 6. juli 1896.
12. Mds. 29. aug. 1898.
13. Mds. 29. sept. 1902.
14. Dvk. 17.juni 1967.

15. Mds. 2. sept. 1902.
16. Mds. 5. maj 1896.
17. Dvk. 22. sept. 1894.
18. Dvk. 14. sept. 1891.
19. Mds. 5. sept. 1898.
20. Mds. 28. aug. 1899.
21. Mds. 10. sept. 1900.
22. Mds. 28. aug. 1909.
23. Mds. 20. nov. 1900.
24. Mds. 27. aug. 1898.
25. Mds. 25. aug. 1898.
26. Mds. 27. aug. 1898.
27. Mds. 2. sept. og 9. nov. 1898.
28. Mds. 29. marts og 21 .juni 1901.
29. Mds. 6. jan. 1904.
30. Mds. l.sept. 1899.
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MINDER FRA BOHNFELDTS PENSIONAT 
I HADERSLEV 1914-1920

Jeg er født i Aabenraa i 1911. Mor og far 
havde været gift i fem år, før jeg dukkede 
op. Mor var fra Haderslev. Hun var født i 
1880 som den ældste af kreaturhandler 
Frederik Bohnfeldts syv børn. Frederik 
Bohnfeldt er altså min bedstefar. Han var 
oprindelig landmåler, men blev et af de 
første ofre for den udvisningsepidemi, der 
gik over landsdelen som et udslag af den 
preussiske regeringspræsident von Köllers 
tvangsregimente.

I 1877 var bedstefar blevet gift med Pe
trine Nissen, datter af gårdejer N. P. Nissen, 
Rundbjerg i Branderup sogn. Med sin unge 
hustru bosatte han sig i Haderslev, og de 
første år af deres ægteskab var en lykkelig 
tid. Men allerede efter et par års forløb 
ramtes hjemmet af den første ulykke: bed

stefar blev afskediget fra Katasterkontoret 
som landmåler på grund af sit danske sin
delag. Han slog sig så på kreaturhandel og 
landbrug. Han ejede jord i Moltrup og bag 
trælasthandler Jürgensen i Slagtergade, og 
her byggede han huset nr. 5. Det var stort, 
med stalde og lader bagved, lejligheder til 
udlejning ovenpå og plads til gæstgiveri i 
stueetagen. Huset var opført af røde teglsten 
og grå cementpuds, så det næsten virkede 
dannebrogsfarvet.

FREDERIK BOHNFELDTS 
UDVISNING

Bedstefar og bedstemor drev landbruget og 
gæstgiveriet med stor dygtighed. Bedstemor 
passede hjemmet og gæstgivergården, og 
bedstefar oparbejdede en betydelig kreatur- 
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handel. Senere blev han meddirektør i In
dustri- og Landmandsbanken i Haderslev.

Sin danskhed holdt bedstefar fast ved ef
ter afskedigelsen fra Katasterkontoret. Men 
efter det første slag kom det næste. Den 16. 
nov. 1898 kom der en udvisningsordre. Der 
var mange, som dengang uden lov og dom 
blev udvist på grund af dansk sindelag. Det 
var i Köllertiden man begyndte med masse
udvisninger af gode danske borgere. »Be
folkningen må lære at hæfte solidarisk,« lød 
parolen. Begår én en fejl, skal alle straffes, 
indtil de har lært at holde sig i skindet. Bed
stefars udvisning var en uret. De grunde, 
der blev givet, var følgende:

1) Bedstefar skulle have tvunget en smed 
Biedermann til at stemme dansk.

2) Skulle have overtalt en gæstgiver The
de til det samme.

3) Have deltaget i den danske landbofor
eningsfest i Sverdrup.

4) Ladet sit hus male rødt og hvidt.
5) Forbudt sine børn at deltage i tyske 

politiske fester.
6) Hans kone skulle have forbudt en da

me at tale tysk i gæstgiveriet.
Det blev senere bevist, at punkterne var 

grundløse. Alligevel blev udvisningen op
retholdt. Bedstefar måtte flytte til Seest ved 
Kolding, hvor han købte en lille gård. Men 
han døde allerede 1901.1

For bedstemor, Petrine Bohnfeldt, var 
udvisningen et hårdt slag. Hun stod alene 
med syv børn. De glemte aldrig de natlige 
køreture i den lille jumbe over grænsen for 
at besøge deres far i Kolding, eller de flygti
ge besøg, som deres far sneg sig til ved nat
tetide i Haderslev. Da samledes børnene 
omkring deres far, og der blev sunget og 
talt, og altid blev der sluttet med salmen 
»Alt står i Guds faderhånd«, inden han igen 
måtte over grænsen mod nord.

Hjemmet forblev et samlingssted. For 
nedrullede gardiner og med de tyske gen
darmer marcherende uden for vinduerne, 
sang man de gamle danske sange. Meget 
kunne min mor og mine mostre fortælle om 

disse dage - det tunge og det glade. Bedste
far blev begravet på GI. Haderslev kirke
gård. På hans gravsten står der: »For uret 
og for bittert savn, fred du fandt i Jesu 
navn«.

Petrine Bohnfeldt tog kampen op for at 
bevare hjemmet. Hun drev gæstgivergården 
videre og omdannede den senere til et pen
sionat, og hun opdrog den store børneflok til 
dygtige, danske mennesker.

MOR OG FAR

Min mor, Thyra Bohnfeldt, der var født 
1880, kom tidligt hjemmefra for at klare sig 
selv. Hun var først på højskole, som for øv
rigt alle de syv søskende. Det var ligesom en 
selvfølge, at højskole, sang, Grundtvig og 
kirke hørte med til det danske. Mor var på 
Frederiksborg Højskole i Nordsjælland, de 
andre søskende henholdsvis på Askov, Ve
ster Vedsted, Kreissel, Bornholm, Hejis og 
Vrå. Bedstefar havde selv været på Ryslin
ge. Gennem denne uddannelse lærte de alle 
ved foredrag, fortælling og sang det danske 
og dansk kultur at kende.

Efter sit højskoleophold fik mor mange 
gode læreår med uddannelse i husholdning 
og madlavning. Hun var både i Gram, Ber
lin, Haderslev og til sidst i København, hvor 
hun var husholderske i et stort hjem på Fre
deriksberg i seks år. Hun alene førte hus for 
en enkefru Berg, der boede alene med sin 
søn, som var ansat på et apotek inde i byen, 
og som altid kaldtes kandidaten!

Disse år kom til at præge mor, både hen
des sprog og væremåde. Hun havde megen 
fritid og kunne deltage i Studenterkredsen 
og møderne på Grundtvigshus, hvor hun 
mødte mange sønderjyder fra Aabenraa og 
Haderslev. Der var pastor Thomsens søn 
Kresten fra Haderslev og Callø, den senere 
kreditforeningsdirektør i Haderslev og flere. 
Sønderjyderne holdt sammen og mødtes 
ofte på udflugter og i teater. Mor havde i de 
seks år rig lejlighed til at møde det danske 
og blev præget deraf.

Omkring 1901 lærte mor far at kende i
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Petrine Bohnfeldt, født Nissen, født 30. maj 1853 Rundbjerg, 
Branderup sogn, død Haderslev 25. jan. 1938. (Privateje).

Frederik Bohnfeldt, født Anslet 1. maj 1851, død Kolding
9. jan. 1901, begravet på GI. Haderslev kirkegård. (Privateje)

Haderslev. De skrev jævnligt til hinanden, 
men der gik 5 år før de kunne tænke på at 
gifte sig. Mor var glad for at være i Køben
havn, og far måtte gøre sin uddannelse fær
dig.

Min far, Hans Petersen, var født i 1874 i 
et dansk hjem i Kliplev syd for Aabenraa. 
Hans forældre havde en lille gård, og de var 
tre søskende. Far kom i skole som seksårig, 
da det endnu var tilladt at holde dansk 
skole i Nordslesvig. Først i 1888 blev al 
dansk undervisning forbudt, og det danske 
undertrykt på alle måder. Far ville ikke væ
re landmand, så det blev en halvbror, der fik 
gården, og far gik i stedet i købmandslære. 
Han fik sin uddannelse først i Gråsten, sene
re i Neumünster, Hamborg, Ellingen og 
Danzig. Han havde en spændende tid under 
sin lange uddannelse, som han ofte senere 
fortalte om. Den var selvfølgelig tysk, så far 
blev perfekt til både dansk og tysk korre
spondance. Han havde den fineste hånd
skrift helt op i den høje alder. Samtidig med 
uddannelsen levede far et glad ungdomsliv 
med tyske kammerater, og han blev selvfølge

lig præget af tysk mentalitet og kultur. Han 
kunne synge de mange kønne tyske folke
sange, og han læste både Schiller og Goethe 
og kendte deres historie. Far måtte selvføl
gelig aftjene sin værnepligt et par år. Han 
var garder under kejser Wilhelm i Berlin! 
Men han glemte ikke, at han var dansk. 
Han kunne synge de danske sange såvel som 
de tyske, han spillede på mundharpe, og se
nere fik han et harmonium med et register 
at spille efter. Far holdt meget af sang og 
musik, var senere også med i sangkor både i 
den tyske tid og i den danske.

Som færdiguddanne! kom far til kornfir
maet Speth i Haderslev og kom til at spise i 
det pensionat, min bedstemor og hendes 
døtre havde i Slagtergade 5. Her kom der 
især danske, blandt andre flere fra Haders
lev Bank. Her lærte han min mor at kende, 
og de blev gift i 1906 efter 5 års ventetid. Da 
de jo selvfølgelig ville giftes på dansk, blev 
vielsen foretaget i hjemmet i Slagtergade, og 
vielsespapiret er underskrevet af den danske 
frimenighedspræst. Kirkerne var jo dengang 
tyske.
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Far begyndte nu en selvstændig virksom
hed, og det blev i Aabenraa. Han startede 
en omfattende rejsevirksomhed med bøger 
og kontorartikler samtidig med, at han hav
de lager og udsalg. Far rejste jævnligt rundt 
i hele Slesvig-Holsten og optog ordrer, som 
han sendte hjem til mor i Aabenraa, hvor 
hun og hendes yngre søster Olga arbejdede 
videre med papirerne, indtil far kom hjem. 
Han rejste med tog, og mor travede trofast 
til banegården og hentede og fulgte ham, 
når han tog afsted eller ankom. Jeg tror, de 
levede lykkeligt i disse år, og forretningen 
gik godt, og samtidig levede de med i det 
danske foreningsliv og kirkeliv i Aabenraa, 
ligesom de ofte besøgte mors familie i Ha
derslev. Det foregik selvfølgelig med tog 
over Rødekro-Vojens.

BOHNFELDTS PENSIONAT

Men lykken varede kun kort. Allerede i 1914 
måtte far lukke forretningen, pakke alt 
sammen på lageret og låse. Ingen vidste, 
hvornår der igen kunne åbnes. Krigen var 
brudt ud, og far blev indkaldt. Den private 
lejlighed blev rømmet og låst - andre flytte
de senere ind, og mor rejste med mig til sit 
hjem i Haderslev, hvor bedstemor og to 
ugifte mostre, Mimi og Agnes, endnu levede 
i det store røde hus i Slagtergade. De klare
de sig ved at holde pensionat, og udlejede et 
par værelser bag skænkestuen og et par væ
relser på loftet foruden to lejligheder på 
første sal. Hver mandag kom bønderne til 
marked, og flere »spændte fra« i den store 
gård, hvor der var plads til mange heste. Så 
blev der serveret suppe!

Der var altid travlhed, alt foregik på 
dansk, og der var ingen udskænkning af spi
ritus. Uden for huset var der en lille åben 
plads med en lygtepæl, der lyste hyggeligt 
om aftenen, og der var et springvand, hvor 
man kunne drikke det herligste friske kilde
vand. Bedste havde en have med høns og 
kyllinger oppe bag tømmerpladsen.

Jeg voksede op i dette hjem i Haderslev i 

årene 1914-18. Der skete meget i disse 
krigsår, men hvor meget og hvad husker 
man i årene fra to år til syv år? Man husker 
en hel del, særlig når tiden er begivenheds
rig og usædvanlig, som den jo var, når ens 
far er i krig og landet under fremmed styre. 
Det sætter sine spor også i et barnesind.

I 1915 fik jeg en lillebror. Han kom na
turligvis til at hedde Holger Danske! Mor, 
mostrene og Bedste gjorde, hvad de kunne 
for at barndomstiden for min bror og mig 
kunne blive så lykkelig som det nu kunne 
lade sig gøre under de trykkende forhold. 
Der blev bedt aftenbøn og sunget aftensang. 
Moster Agnes fortalte Danmarkshistorie og 
sang fædrelandssange, og hun fortalte også, 
at det var kejser Wilhelm og Bismarck, der 
var skyld i krigen! Bedste fortalte om sin 
barndom og mange søskende på gården 
Rundbjerg ved Roost; hun kunne huske de 
havde hørt kanontordenen fra Dybbøl i 
1864.

Vi talte naturligvis dansk, men det tyske 
kom jo dagligt til os på gaden og i forretnin
gen.

BØRNEHAVEN

Jeg kom i »Kindergarten« i Skolegade. Der 
var både danske og tyske børn. Der var også 
en lille pukkelrygget dreng, der hed Georg. 
Han sad altid på flyglet, når vi sang mor
gensang. Han var så svag, og en morgen fik 
vi at vide, at han var »gestorben«; vi så ham 
aldrig mere. »Er ist im Himmel,« sagde 
Fräulein Matzen. Vi sang mange sange i 
»Kindergarten«. Det var naturligvis kun ty
ske sange, og jeg kan dem endnu! »Der Mai 
ist gekommen«, »Alle Vögel sind schon da«, 
»Fuchs du hast den Gans gestohlen« og 
mange flere. På kejserens fødselsdag skulle 
vi i det fine tøj og synge »Der Kaiser ist ein 
lieber Mann« og »Deutschland, Deutsch
land über Alles«. Både de danske og de ty
ske sange blev sunget ind i os, så vi aldrig 
glemte dem.

Det danske blev holdt vedlige, hjemmet 
var dansk, og selv om Dannebrog var gemt
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Slagtergade 5 i Haderslev, opført 1898 som gæstgivergård af Frederik Bohnfeldt. Foran huset en af Haderslevs artesiske 
brønde. (Privateje).

væk i skuffen, så stod der altid et lille bord
flag på hylden, og vi sang hver dag der
hjemme. »Om Dannebrog jeg ved, det faldt 
fra himlen ned«, sang min moster. »Sorte 
stær på grene, hvad kan du vel mene . . .« 
sang hun ofte. Siden har jeg forstået hvorfor! 
Der stod jo noget om håbet. Mor sang også. 
Hun havde en køn stemme. Hun havde væ
ret på Frederiksborg Højskole hos Begtrup, 
det glemte hun aldrig. Højskolesangbogen 
og den blå sangbog lå på klaveret. Den mo
ster, der havde været på V. Vedsted Højskole 
og hende, der havde været på Bornholms 
Højskole sang tostemmig, det lød skønt, når 
den tredje moster Olga fra Aabenraa kom og 
spillede til på klaveret. De to yngste, Petra 
og Olga, var de eneste af søskendeflokken, 
som havde lært at spille klaver. Mange af de 
sange de kunne, var fra »Danmarks Melo
dibog«, den stod altid parat på klaveret.

I den store stue, hvor pensionærerne spi

ste hver dag, legede moster med mig om 
aftenen, inden jeg skulle i seng. Vi legede 
sanglege og stod i hver sin ende af den store 
spisestue, og så løb vi frem imod hinanden, 
tog armkrog og sang »Syv raske piger i en 
ring, fallera«. Når jeg lidt senere lå i min lil
le seng, måtte døren til køkkenet stå åben, 
så jeg kunne se lampen og høre de snakkede, 
mens de vaskede op.

Vi havde ikke elektrisk lys, men stearinlys 
på klaveret og gaslys i en lampe over bordet 
og i gangen. Der var noget, der hed »en 
strømpe«, som af og til skulle udskiftes! I 
køkkenet havde vi en petroleumslampe på 
væggen.

KRIG OG FØDEVAREMANGEL

Der var knapt med fødevarer; vi lavede selv 
kartoffelmel ved at rive kartofler i store 
mængder og så tørre det bagefter. Kaffe blev 
fremstillet af brændt korn, det lugtede hæs
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ligt! Der var naturligvis rationering, og vi 
havde rationeringskort til forskellige varer. 
Jeg gik hver uge med min lille kurv for at 
hente smør. Hos slagteren fik jeg altid et 
stykke lyserød pølse - ah! Moster måtte ofte 
på rådhuset for at hente mærker. Hver aften 
fik jeg varm mælk med brødstumper eller 
grød med et indbildt smørhul! »Nu dypper 
vi i smørhullet,« sagde moster, og så dyppe
de vi, men der var ingen smør!

Jævnligt kom tiggere ved døren og bad 
om »nur ein Bisschen, nur ein Bisschen«. 
De fik altid et eller andet, en levning, et æg 
eller lidt brød. Kaffegrumsen var de begej
strede for! Af og til kom der et læs halm i 
gården, og under halmen lå en halv gris, 
som i smug og største hast blev parteret og 
gemt væk i kælderen. Vi havde flere slægt
ninge på landet, som ikke glemte Bedste.

Bedstemor havde også sin hønsegård og 
have, hvor vi hentede grøntsager og æg, så 
man klarede sig. Det var dejligt at gå med 
Bedste op i haven med madpakken og en 
flaske tynd kornkaffe blandet med mælk. Vi 
hentede radiser og purløg, kartofler og løg, 
æg og blomster.

Af og til var der husundersøgelse for at se, 
om vi havde mere mad end vi havde lov til. 
Alt overflødigt skulle jo sendes til fronten — 
ikke blot fødevarer, men også metaller som 
kobbergryder, lysestager o. lign., for slet ik
ke at nævne kirkeklokkerne, som flere steder 
blev pillet ned og omsmeltet til krigsmate
riel! Men hjemme i Slagtergade kom der af 
og til et par uniformerede mænd og gik spi
sekammer, kælder og loft igennem for at se, 
hvad vi gemte! Jeg husker tydeligt engang, 
vi havde en røget skinke hængende; den 
gemte Bedste under sit store forklæde og bar 
på loftet, mens undersøgelsen foregik i kæl
deren.

LIV I GADEN

Når der var begravelse, stod vi alle ved vin
duet og så det lange ligfølge, den fine sorte 
pyntede vogn med sorte heste, sort tæppe 
med frynser og en lille forgyldt engel på 

toppen af vognen. Ofte var det en hjemsendt 
frontsoldat, som et par sørgende forældre 
fulgte til graven på GI. Haderslev kirkegård, 
hvor også min bedstefar Bohnfeldt lå begra
vet.

Det var nu forøvrigt sjældent, at en soldat 
blev jordet i hjemlandets jord; de fleste blev 
derude på slagmarken. Jævnligt sendtes der 
pakker til fronten med mad og småkager, og 
der var glæde, når brevene kom derudefra 
og man fik at vide, at de stadig levede. Alli
gevel faldt tårerne ofte, bare ved tanken på 
de kære.

Ofte blev der liv i gaden, enten en deling 
soldater eller musik og optog. Men en dag 
var der brandalarm! Sirenerne tudede 
uhyggeligt, og folk strømmede af sted. Det 
var kasernen, der brændte! Vi løb af sted for 
at se på! Vi stod i flok på Gammelting og så 
på den brændende tyske kaserne, hvor sol
daterne havde travlt med at kaste uniformer 
og tøjbylter ud af vinduerne fra de øverste 
etager. Det røg kraftigt, og brandsprøjterne 
var igang, men hvordan branden ellers ud
viklede sig, husker jeg ikke.

Somme tider var der opløb på gaden! Det 
var, når en Zeppeliner fløj hen over byen 
eller et luftskib. Det hændte også, at kir
keklokkerne pludselig ringede, selv om det 
ikke var søndag, men der var et eller andet, 
som skulle fejres eller mindes om. Der skete 
tit mærkelige ting. Det hændte også, at der 
kom indkvartering, så fyldtes bedstefars 
stalde med heste og vi børn morede os med 
at besøge soldaterne derude i gården og 
smage på de kiks, som vist ellers var bereg
net som lækkerbisken til hestene!

I TYSK SKOLE

Da jeg var 6 år, kom jeg i tysk skole, Victo
ria Schule i Ringgade, nu Laurids Skausga- 
de. Den lå lige i nærheden af Slagtergade, så 
der var ikke langt at gå. I samme gade lå 
også fattiggården med mange mærkelige 
mennesker, og lidt længere henne var 
fængslet med de tilgitrede vinduer. Nå, jeg
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Familien Bohnfeldt fotograferet efter Frederik Bohnfeldts død 1901. Fra venstre Asmus (f. 1888), bedstemor, Helene (f. 1884), 
Mimi (f. 1882), Thyra (mor, f. 1880) og Agnes (f. 1886). I forgrunden Petra (f. 1892) og Olga (f. 1890). (Privateje).

kom altså i tysk skole, selv om jeg ikke kun
ne tale tysk. Lærerinden hed Fräulein But- 
mann — alene det var spændende!

I mit »Zeugnis« stå der, at »Lesen und 
Schreiben gut«, sang »sehr gut«, men tysk 
»muss besser werden«! Hjemme syntes de 
det var for dårligt, at jeg ikke kunne klare 
mig i tysk, så jeg kom til at gå til privatun
dervisning i tysk en tid hos en sød dame, der 
hed frk. Due (frk. Taube). Jeg husker hende 
som en sød, elskværdig dame, som også gav 
mig en julegave i form af et lille billede med 
Jesusbarnet i krybben. Bagpå havde hun 
skrevet »Für die liebe kleine Helga«. Det 
gemmer jeg endnu!

Når jeg gik til skolen om morgenen, fulg
tes jeg med dyrlæge Schmidts Martha, som 
boede lidt længere henne ad gaden. Vi lege
de også i fritiden, og jeg husker hendes fød

selsdage som noget festligt og fornøjeligt.
I skolen fik vi en »Fibel« og en tavle med 

griffel. Tavlen skulle gøres ren med en lille 
våd svamp, som hang i en snor ved tavlen, 
men den var oftest tør, så en spytklat måtte 
tages i brug! Nogle af børnene havde en lille 
fin æske at gemme svampen i. Penalhuset 
med blyant og griffel i hed en »griffelka- 
sten«. Den var af træ og havde flere rum. Vi 
sang en hel del sange, og vi lærte vel også, 
hvad vi skulle.

Ved juletid kom der en »Weihnachts
mann« i fuldt skrud med sæk og ris (eine 
Rute). Han fremsagde en hel tale, og så 
delte han små gaver ud. Det var mest brugte 
ting, som var indsamlet til formålet. Der var 
noget, der hed »Liebesgaben«, som jævnligt 
blev samlet ind til soldater og skolebørn, 
asylbørn og fattige.
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Hele familien samlet i bedstemors have bag N. Jürgensens tømmerhandel 1918. De voksne er fra venstre Asmus Bohnfeldt og 
hans forlovede Midde fra Sundeved, Helene Nørgård, Olga Fischer, bedstemor (Petrine Bohnfeldt), mor (Thyra Petersen), 
Mimi Bohnfeldt (senere gift Lund), far (Hans Petersen), moster Agnes Bohnfeldt, Christopher Fischer (søn af kaptajn C. C. 
Fischer, Åbenrå) og moster Petra Bohnfeldt (senere gift Boje). Børnene er fra venstre Anna Maria Fischer, forfatteren (Helga 

Petersen) og broderen Holger Danske Petersen. (Privateje).

PÅ FERIE I DANMARK

Efter 1914 var grænsen til Danmark spær
ret, og al rejse nordpå var strengt kontrolle
ret og bevogtet. Der gik tyske gendarmer 
langs Kongeåen og videre helt ud til Hejls- 
minde ved kysten. Man skulle vise pas og 
andre formaliteter for at komme over, men 
alligevel blev der givet tilladelse til, at børn 
fra danske hjem kunne komme på ferieop
hold i Danmark, hvis de havde slægtninge i 
»det gamle land«. Jeg kom i hvert fald med 
en flok andre danske børn i krigens tid over 
grænsen til Danmark for at holde lang ferie 
hos min mors yngste søster Petra i Odense 
eller hos en anden søster, Helene, som var 
gift med præsten Anders Nørgård i Vejstrup 
på Fyn. Det var herlige feriedage med rige
lig og god mad, lommepenge til slik og ka
ger, møde med det danske og udflugter med 
hest og vogn til skønne steder på Fyn. Jeg fik 
også lov til at følges med min fætter til den 
lille friskole i Oure, hvor jeg blandt andet 
skulle tegne en gris — og det var meget svært!

Jeg stiftede også bekendtskab med »Min 
første Bog« med billeder af Louis Moe. De 
billeder blev brændt ind i mit sind: »Her bor 
vi, far og mor, Per og Lise . . .«

FAR KOMMER HJEM PÅ ORLOV

Under alt dette var far soldat — tysk soldat. 
Han blev først stationeret på højbroen i 
Rendsborg som vagtpost. Morbror Asmus, 
som var landmand, var også indkaldt og 
kom til Vestfronten, hvor han var alle fire 
år. Far kom senere til Østfronten i Kurland 
og Rusland. Engang imellem kom han hjem 
på orlov. Han var i tysk uniform og helt 
kortklippet, mager og hærget. Vi gik tur ad 
Aastrupvej forbi springvandet helt ud, hvor 
markerne begyndte. Der stod en bænk, hvor 
far og mor satte sig, mens jeg plukkede tu
sindfryd på marken bagved. Der kom et par 
høje officerer forbi, og far måtte op at stå ret 
og hilse til kasketten!

Når far var rejst til fronten igen, blev der 
så underligt tomt, og der var en trykkende 
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stemning i hjemmet. Ingen vidste jo, om vi 
nogen sinde skulle se far igen. Det hændte, 
at far og morbror var hjemme på orlov 
samtidig. Så samledes hele familien. De tre 
gifte mostre fra Fyn og Aabenraa kom hjem 
til Haderslev, ligeledes min morbrors kære
ste fra Sundeved og min onkel Christopher 
Fischer fra Aabenraa. Han var ikke med i 
krigen, fordi han havde en fabrik, hvor de 
lavede krigsmateriel. Alle var samlede, og så 
blev vi fotograferet. Det skete i Bedstes ha
ve, og i stuen omkring det runde bord blev 
der taget et lignende billede.

Det var sværest for morbror, som jo skulle 
ud til fronten i Frankrig. Han var så følsom 
og havde svært ved at stå den forfærdelige 
menneskeslagtning igennem. Sidste gang 
han var hjemme på orlov følte alle, at krigen 
nærmede sig sin afslutning, og morbror 
kunne ikke tage ud til krigens gru igen. Alle 
samledes med ham den sidste aften, da or
loven var udløbet. Uniformen blev brændt, 
han fik civilt tøj på, man sang »Alt står i 
Guds faderhånd«, og så vandrede han til 
gode venner nær grænsen ved Christians
feld. Her overnattede han, og næste morgen 
gik han over grænsen. Der gik tyske vagtpo
ster, men også de var mennesker og længtes 
efter krigens afslutning. Vagtposten fik et 
pund smør og lidt andet godt og så den an
den vej. Morbror tog så til Vejstrup præste
gård på Fyn.

HANNE JENSSEN-KREDSEN

Min mors kusine Dorthea Schmidt, var tand
læge i Haderslev, og hun havde have lige ned 
til Dammen, hvor vi sammen med en vok
sen fik lov at ro ud i hendes båd. Om vinte
ren gjorde jeg de første forsøg på at løbe på 
skøjter på Haderslev Dam, men dygtig blev 
jeg aldrig. Om søndagen var vi som regel i 
kirke i den lille frimenighedskirke i Laurids 
Skausgade, hvor pastor Thade Petersen var 
præst, og hvor organisten sad midt nede 
mellem folk og spillede på et ganske lille 
orgel og ikke, som andre steder sad på en

Hanne Jenssen, født Ballum 13. nov. 1874, død Haderslev 
23. sept. 1945, søster til forfatterinden Hansigne Lorenzen. 

(Haderslev byhistoriske Arkiv).

balkon højt over folket. Vi kom meget i 
Thade Petersens hjem, lige som mostrene 
havde mange gode venner, i hvis hjem man 
samledes om det danske og altid havde 
sangbogen eller salmebogen i brug.

På Højskolehjemmet ved Dammen var 
der altid et eller andet, man kunne være 
med til. Der var møder i haven, der var 
gymnastik, folkedans og optrin på scenen. 
Men også i det danske samlingshus »Har
monien« foregik der ofte nationale møder og 
fester, så vidt det kunne skjules for de tyske 
gendarmer og vindueskiggere, hvad der 
egentlig foregik! Den ivrigste og mest frem
trædende i alle disse sammenkomster og fe
ster, var Hanne Jenssen, som boede i Sdr. 
Otting sammen med sin gode veninde, Ce
cilie Lund, fra ungdommens dage ude fra 
Ballum. De havde en lille villa sammen, og 
det var altid rart at komme og beundre det 
smukke vestslesvigske hjem med de mange 
antikviteter og sølvting, hovedvandsæg, 
smykker og lysestager. Foruden at sætte 
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meget i scene på Højskolehjemmet var de to 
også i spidsen, når der skulle sendes pakker 
til fronten eller ydes hjælp til de trængende 
eller sultne børn, som skulle sendes over 
grænsen til Danmark for at komme til kræf
ter. Hanne Jenssen og Cecilie Lund kom 
jævnligt i Bedstes og mostrenes hjem i 
Slagtergade, og mostrene gjorde deres for at 
være med i bestræbelserne for at yde hjælp, 
hvor der trængtes, bl. a. syede de sko! Klu
desko af gamle stofrester med gummisål el
ler andet materiale til sål.2

Min moster Mimi var blevet helt ekspert i 
at sy sko, og det endte med, at Cecilie Lund 
tog hende med til vestkysten til Ballum og 
Vester Gammelby for at lære dem derude at 
sy sko. Det endte med, at moster Mimi blev 
gift med Cecilie Lunds bror Niels på Gam- 
melbygård.

Brylluppet mellem moster Mimi og Niels 
Lund husker jeg tydeligt. Det foregik i den 
lille frimenighedskirke, og det var Thade 
Petersen, der viede dem. Så rejste de sam
men til Vester Gammelby og skulle bygge et 
hjem op sammen på den smukke gamle fir
længede gård.

Nu var efterhånden alle mors søskende 
blevet gift og havde stiftet hjem, undtagen 
Agnes. Hun blev hos sin mor til det sidste, 
også efter at de solgte det store hus af bed
stefars og flyttede op i den store lejlighed på 
Gammelting nær kasernen og anlægget. 
Agnes giftede sig aldrig. Hun har gennem 
årene været med til at præge alle vi børn i 
familien! Vi har alle lært meget af hende, og 

selv om vi børn ofte syntes, hun var streng 
og dominerende, så ved vi i dag, at hun 
mente os det godt. Det var hende, der lærte 
os at holde af Danmark og det danske flag. 
Det var hende, der sang fædrelandssange for 
os og læste højt af »Terje Vigen« og »Den 
lille Hornblæser«. Det var også hende, der 
senere tog os alle med til Dannevirke, 
Flensborg Fjord og de danske årsmøder og 
Dybbøl. Det var hende, der gerne ville gøre 
os piger til »fromme, stærke kvinder«, som 
ikke rendte fra bog og nål, men huskede at 
kampen var: Slesvigs land genvundet! Mo
ster blev til sine dages ende selv en from og 
stærk kvinde.

ATTER FRED

Da våbenstilstanden i 1918 blev deklareret, 
og Tyskland lå i ruiner, begyndte de trætte 
soldater at vende hjem. Far kom tilbage til 
Haderslev - udmarvet og grå, træt og mod
løs, men glad ved at være hjemme. Krigen 
var slut, nu skulle et nyt liv begynde. Noget 
af det sidste jeg husker fra Haderslev, var 
den dag i januar 1920, da statuen af kejser 
Wilhelm blev taget ned på torvet. Først en 
sæk over hovedet - og så bort med ham! Så 
kom afskedens time, vi skulle sige farvel til 
Bedste og moster Agnes og det gode hjem, 
vi havde haft i fire år, men det var spæn
dende og nyt alt sammen. Møblerne blev 
stablet på en vogn, og så vinkede vi farvel, 
mens Bedste og moster knuste en tåre. Et 
nyt liv skulle begynde.

HELGA HANSEN

NOTER
1. Se vedr. Fr. Bohnfeldt, hans hustru og døtre H. P. Hans

sen: Fra Kampaarene, bd. 1, 1927, s. 123 ff. Sønderjydske

Kvinder under Fremmedherredømmet, bd. 2, 1931, s. 
19ffogbd. 3, 1944, s. 171 ff.

2. Om Hanne Jenssen, se Sønderjydske Kvinder under 
Fremmedherredømmet, bd. 3, 1944, s. 182-87.
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Haderslev som industriby
I 1982 var Haderslev kommunes fremtid 
for alvor til debat. I marts måned udsendte 
kommunen et oplæg til debatten om den 
kommende kommuneplan. Oplægget bærer 
titlen »Det gælder fremtiden«, og heri bli
ver der bl.a. gjort rede for de forudsætnin
ger, hvorunder kommunens fremtidige ud
vikling må ses. Der regnes således frem til 
1995 med en tilbagegang i befolkningstallet 
fra ca. 30.000 til 28.000. Denne prognose er 
Sønderjyllands amt ikke enig i. Ifølge am
tets regionplan regnes der med en svag 
vækst i befolkningstallet i Haderslev kom
mune, og derfor mener amtet også, at der 
skal bygges ca. 2000 boliger frem til 1992 og 
ikke kun 1600 som debatoplægget regner 
med. Det drastiske fald i fødselstallet i Ha
derslev, hvor der i 1982 kun fødtes 287 
børn (1975: 387) synes dog at pege i retning 
af, at kommunens forventninger kommer til 
at holdestik (JT 4/2).

Om byens erhvervsstruktur hedder det i 
debatoplægget, at industriens rolle i Ha
derslev kommune er relativt beskeden. I 
den forbindelse rejstes på et borgermøde 
den 6. april spørgsmålet om Haderslevs in
dustrigrunde ikke er for dyre. Ingeniør 
Arne Tybjerg, der producerede højtryks

rensere på det tidligere Moltrup-Bjerning 
mejeri i Christiansfeld kommune, gav ud
tryk for, at han var interesseret i at købe en 
industrigrund i Haderslev, men antydede, 
at byen prismæssigt ikke kunne konkurrere 
med nabokommunerne, bl.a. Vojens (JT 
8/4). Tybjerg købte dog ikke nogen grund, 
men i juli erhvervede han bygningerne på 
Niels Finsensvej, hvor Haderslev Byggefor
retning havde haft til huse. Det gav 
11-1200 kvadratmeter til produktionen af 
de højtryksrensere, hvis salg i løbet af de 
sidste tre år var steget 40 % om året. Fir
maet beskæftigede nu 16 medarbejdere og 
eksporterede 97 % af produktionen (JT 
3/7).

Et andet sted, hvor det trods krisetider 
gik godt, var på byens to bådeværfter. Både 
I. N. fiberbåde ved Haderslev havn og 
Nordsø Marine i Marstrup havde masser 
at se til. Nordsø Marine tredoblede sin om
sætning i 1981 til næsten 10 mill. kr. (VK 
2/1), og I. N. værftet kunne på en udstilling i 
Fredericia den 13. og 14. marts præsentere 
en helt nyudviklet Banner 23 tomands jolle, 
som man venter sig meget af (VK 4/3).

Også på konfektionsfabrikken 4 You var 
der stor fremgang. »Tingene har bare 
swinget for os«, udtalte firmaets indehavere 
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Mie og Klaus Overgaard-Nielsen, der reg
nede med i 1982 at nå en omsætning der bli
ver 80 og måske endda 100 % større end 
budgetteret. Virksomheden har nu fabrik
ker både i Grækenland og Italien, og ejerne 
skammer sig ikke over at sætte »Made in 
Greece« i deres jeans. Produktionen i Græ
kenland og Italien giver nemlig mulighed 
for at øge beskæftigelsen også lokalt i Ha
derslev (JT 30/5).

Hos Danish Crown på Kløvervej kunne 
man i august tage en udvidelse til 10 mill, 
kr. i brug. Det gav basis for en udvidelse af 
produktionen af bacon og skinke og for otte 
nye arbejdspladser, så man kommer op på 
at beskæftige 72 imod 25-30 ved starten i 
1971 (VK 27/7). Inden for næringsmiddel
produktionen startede noget helt nyt, da 
Danmarks første gårdmejeri i nyere tid åb
nede for salg den 25. juni. På gården Sø
holm i Fredsted var der investeret 6 mill, 
kr., før man kunne gå igang med salg af ost. 
Man satser især på en 48 procents Gouda
ost, og regner med at fremstille mellem 8 og 
10 tons om året (VK 26/6). Successen var 
hjemme straks, for allerede to uger senere 
måtte man lukke for salg af ost i cirka tre 
uger, fordi produktionen slet ikke kunne 
følge med, og der derfor måtte bygges et 
ostelager op igen (JT 15/7). Det store na
turgasprojekt har også sat ting igang i Ha
derslev. De to firmaer Scano-Term og 
Reese Special satsede stærkt på en nyudvik- 
let gas/olie kedel, som det havde kostet en 
kvart million at udvikle. Hvis det lykkedes 
at fa gang i afsætningen ville det betyde 
etablering af 15 nye arbejdspladser på 
Scano-Term på Nordhavnsvej, og med det 
store naturgasprojekt, der var igang, næ
rede firmaet gode forhåbninger herom 
(JT 11/4).

Et andet firma som har gode tider på 
grund af naturgassen er Ove Arkil A/S, der 
som en af de få entreprenørvirksomheder i 
Danmark kunne melde om fremgang med 
omtrent en fordobling af overskuddet i 
1981 og en omsætning på 127 mill. kr. Fir

maet fik sammen med et fransk firma for et 
bud på 56 mill. kr. arbejdet på den første 
del af naturgasnettet, nemlig den 93 km 
lange strækning fra Frøslev til Egtved. 
Selvom man regnede med en omsætnings
nedgang i 1982, så var optimismen alligevel 
i behold, for »vi råder over et moderne 
produktionsapparat og en alsidighed, der 
gør det muligt at fortsætte den positive 
linje, som blev lagt i 1941, da min far, Ove 
Arkil, startede entreprenørvirksomheden«, 
udtalte Niels Arkil til Jyllands-Posten den 
7. april.

Ove Arkil A/S er med sine 330 beskæfti
gede en af byens virkelig store virksomhe
der. Kommunens debatoplæg viser nemlig, 
at Haderslev i 1980 kun havde 6 virksomhe
der med over 100 ansatte og 15 med 50—99 
ansatte, men det er karakteristisk, at cirka 
halvdelen af disse 21 virksomheder fandtes 
inden for handel, transport og servicevirk
somhed, der er de brancher, der virkelig 
præger Haderslev kommune.

City-områdets fremtid
En stor del af disse handels- og servicevirk
somheder er koncentreret i det centrale 
byområde, og mange af de 33 skriftlige ind
læg, som blev indsendt til kommunen i for
bindelse med kommuneplandebattens første 
offentlige fase, beskæftigede sig da også med 
dette område. Den generelle holdning var 
her ret klar: Det centrale byområde har et 
værdifuldt miljø, som skal forbedres og 
hvorom der skal værnes, men der var na
turligt nok ikke enighed om, hvilke interes
ser denne forbedring først og fremmest 
skal tilgodese.

Cityforeningen mente således i sit indlæg 
i debatten, at der bør gives mulighed for 
etablering af parkeringspladser i bagha
verne på Bispegades vestside. Her støder 
Cityforeningens interesser helt klart sam
men med beboernes interesser i Kloster
kvarteret, hvor man tværtimod ønsker om
rådet fredeliggjort ved ensretning af trafik
ken, afspærring og etablering af »bump«.
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Problemer i Nørregade
Som følge af gågadens etablering var trafik
ken i Nørregade blevet stærkt forøget, især 
tæller bybustrafikken med virkelig mange 
gemmenkørsler pr. time. Cityforeningen 
mente, at man burde overveje mindre bus
ser og ved Smedegade/Slotsgade burde der 
etableres en fodgængerovergang (JT 28/7 
og 31/7).

I Nørregade skete iøvrigt en af årets 
»store« begivenheder. Den 29. januar 
kunne dagbladene meddele, at Jyske Bank 
havde købt en del af den nyistandsatte og 
fredede ejendom Nørregade 22, tidligere 
Høppners hotel, med henblik på at etablere 
banklokale i stueetagen. Det viste sig imid
lertid, at byrådet ikke ville dispensere fra 
en lokalplan for det centrale byområde, der 
var vedtaget den 11. februar 1981. Heri be
stemmes det bl.a., at pengeinstitutter, for
sikringsselskaber, kontorer og lign, ikke må 
etableres i stueetagerne i byens strøggader 
(JT 6/2). Det så derfor ud til, at handlen 
måtte gå tilbage, da Jyske Bank ved købet 
havde taget forbehold netop på dette punkt, 
men den 9. februar åbnede Jyske Bank sin 
filial. I huj og hast havde man fået bank
inventar transporteret til Haderslev i en 
flyttebil, således at man kl. 14 kunne åbne 
for kunderne. Samtidig inviterede repræ
sentanter for banken sig selv til møde med 
borgmesteren for at gøre rede for bankens 
handlemåde. Banken var juridisk set i sin 
gode ret, for lokalplanen var først blevet 
godkendt af Planstyrelsen den 4. februar, 
og kommunen havde endnu ikke nået at of
fentliggøre den. Derfor var lokalplanens 
bestemmelser juridisk set endnu ikke gæl
dende. Direktør B. Norup, Silkeborg, ud
trykte det således: »Indtil offentliggørelsen 
af lokalplanen kan ingen forhindre os i at 
tage ejendommen i brug. Vi kan kun be
klage, at vi har været nødt til at gøre det på 
denne måde, men man må forstå, at vi har 
været tvunget af omstændighederne. Vi øn
skede ikke at stå med en bygning, som vi 
ikke kunne bruge til noget« (JT 10/2).

Jyske Banks etablering i den tidligere restaurant Høppner i 
begyndelsen af februar 1982 gik så hurtigt, at man benyttede 
det gamle restaurationsskilt, som blev overmalet med ban

kens navn og symbol. (Foto: Jørgen Kølle/JT).

Efter mødet udtalte borgmester K. Dørf- 
linger, at byrådet kommer til at tage ban
kens etablering til efterretning, men etable
ringen er sket imod byrådets intentioner. 
Teknisk Udvalgs formand, Per Koustrup, 
udtalte sig noget skarpere: »Jeg betragter 
det som en yderst uvenlig handling over for 
kommunen, når Jyske Bank foretrækker at 
etablere sig på denne måde« (VK 10/2). I de 
følgende uger rasede en vældig debat, om 
hvorvidt Teknisk Udvalg allerede i novem
ber 1981 rent faktisk havde givet en dispen
sation, således at Jyske Bank havde købt 
ejendommen i god tro. Per Koustrup be
nægtede naturligvis, at der var givet nogen 
form for dispensation og udtalte: »Man må 
være umanerlig naiv i Silkeborg, hvis man 
påstår, at vi har givet en dispensation. Det 
kan Teknisk Udvalg naturligvis ikke gøre.
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Vi kan komme med en indstilling til byrå
det. Det har vi gjort, og her blev det på by
rådsmødet den 4. februar afslået at give 
dispensation«. Midtjyllands Avis i Silke
borg drog heraf følgende konklusion: »Til
fældet Jyske Banks etablering i Haderslev er 
et eksempel på, hvordan nogle kommunal
folk kappes om at vaske hænder i offentlig
heden, når de opdager, at de har jokket i 
spinaten.« (JT 19/2).

Et stod i hvert fald fast: Jyske Bank havde 
etableret sig og forblev i sine lokaler i Nør
regade 22 som byens 10. pengeinstitut (VK 
11/2). Byrådet hverken kunne eller ville 
fordrive banken, for hvad var alternativet: 
et tomt lokale? Det viste sig nemlig, at den 
netop godkendte lokalplan havde en række 
utilsigtede ulemper, som bl.a. antikvitets
handlerne Rita og Flemming Vendler fik at 
mærke. De drev antikvitetshandel i den 
sydlige ende af Nørregade 22 og hævdede, 
at lokalplanen virkede hindrende for om
sætningen af strøgbutikker. Ægteparrets 
forretning havde været udbudt til salg si
den november 1981, men interesserede kø
bere havde alle trukket sig tilbage, når de 
hørte, at der skal dispensation til, hvis der 
skal indrettes kontor e.lign. (JT 24/6). Efter 
at ophørsudsalget var slut den 4. juli kom 
forretningen da også til at stå tom resten af 
året, indtil der i begyndelsen af 1983 blev 
åbnet frisørsalon her.

Discount-feber
I lokalplanen var der heller ikke taget hen
syn til discount- og supermarkedernes ind
tog i byen, som var startet i 1981 med Bo
nus på Jomfrustien. Disse forretningstyper 
blænder nemlig vinduerne af på en måde, 
»som end ikke tillader lys fra den bagved
værende butik at skinne ud til forbipasse
rende« og »som efterlader »de gode hjør
ner« lige så livløse eller endnu mere »døde« 
end banker og forsikringsselskaber« (JT 
14/2). Byrådet besluttede da også på sit 
møde den 30. marts at tage lokalplanen op 
til revision (JT 31/3).

1982 blev året, hvor discount-butik- 
kerne for alvor vendte op og ned på byens 
detailhandelsstruktur. Den 3. januar kunne 
aviserne meddele, at Haderslev Byggema
terialeforretning pr. 1. marts skulle over
tage Paul Christiansens virksomhed med 
varelager og bygninger på Bygnaf. Paul 
Christiansen og søn A/S fortsatte dog sine 
øvrige aktiviteter, især produktion og salg 
af færdigblandet beton, kalkmørtel og be
tonvarer fra bl.a. havnen i Haderslev. 
Denne handel dannede grundlag for salg af 
HBM’s bygninger på Jomfrustien, der i 
februar blev solgt til Dansk Discount (JT 
13/1, 12/2). Samtidig etablerede Fakta sig i 
lejede lokaler på Gravene i bilfirmaet R. F. 
Hesselbergs udstillingsbygning (JT 7/1, 
16/2).

Men nu blev det også købmændene for 
meget. Formanden for Haderslev og 
Omegns Købmandsforening, købmand 
Laue Hansen, Vojens, udtalte den 17. fe
bruar til Jydske Tidende: »Det er en kede
lig udvikling der er ved at ske i Haderslev. 
For hver gang der åbner et discountmar- 
ked, bliver der ti-tolv arbejdsløse. Det er 
på tide, byrådet bliver opmærksom på ud
viklingen og gør noget ved sagen«. Egon 
Jensen, faglig sekretær i HK’s private sek
tor i Haderslev udtrykte det på denne 
måde: »Det vi kan spare ved køb i discount
butikkerne, kommer vi til at betale i skat til 
understøttelse af de flere ledige.« (JT 17/2). 
Borgmester K. Dørflinger lovede den føl
gende dag at tage initiativ til en diskussion 
på kommunalt plan omkring de store dis
countbutikkers indtog i Haderslev: »Jeg 
forstår fuldt ud købmændenes problemer, 
men vi kan jo ikke forbyde, at man opretter 
discountbutikker i bestående butikslokaler. 
Der er tale om en udvikling, som vi i dag 
ikke kan dæmme op for.« Om et evt. forbud 
imod oprettelse af discountbutikker, således 
som Ringe byråd på Fyn havde vedtaget, 
ville borgmesteren dog ikke udtale sig (JT 
18/2).

Dørflinger mente heller ikke, at kommu- 
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nen havde nogen mulighed for at gribe ind, 
da købmand Ellegaard i Sillerup i en alder 
af 72 år lukkede sin butik den 31. marts. El
legaard havde forsøgt at sælge købmands
butikken, men kundeunderlaget var sim
pelthen for lille. På borgermødet i Vonsbæk 
den 5. april i forbindelse med kommune
plandebatten, havde købmandskonen i 
Vonsbæk, Bodil Bjerre, beskrevet, hvilken 
ulige konkurrencesituation de små køb
mænd i landområdet befinder sig i, når su
permarkederne inde i byen bruger lave 
mælkepriser som lokkemad, og forbru
gerne benytter sig af det. Den lille købmand 
kan slet ikke opnå samme kvantumsrabat 
som de store og er derfor nødt til at sælge 
mælken en krone dyrere pr. liter (JT 7/4).

Der var dog også lyspunkter. Jørgen 
Christian Ries havde været med til at starte 
Fakta i Fredericia, men discount var i 
hvert fald ikke noget for ham. »Det var ikke 
andet end at stable varer og at få så mange 
kunder ind og ud af butikken så hurtigt som 
muligt«. Nej, den lille købmand det var 
fremtidens butik, og derfor overtog han 
den 3. juli Sonja og Peter Jørgensens køb
mandsbutik på Sydhavnsvej (JT 3/7).

I Starup måtte købmanden i det 300 kvm. 
store Trica-supermarked lukke den 7. ja
nuar, bl.a. fordi huslejen var for høj, men 
allerede den 29. januar kunne den 30-årige 
Poul Svendsen genåbne efter at der var 
skabt et nyt og bedre økonomisk grundlag. 
»Vi vil ikke konkurrere på prisen med de 
store forretninger i Haderslev, men ar
bejde på at dække det daglige behov i områ
det«, udtalte han. Der forventes en omsæt
ning på ca. 7 mill. kr. årligt, hvilket svarer 
til at hans kundeunderlag handler 
70-80 % af deres dagligvarer hos ham 
(JT 29/1).

Et nyt butiksmønster
En af de store inde i byen, slagtermester 
Erik Jørgensen, trappede i 1982 betydeligt 
ned. Bispegade 14, hvor Erik Jørgensen 
indtil flytningen til Orbesens ejendom i ok

tober 1981 havde drevet supermarked, 
blev solgt til Sander sko, der åbnede her i 
begyndelsen af marts og dermed blev den 
ottende skotøjsforretning i byen (JT 6/3). I 
december blev Stokkerhovedgård, som 
Erik Jørgensen havde drevet i flere år, 
tømt for sin besætning af SPF-svin, hvor
efter bygningerne blev udbudt til salg. Med 
de stigende priser på foder var det ikke 
længere nogen lønsom forretning at drive 
denne form for svineavl, udtalte Erik Jør
gensen (JT 28/12).

I februar måned havde Erik Jørgensen 
solgt sit Favør-supermarked i R-centret 
til Løvbjerg Konsum A/S i Horsens, og skø
det på ejendommen Teaterstien 13, hvor 
han driver endnu et Favør supermarked, 
blev byttet om med en fordelagtig lejekon
trakt, som han udtalte til Jydske Tidende 
den 13. februar. Omstruktureringen sker 
for at »vi kan få en mere handy forretnings
struktur og en mere overkommelig ar
bejdsdag«, for siden etableringen i Orbe
sens ejendom på Gravene i oktober 1981 
havde Erik og Esben Jørgensen haft en ar
bejdsdag på 12-16 timer og »det kan man 
ikke blive ved at holde til«. Senere på året 
var der rygter fremme om, at far og søn 
forhandlede om at sælge deres butik på 
Gravene, men rygterne blev afvist. Butik
ken gik over forventning godt. Ved starten 
havde de regnet med at få en omsætning på 
25 mill. kr. det første år, men den faktiske 
omsætning var blevet på 41,3 mill, kr., og 
»omsætningen er fortsat stigende«, udtalte 
Erik Jørgensen til Jydske Tidende den 23. 
december, »så vi har hverken planer om at 
sælge til Føtex, Bilka eller til nogen anden«.

Det var da også den almindelige opfat
telse, at der var sket ændringer nok inden 
for dagligvarebranchen i 1982. Tidligere 
havde det været den store Kvickly på Jom
frustien og Erik Jørgensen med sine tre 
Favør supermarkeder, der havde været 
dominerende, men nu var Løvbjergs su
permarkedskæde kommet til og byen havde 
desuden fået tre discount-butikker. Kun
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degrundlaget var det samme, så konkur
rencen var sandelig blevet skærpet. Ikke 
for ingenting talte købmandsforeningens 
formand, Laue Hansen om, at Haderslevs 
butiksmønster var slået i stykker (JT 19/3).

Forretninger der lukkede
Der skete også ændringer inden for andre 
brancher. Tre gamle og velrenommerede 
forretninger måtte lukke i 1982. Den 17. 
februar meddeltes det, at Carl Nielsens 
boghandel i Nørregade havde standset sine 
betalinger. »Det er udviklingen inden for 
branchen og det million-byggeri, vi blev 
tvunget ud i på grund af råd i de gamle byg
ninger, der har ført til betalingsstandsnin
gen«, udtalte Carl Nielsen til Jydske Ti
dende. I løbet af de følgende måneder reali
seredes forretningens varelager, men da 
det ikke lykkedes at fa ejendommen solgt, 
blev den den 23. september overtaget af 
Privatbanken. Hermed var det sørgelige 
slutkapitel skrevet i historien om det mere 
end 200 år gamle firma, der havde haft så 
stor betydning for kulturformidling og 
danskhed i Haderslev (VK 24/9).

Længere nede ad Nørregade blev der 
også sat punktum for et andet gammelt fir
mas historie. Den 18. november startede 
Orbesen ophørsudsalg i Nørregade 17, 
hvor firmaet i lejede lokaler havde solgt 
herretøj, efter at den store hjørneejendom 
ved siden af var blevet solgt til Favør. For
retningen havde ikke opnået det ønskede 
salg, og da der er varslet en klækkelig hus
lejeforhøjelse, valgte den 60-årige Hans 
Orbesen altså at lukke JT 18/11).

I Storegade 14 besluttede direktør H. V. 
Carlsen efter i mange år at have arbejdet 
60 timer om ugen at lukke Daniel Bruhn 
A/S, en af byens store isenkramforretnin- 
ger med en lang historie bag sig. »Jeg har 
forsøgt at sælge butikken, men det er altså 
ikke lykkedes, så nu lukker jeg«, udtalte di
rektør Carlsen til Jydske Tidende den 16. 
juli, dagen efter at ophørsudsalget var be

gyndt med stor tilstrømning. Den 4. sep
tember kunne Jydske Tidende meddele, at 
Jydsk Sengetøjslager, en af branchens store 
kæder med 30 forretninger over hele lan
det, havde købt ejendommen. Den 30. sep
tember åbnede forretningen i den tidligere 
isenkramforretning, og igen måtte byens 
borgere opleve at se forretningsvinduer 
blændede og tildækkede, i dette tilfælde med 
en stærk blå farve, der også prægede faca
den iøvrigt. Jo, der var kommet drøn på 
også her i Storegade.

I Borgerparken længere ude af Store
gade lukkede »Læderhuset«, der var star
tet i Erik Jørgensens nybyggeri et år tidli
gere. »Sønderjylland egner sig simpelthen 
ikke til en specialbutik som denne. Omsæt
ningen i det første år er ikke nået op på det 
budgetterede, og derfor er jeg nødt til at 
stoppe nu«, udtalte forretningens indeha
ver, Anton Nielsen, Vojens, til Jydske Ti
dende den 24. juni.

Også længere oppe ad gågaden, nærmere 
betegnet i Bispegade, skete der ændringer. 
Modebutikken Almvig i nr. 11, blev pr. 1. 
oktober solgt til en af medarbejderne JT 
21/9), og Niemanns store kjoleforretning i 
Apotekergade 11 blev pr. 1. marts 1983 
solgt til Gundtoft, der hermed sikrede sig 
plads i den attraktive gågade JT 4/9).

Gamle huse
I Nørregade opgav modeskaberen Elisa
beth Rudolf sin forretning i nr. 10 »til for
del for mand, børn, Odense og København 
og en mere kreativ tilværelse« som Jydske 
Tidende skrev den 21. september. I to år 
havde hun drevet modeforretning i den lille 
ejendom, som var blevet sat smukt istand, 
og som tidligere på året havde laet præmie 
af Selskabet til bevarelse af gamle bygnin
ger. Samtidig var ejendommen Storegade 
68, opført 1910, blevet præmieret for den 
gennemgribende istandsættelse til ca. '/i 
mill, kr., der netop var gennemført og som 
bl.a. havde givet huset en smuk gul farve. 
(VK 19/2). "
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I januar udsendte Selskabet til bevarelse 
af gamle bygninger med støtte af Fred
ningsstyrelsen og Haderslev kommune en 
»Vejledning ved istandsættelse af gamle 
bygninger«. Pjecen var ikke en lærebog for 
fagfolk, men en hjælp til husejere, så de får 
skærpet opmærksomheden over for pro
blemer omkring reparation og bygnings
vedligeholdelse, hed det ved præsentationen 
af vejledningen (VK 14/1). Selskabet holdt 
et vågent øje med de gamle huse og vendte 
sig derfor skarpt imod et forslag af byråds
medlem Valborg Outzen (Frp.) om at ned
rive Smedegade 4 og skabe en udkørsel fra 
parkeringspladsen i karreen bagved. »Vi 
bryder os ikke om huller i tandrækken« 
(læs husrækken), udtalte selskabets for
mand, seminarielektor K. Eggers Hansen 
til Jydske Tidende den 18. februar, og i by
rådsmødet den 4. februar var det da også 
blevet fremhævet, at Smedegade var gå
gade, og at det derfor gik imod kommunens 
planer at etablere udkørsel ud. Teknisk 
Udvalg ønskede i stedet at sælge ejendom
men, der var i kommunal eje, og huset fik 
da også lov til at stå. (JT 8/2).

Det fik derimod det lille hus Badstuegade 
11 ikke. Sidst på året blev det revet ned 
efter at husets beboer, Heine — ham med 
kattene i vinduerne - var kommet på pleje
hjem (JT 16/9). Nedrivningen af det lille hus 
var et led i den store sanering i kvarteret 
øst for Torvet. Efter at husene Badstuegade 
15 og 19 og Lille Klingbjerg 14 og 16 tidli
gere på året var færdigrestaurerede og ud
budt til salg (VK 17/4, JT 11/7) gik man 
igang med husene på Badstuegades nord
side (nr. 1-7). Det er meget vanskeligt at 
give tilbud på istandsættelse af sådanne 
gamle huse, og derfor udføres arbejdet med 
råhuset, dvs. tag, ydervægge, vinduer, 
døre, kloak og fundering som regningsar
bejde af lokale håndværkere, udvalgt af 
Haderslev kommune. Hele restaureringen 
af de fire huse ventes at koste mellem 2,5 og 
3 mill, kr., og indledtes med fjernelse af en 
række bagbygninger (JT 21/9).

I maj måned udsendte kommunen en 
smuk lille folder med fine akvareller i far
ver af arkitekt Ole Weile. Heri fortælles 
der om det byforbedringsarbejde, der er 
udført i Haderslev i de sidste 10-20 år. 
Folderen blev udgivet med støtte fra Den 
danske Nationalkomite for Europarådets 
Byfornyelseskampagne og Haderslev Tu
ristforening og rummer tillige en kortfattet 
beskrivelse af byens historie samt forslag til 
byvandringer igennem byens gamle kvarte
rer og forbi mange af de huse, der omtales i 
folderen (JT 19/5). Selvom restaurerin
gerne løber op i store summer, har kom
munen ikke hidtil haft svært ved at sælge de 
gamle huse, for som det hedder i folderen: 
»Der spores en stigende interesse for arbej
det, idet flere og flere anser saneringsejen
dommene med deres charme og centrale 
beliggenhed som et attraktivt alternativ til 
parcelhusene og etageejendommene i byens 
nyere kvarterer«.

Et væsentligt instrument for bevarings
arbejdet i Haderslev så lyset i begyndelsen 
af december, da kommunen i samarbejde 
med Fredningsstyrelsen udsendte Huse i 
Haderslev, bind 1, på over 300 sider og 
med 400 fotos. Heri gennemgås alle huse 
mellem Gravene, Jomfrustien og Mølle
strømmen, deres særlige karakteristika 
registreres og deres historie gennemgås, 
men som det blev sagt ved præsentationen 
af bogen den 7. december: »Registranten 
skal også være med til at åbne borgernes 
øjne for kulturværdierne i arkitekturen i 
den gamle købstad«. (DN 8/12, VK 11/12).

I 1982 lysnede det også for Slotsgade 20. 
Det smukt restaurerede hus med de ene
stående vægpaneler havde i lang tid stået 
tomt, men i begyndelsen af juli flyttede 
Louis Ehlers ind i huset med sin store sam
ling af keramik og lertøj (JT 4/7). I den føl
gende tid foregik et stort arbejde med regi
strering og opstilling af de mange lergen
stande i specialbyggede montrer. Den 9. 
december bragte TV en udsendelse om hu
set og den store lertøjssamling, og det
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Fra saneringskvarteret på Lille Klingbjerg. Til venstre Badstuegade 15 og i midten Lille Klingbjerg 14 og 16, før restau
reringen gik i gang. Sammenlign med billedet side 73 af de samme huse efter istandsættelsen. (Foto: Find Clausen/JT).

kunne da oplyses, at udstillingen ville åbne 
tilforåret (JT9/12).

»Sker der noget i Haderslev?«
Lige overfor nr. 20, i Slotsgade 25, var en 
gruppe borgere i maj måned i fuld gang 
med at indrette et kulturhus med galleri, 
værksteder, café og biograf. I løbet af som
meren stod biografen og galleriet færdigt 
og i oktober var man færdig med indretnin
gen af værkstedet, »husets kerne, det sted 
hvor alt det man med det fortærskede ord 
kalder kreativitet, finder sted. Det skal 
være det igangsættende, livpustende sted, 
hvor alle kan bidrage til, at kunsten far en 
bedre og bredere plads«, udtalte en af ini
tiativtagerne, Jacob Clausen, til Jydske Ti
dende den 22. august.

Indretningen af de forskellige rum i hu
set, der skal drives som en selvejende insti
tution, skønnedes at koste 100.000 kr., og 
disse penge havde arbejdsgruppen på 
30—40 frivillige, der stod bag huset, skaffet 
til veje, foruden at de selv havde lagt deres 
arbejdskraft til.

Mange af folkene bag Slotsgade 25 var 
også med i arbejdet med den anden Kær
messe i Haderslev, der løb af stablen fra 
den 18. til den 27. juni med koncerter, 
sportsbegivenheder, landboaktiviteter, tea
ter, gøgl og film. Hele byen var så at sige en 
stor markedsplads. Samtidig med Kærmes
sen afvikledes den tredje Kløften-festival 
med ialt 22 timers »fed« musik (JT 18/6). Ef
ter at det hele var overstået kunne den 
store skare af frivillige, der stod bag Kær-

56



Fra ophængningen på Haderslev Museum af Haderslev Kunstforenings sommerudstilling af fem Haderslev-malere. Med
lem af bestyrelsen, Helle Lund, og foreningens formand, Kai Erslev Andersen, hænger et maleri af Hans Fuglsang - udsigt 

over Haderslev Dam - op. (Foto: Jørgen Hjort/JT).

messen, fastslå, at den anden Kærmesse var 
blevet en stor succes, og at Kærmessen var 
kommet for at blive en tradition (JT 29/6).

Under Kærmessen var der modeopvis
ning af gammelt tøj i Haderslev Museums 
udstillingssal (JT 18/6), hvor Haderslev 
Kunstforening havde hængt billeder op til 
en udstilling med fem Hadeslev-malere, 
der åbnede officielt den 1. juli. Det var ma
lerne Heinrich Hansen (1821-90), Anton 
E. Kieldrup (1827-1869), Charlotte v. 
Krogh (1827—1913), Heinrich Heger 
(1832-88) og Hans Fuglsang (1889- 
1917). Det var lykkedes at samle ialt 43 
værker af disse fem malere, heraf mange i 
privat eje, og det var nok første gang, at så 
mange værker af de fem malere kunne vises 
samlet, udtalte en af mændene bag udstillin

gen, ekspeditionssekretær Jørgen Mørk, til 
Jydske Tidende den 1. juli. Senere på som
meren var det en anden form for guldal
der, man kunne få et indtryk af. Den 21. 
august fejredes sejlskibet Jensines 130 års 
dag med en stor havnefest og regatta af 
gamle træskibe fra sejlskibenes guldalder. 
Der var udstilling i en lagerhal på havnen, 
folkedanseropvisning og festbanket med 250 
gæster i Superfos’ pakhus (JT 22/8). »Sker 
der noget i Haderslev« er den lidt provoke
rende titel på den månedlige arrangement
skalender, som bl.a. biblioteket står bag
ved, og med de aktiviteter, der er nævnt 
her, og som kun udgør en brøkdel af årets 
mange kulturtilbud, må man nok sige, at 
der sker en hel del i byen.
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Haderslev kommunes folk tømmer ungdomshuset Badstuegade 16 for møbler og inventar den 11. nov. 1982. (Foto: Jørgen 
Kølle/JT).

Ungdommens problemer
Det var dog ikke alle der syntes, at det var 
de rigtige tilbud der blev givet. En kreds af 
unge med speditørelev Jens Erik Laursen 
— også kendt som politisk aktiv inden for 
KU — i spidsen dannede i september »Æ 
Hasle Forening«, der havde to formål. Det 
ene var at sørge for, at der arrangeres 
noget for de unge i Haderslev, det være sig 
diskotek, film, foredrag og busture. Det 
andet formål er, at det overskud, som der 
eventuelt måtte blive ud af arrangemen
terne, skal bruges til at give andre Haders- 
lev-foreninger en økonomisk håndsræk
ning. Det lykkedes den unge forening at fa 
lokaler på 1. og 2. sal i Torvet 8 stillet til 
rådighed af ejeren, Sparekassen SDS. Her 
havde der omkring århundredskiftet været 
restaurant og dansesal for det navnkundige 
etablissement Concordia, og de unge gik nu 

igang med at genskabe noget af den fordums 
glans i den gamle sal (DN 11/9, JT 12/9).

Der var også en anden type unge, der fik 
deres behov for et samlingssted opfyldt. 
Motorcykelklubben Falkene fik af »en flink 
bondemand« overdraget en ødegård i Fun
ding, hvor klubben kunne holde sine mø
der, og det skønne herved var ifølge de 
unge selv, at det dér kunne ske uden at ge
nere nogen (VK 2/1). Også i Marstrup 
havde de unge fået en bondegård stillet til 
rådighed, men her var det ungdomsklub
ben der stod bagved, og den kunne derfor 
glæde sig over kommunal bevågenhed. 
10.000 kr. blev der givet til indkøb af inven
tar, og inventaret var musikanlæg, farve
fjernsyn, billardbord m.m. (VK 15/2).

Kommunal bevågenhed mødte også en 
gruppe unge, hovedsagelig arbejdsløse, der 
savnede et sted, hvor de kunne »være sam- 
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men med andre, lave et eller andet sammen 
— overnatte — hele tiden uden opsyn«, som 
der stod på en plakat, der indkaldte til 
møde herom i aktivitetshuset den 25. au
gust. Måske for at undgå en husbesættelse 
stillede kommunen uden særlige betingelser 
bagbygningen til Badstuegade 16 til rådig
hed. De unge gav udtryk for nogen over
raskelse herover, da de i begyndelsen af 
september flyttede ind i det nye ungdoms
hus (JT 12/9). Det fik dog kun en meget kort 
levetid, for der indløb snart klager fra for
ældre og naboer over at huset var »en 
hash- og narkohule«, og at det var blevet 
tilholdssted for børn og unge, som var stuk
ket af hjemmefra eller pjækkede fra skole. 
Og da en 15-årig pige den 15. november 
blev voldtaget i huset, sagde kommunen 
stop, og huset blev tømt og lukket den 11. 
(JT 12/11). Der var kun en person til stede i 
huset, da kommunens folk kom, men luknin
gen førte samme aften til sammenstød mel
lem en gruppe af brugere af huset og poli
tiet. Der var blandt de unge stor utilfreds
hed med politiets optræden. »Politiet op
ruster, og vi bliver mødt med politivold«, 
sagde de unge. Risikoen for en BZ-aktion 
var voksende, hævdedes det (JT 13/11).

To arbejdsløse DSU-medlemmer, der 
havde brugt huset, sagde, at »storebror«, 
det socialdemokratiske styre i byen, har 
svigtet ungdommen ved at lukke huset. De 
efterlyste en dialog med partiet, for huset 
har dokumenteret, at der virkelig er nogle 
uløste problemer, og at kommunen ikke har 
nogen ungdomspolitik (JT 13/11).

Der var også andre unge, som gik i rette 
med politikerne. »Vi tror ikke på politi
kerne«, sagde en gruppe unge fra tiende 
klasse fra Hjortebroskolen, der havde over
været en debat i folketinget om ungdoms
arbejdsløshed (JT 27/2). De var klar over, 
at det ville blive meget svært at få en 
lære- eller praktikplads, når de var fær
dige med skolen, og der var ikke megen 
trøst at hente, hvis de blev arbejdsløse, for i 
juli måned udsendtes det såkaldte suitecir

kulære, ifølge hvilket de unge, der forlader 
skolerne, skal betragtes som studerende, 
der holder en pause i studierne, og ikke som 
arbejdsløse. Det ville betyde en nedskæring 
af understøttelsen til sådanne unge til 1700 
kr., og en gruppe unge mødte da også op 
hos socialudvalgsformand Erik Grøn (S) 
for at gøre opmærksom på det umulige i at 
leve for så lidt. Tilsyneladende var der ikke 
megen trøst at hente, for til Jydske Tidende 
udtalte Grøn: »De store udgifter til kon
tanthjælp har helt klart været med til at 
vælte det sociale budget. Vi må stramme 
tøjlerne«. (JT 23/7). Også de unge, der var 
igang med en uddannelse, protesterede 
imod den forringelse af deres økonomi, som 
de mente skete under statsminister Poul 
Schlüter, den første Haderslev-dreng, der 
har beklædt denne post. I november de
monstrerede studerende fra seminariet 
bl.a. ved at præsentere byens pengeinstitut
ter for en regning på 10 mill. kr. Det mente 
de, at pengeinstitutterne i Haderslev tjente 
på de unge i Haderslev hvert år. (JT 12/11).

Skolestrukturdebat
I de fleste af kommunens landsbyer findes 
der beboerforeninger, og disse beboerfor
eninger hørte til de mest aktive i kommune
plandebatten. Der var indlæg fra sogne
eller beboerforeninger i Vonsbæk, Mol
trup, Marstrup, Hoptrup, Kelstrup, Vil
strup, Starup, Halk-Hejsager, Øsby og 
Årøsund, og alle beskæftigede sig naturligt 
nok med, hvordan man skaber udvikling i 
de mindre byer med det formål at fastholde 
og udbygge de servicefunktioner, man 
endnu har tilbage i landsbyerne. I de små 
lokalsamfund spiller forsamlingshusene en 
betydelig rolle og tre af kommunens for
samlingshuse kunne i 1982 fejre jubilæum. 
Hyrup forsamlingshus fejrede den 12. maj 
75-års jubilæum (JT 9/5), Marstrup for
samlingshus, der blev indrettet i den tidli
gere amtsbanegård, da banen blev nedlagt i 
1942, kunne fejre 40-års jubilæum med et 
stort fælles kaffebord den 1. december (JT 
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28/11) og Hoptrup forsamlingshus fejrede 
sit 75-års jubilæum den 5. januar 1983 (JT 
29/12).

Men også skolerne spiller en vigtig rolle 
for de mindre landsbysamfund. I april 
fremkom Undervisnings- og kulturudval
get med et forslag til den fremtidige skole
struktur i Haderslev kommune (JT 18/4). 
Heraf fremgik det klart, at der ikke skal 
nedlægges flere skoler i Haderslev kom
mune, bortset fra Arø skole, der ventes luk
ket med udgangen af skoleåret 1985—86, og 
Sønderballe skole, der lukkede den 18. juni. 
Der var kun fem elever tilbage, men lærer 
Ejvind Stahl Petersen fortalte, at der var 
44, da han kom til skolen i 1957. Han fort
sætter nu som pedel i skolebygningen, der 
bliver forsamlingslokale for beboerne i 
Sønderballe (VK 19/6).

Inde i Haderslev kunne man til gengæld 
indvie byens nyeste skole, Favrdalskolen, 
efter afslutningen af sidste etape af det store 
skolebyggeri til 77,2 mill, kr., som blev på
begyndt i 1976, og hvis første etape blev 
taget i brug i 1979 (JT 4/9, 5/9). Skolen er 
som tre små skoler samlet omkring fælles
arealer og fælleslokaler. De tre små skoler 
består hver af en blok med to klynger og i 
hver blok er der både små og store elever. 
De små lærer af de store — og omvendt - 
og de lever godt side om side, således at 
mobning ikke er noget problem, hævdes 
det. - Favrdalskolen er afløser for den tid
ligere seminarieskole på Lembckesvej, 
hvor man den 8. juni havde taget vemodig 
afsked med de gamle bygninger (JT 8/6).

Det faldende elevtal giver imidlertid pro
blemer, hvis alle fire byskoler skal opret
holdes fuldtud. Især er der voksende pro
blemer i sydbyen, hvor der ikke er elever 
nok til både Hertug Hans skolen og Hjorte- 
broskolen, der er byens næststørste. I sko
lestrukturforslaget opereres der da også 
med den mulighed, at Hertug Hans skolen 
nedtrappes til en ensporet skole med syv 
klasser. Det antydes endvidere, at den bed
ste løsning nok vil være en nedlæggelse af 

Hertug Hans skolen, for selv en ensporet 
skole med syv klasser vil betyde, at der 
kommer til at stå tomme lokaler i byens tre 
andre og langt mere moderne skoler.

Forældre til børn på Hertug Hans skolen 
var straks opmærksom på denne mulighed 
og gjorde klar til at kæmpe for skolens eksi
stens (JT 30/4). Det vakte derfor noget af et 
ramaskrig, da lærerrådet og et flertal af 
skolenævnet på Hjortebroskolen i juni fore
slog at nedtrappe Hertug Hans skolen og 
lukke den helt i 1994 til fordel for en sam
ling af alle elever i sydbyen på Hjortebro
skolen (JT 23/6). Fælleslærerrådet foreslog 
derimod, at alle fire skoler opretholdes som 
tosporede skoler med alle ti årgange elever. 
De tomme lokaler, der ville komme ud af 
det, ville kunne finde anvendelse, f.eks. ved 
udlejning til Sønderjyllands Voksenuddan
nelse, der er i stærk lokalenød i det gamle 
rådhus i Lavgade (JT 24/6, VK 3/7). "

Efter at lærerråd og skolenævn havde 
udtalt sig om skolestrukturforslaget, gik 
skolekommission og UK-udvalg i tænke
boks for senere at fremkomme med et enigt 
forslag til skolestruktur. Dette forslag skal 
så indgå i kommuneplandebattens senere 
faser.

Nye uddannelser i Haderslev 
En skole, der er vokset meget i de senere år, 
er Teknisk Skole, der i sine lokaler i en tidli
gere konfektionsfabrik på Ole Rømersvej 
rummer uddannelsen inden for jern og me
tal og på Lembckesvej el-skole og stærk
strømsteknisk værkstedsskole. Fra 1. au
gust var der også placeret EFG-uddan- 
nelse inden for bygge- og anlæg i Hader
slev, og man måtte derfor se sig om efter 
supplerende lokaler. Dem fandt man i den 
nedlagte Haderslev Byggeforretning på 
Finsensvej — troede man (JT 14/4), men 
den 15. maj kunne skolens forstander Hel
muth Schmidt glædestrålende meddele, at 
skolen fra undervisningsministeriet havde 
faet besked om, at den kan bygge en helt ny 
teknisk skole på 4000 kvadratmeter i Favr-
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Der har stået megen blæst om Favrdalsskolen igennem hele byggeperioden, bl.a. på grund af byggeriets pris. Ved indvielsen 
den 3. sept. peb blæsten om ørerne på de tilstedeværende, da de 600 elever hver sendte en ballon til vejrs. (Foto: Jørgen 

Kølle/JT).

dalen. Denne bygning kan dog først stå fær
dig i 1984, og indtil da skal bygge- og anlæg 
have til huse i lejede lokaler på Sydhavnen 
(JT 15/5). Her startede seks piger og 46 
drenge den 2. august i de fem nyindrettede 
værksteder, bl.a. var der i maler- og glar- 
mesterværkstedet 12 »bokse« med en dør 
og et vindue. Meningen var, at hver maler
elev maler døren og vinduet og tapetserer 
væggene, hvorefter han eller hun brænder 
tapetet af og fjerner malingen. »Det kom
mer de til i det virkelige liv, og så er der 
klar til næste hold«, sagde inspektør Chr. 
Christensen (JT 8/8). x

Øvelsesskolens lokaler på Lembckesvej 
fik ikke lov til at stå tomme ret længe, efter 
at skolen var flyttet ud til Favrdalen. 1. sep

tember startede en ny uddannelse i de 
gamle lokaler. Ved et ihærdigt arbejde, 
bl.a. fra seminarierektor O. Jessen Bruuns 
side, var det lykkedes at fa oprettet en so
cialpædagogisk linje i tilknytning til semina
riet, og den 9. december kunne man - lidt 
forsinket — markere starten på den nye 
uddannelse. Undervisningsinspektør Ag
nete Engberg udtalte bl.a., at oprettelsen af 
den nye uddannelse her i Haderslev tilførte 
en ny dimension i et grænseland, både det 
grænseland, Sønderjylland er, og grænse
landet mellem det såkaldte normalområde, 
som Folkeskolen repræsenterer, og afvi
gerområdet, dvs. de uprivilegerede i sam
fundet, som socialpædagogerne arbejder 
iblandt (VK 10/12).
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Der blev benyttet en 
specialbygget spade med fire greb, 

da det første spadestik til Braineparken 
blev taget den 10. aug. 1982.

Fra venstre direktør 
K. E. Matz, Dansk Boligselskab 

af 1945 A/S, byrådsmedlem 
Erik Grøn, Haderslev Boligselskab, 

Braines borgmester, Gaston Cousteaux, 
og Haderslevs borgmester, Kurt 

Dørflinger. (Foto: Jørgen Kølle/JT).

Nybyggeri og nye veje
Ikke langt fra seminariet og øvelsesskolen 
var man igang med en stor ombygning til 
ca. 30 mill.kr. af et andet uddannelsessted: 
Haderslev kaserne. Den store preussiske 
kaserne fra 1880’erne havde ikke under
gået væsentlige ændringer siden opførelsen, 
men nu skete der en meget omfattende for
nyelse af den store bygnings indre, hvor 
der bl.a. etableres helt nye belægnings
stuer. I marts gik man igang med at ned
rive nogle ældre bygninger nord for hoved
bygningen. Her skal opføres nye undervis
ningsbygninger (VK 10/2). Problemet var 
imidlertid, at der med de store omrokerin

ger der var igang inden for forsvaret, må
ske slet ikke ville komme til at foregå nogen 
uddannelse af soldater i Haderslev. På ka
sernen arbejdede man imidlertid stærkt 
med en plan, der ville medføre en tilgang af 
fast personel på ca. 150 mand foruden et nyt 
kompagni med værnepligtige på ca. 130 
mand, der kunne befolke de nye belægnings
tuer. Nu gjaldt det så blot om at overbevise 
Forsvarskommandoen om det indlysende i 
forslaget (JT 28/2).

Også et andet sted i den nordlige by kom 
et stort byggeri igang i 1982. På Marie- 
gårds mark lige syd for Omkørselsvejen be
sluttede Haderslev Boligselskab, der er en 
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afdeling af Dansk Boligselskab af 1945 A/S i 
København, at opføre en ny stor bebyggelse 
af tre- og toetages boligblokke, tegnet af 
den lokale arkitekt Wolfgang Kleemann. 
Projektet har en samlet pris på 25 mill. kr. 
og forventes at kunne beskæftige ca. 100 
mand i en treårig periode (JT 7/3). Den 10. 
august blev det første spadestik taget til det 
nye byggeri, der far navnet Braineparken, 
opkaldt efter Haderslevs franske venskabs
by. Braines borgmester og viceborgmester 
var da også tilstede, og borgmester Gaston 
Cousteaux foretog sammen med bl.a. borg
mester Kurt Dørflinger det første spade
stik (JT 11/8).

Senere på året gik kommunen igang med 
at anlægge en ny vej vest for Braineparken. 
Bredgades forlængelse, som den kaldes, skal 
skabe en ny, direkte forbindelse fra byens 
centrum til Moltrupvej, der bliver byens 
nordlige tilkørselsvej til motorvejen, der er 
under anlæggelse fra Skovby til Christians
feld og åbner i 1984 (JT 4/2). Amtet havde i 
den anledning udvidet Moltrupvej mellem 
omkørselsvejen og Moltrup, men havde i 
forbindelse hermed kun anlagt cykelspor i 
begge vejsider. I Moltrup var man meget 
utilfreds hermed, for cykelspor giver en 
falsk tryghedsfornemmelse, udtalte for
manden for Moltrup Beboerforening, Jette 
Helmer Nielsen. Man havde længe kæmpet 
for at fa rigtige cykelstier, der yder langt 
større sikkerhed for de mange børn, som 
hver dag skal til Set. Severinskolen (JT 
29/10). "

Også Dansk Cyklistforbunds Haders- 
lev-afdeling pegede iøvrigt i et oplæg »Cyk
lister og kommuneplan« på de dårlige 
forhold, der bydes cyklisterne mange ste
der i kommunen (JT 26/6).

Sidst på året gik kommunen også igang 
med en udvidelse af byens vestlige forbin
delsesvej til den kommende motorvej. Ribe 
Landevej udvides fra omkørselsvejen til 
vest for Damager kirkegård bl.a. ved at 
cykelstien på nordsiden lægges inden for 
birketræerne, der således far lov til at stå. 

Det er noget helt nyt, for bare for fa år si
den måtte de smukke vejtræer langs Åben- 
råvej lade livet, fordi de stod for tæt på 
vejen, og her kommer de bevarede birke
træer til at stå helt ud til vejen. Til gengæld 
måtte man så tage et stykke af alle haverne 
på Ribe Landevejs nordside (JT 3/10).

Endnu en af Haderslevs udfaldsveje var 
under omlægning i 1982. Sydhavnsvej, der 
er statsvej, blev omlagt for statens regning 
fra Hertug Hans bro til Humlegårdsbæk. 
Der blev etableret cykelstier langs hele 
strækningen, og ved Sydhavnsvejs udmun
ding i Årøsundvej blev Grønningen ført ud 
i den nye vej i et lysreguleret T-kryds. Det 
betød, at den indre del af Årøsundvej blev 
aflastet for den tætte trafik og blev til en 
stille villavej (JT 22/7).

Mærkedage
Den 6. januar fejrede Haderslev Håndvær
kerforening sit 125-års jubilæum (JT 2/1, 
7/1). Samme jubilæum kunne Haderslev 
Skydeselskab fejre den 16. juni, og selskabet 
fik i den anledning besøg af prins Richard af 
Berleburg, der i fem år har været æres
medlem af selskabet (VK 16/6). Toldetaten 
kunne derimod fejre 350 års jubilæum, og 
det blev også markeret i Haderslev med 
bl.a. en udstilling på biblioteket (JT 20/2).

Frimurerlogen Josua til de tre broer fej
rede sit 100 års jubilæum den 21. oktober 
med festmiddag for ca. 100 brødre i loge
bygningen Jomfrustien 12 (JT 24/10). DUI 
— Leg og Virke — fejrede den 14. august 
60-års jubilæum og kunne bl.a. berette om 
den forargelse det vakte, da den nystiftede 
DUI-afdeling i Haderslev i begyndelsen af 
1920’erne fik pigerne med og begyndte at 
lave lejr for både piger og drenge. Flere 
præster og lærere i byen advarede for
ældre imod at lade deres børn komme med i 
De Unges Idræt! (VK 14/8).

Næsten samtidig fejrede også Haderslev 
Idrætsforening (HIF) 60-års jubilæum, 
nemlig den 22. august. Foreningens største 
jubilæumsønske var at fa kunststofbelæg- 
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ning på rundbanerne på stadion, der også 
gerne skulle forlænges til 400 meter for at 
HIF kan få tildelt større stævner, bl.a. jyske 
og danske mesterskaber (JT 22/8).

For de noget kortere jubilæer tegnede 
Folkeligt Oplysnings Forbund sig, der den 
13. februar holdt 30 års jubilæum, og 
kunne konstatere, at antallet af elever var 
steget fra 128 til 2400 på de 30 år (VK 13/2), 
samt færdselspolitiets afdeling i Haderslev, 
kaldet »Pendulen«, der den 26. juni fejrede 
25 års jubilæum (VK 23/6). En kendt politi
mand i Haderslev, politiassistent Peter 
Hübschmann, kunne iøvrigt fejre 40 års ju
bilæum som politibetjent, heraf langt de 
fleste år i Haderslev, hvor Hübschmann er 
kendt af de fleste skolebørn. Det er nemlig 
ham der i mange år har taget sig af færd
selsundervisningen af skoleelever og skole
patruljer (VK 30/10).

På Børnenes Helsehjem ved Sdr. Vil
strup strand fejrede man den 11. juli 
100-årsdagen for sygeplejerske Maren Sø
rensens fødsel. Hun var leder af Helsehjem
met fra 1920 til 1946 (JT 4/7, 11/7). To an
dre kvinder, der har haft med børn at gøre 
igennem et langt liv, nemlig søster Alice og 
søster Dagmar, kunne den 7. januar se til
bage på 40 års virke som sundhedsplejer
sker ved Haderslev kommune (JT 7/1).

Blandt forretningsjubilæerne bør næv
nes to 50-årsjubilæer. Trikotageforretnin
gen Bonzo på Gravene markerede dette 
jubilæum den 1. juli, og forretningens inde
haver W. Wiekhorst anstillede i den anled
ning nogle betragtninger over udviklingen

Kilder:
Haderslev by historiske Arkivs avisudklip 1982
Det gælder fremtiden. Debat om kommuneplanlæg

ning (oplæg marts 1982)
Det mener borgerne om fremtiden (sammenskriv

ning af 33 indlæg i kommuneplandebatten, august 
1982)

Byforbedring i Haderslev, udg. af Haderslev kom
mune 1981

inden for tekstilhandelen. For blot 12-15 
år siden var der i Haderslev syv trikotage
forretninger og to store varehuse (Orbe- 
sen og Hundevadt) med hver en stor triko
tageafdeling. Nu er Bonzo en af de sidste 
der er tilbage heraf (JT 1/7).

Det store speditionsfirma A. E. Grodt 
A/S kunne også fejre 50-års jubilæum, og 
firmaets stifter, Anton Eriksen Grodt, 
kunne i den anledning berette om, hvorle
des en Chevrolet-lastbil og mælkekørsel til 
Astrup mejeri var starten på det store 
firma, der idag har 120 ansatte og en årlig 
omsætning på ca. 50 mill, kr (JT 31/10). 
Også rejsebureauet Euroskan startede 
med en Chevrolet i 1957 og kunne derfor 
fejre 25 års jubilæum i 1982, hvor bureauet 
har fem store moderne langtursbusser med 
alle bekvemmeligheder. Samtidig rundede 
firmaets indehaver, Vagn Dahl, 50 år (JT 
21/9). Vagn Dahl blev iøvrigt tidligere på 
året valgt til formand for Handelsstands
foreningen, hvor han afløste grosserer 
Frithjof Nielsen (JT23/1).

En stor dag var det for det tyske mindre
tal, da tobaksfabrikant Matthias Hansen 
fyldte 90 år og blev hyldet på det tyske gene
ralsekretariat i Åbenrå som en mand, der 
»i den allersværeste tid tog initiativet til en 
ny begyndelse«. Matthias Hansen var nem
lig blandt initiatitvtagerne til den såkaldte 
Haderslev-erklæring fra november 1943, 
hvor en lille gruppe tyske nordslesvigere 
bekendte sig til den demokratiske statsform 
og til absolut loyalitet overfor den danske 
stat (DN 11/6).

HENRIK FANGEL

Forkortelser:
DN = Der Nordschleswiger
JT =Jydske Tidende
VK = Vestkysten
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PEDEL PÅ HADERSLEV 
KATEDRALSKOLE 

1949-80
Efter en avisartikel i Jydske Tidende, der 
rummede en opfordring fra redaktionen af 
Haderslev-Samfundets Årsskrift til dem, 
der havde noget at fortælle i tilknytning til 
Haderslev by eller Katedralskolen (se HS 
1981 s. 15), har jeg længe gået og tænkt på 
de mange oplevelser, jeg har haft som pedel 
på Haderslev Katedralskole.

Den 1. maj 1949 blev jeg — næsten 35 år 
gammel - ansat som pedelaspirant med en 
prøvetid på to år. Forud var der gået nogle 
spændende måneder, da der var 174 ansø
gere til stillingen. Endelig en dag kom så 
min forgænger, pedel Anker Fogt, med min 

ansættelse. Anker Fogt havde været på sko
len siden 1920; han var en meget ordknap 
mand, som havde sin egen måde at ud
trykke tingene på — men særlig opmun
trende var hans bemærkning til min kone 
ikke, idet han mente, at jeg nok kun blev tre 
måneder i stillingen. Det blev dog trods 
hans spådom til 31 gode og lykkelige år. 
Han var skolen en god pedel, især i de år, 
hvor skolen var besat af de tyske panser
tropper og senere ved flytningen af skolen 
tilbage til de gamle bygninger den 23. no
vember 1948.

Jeg var 19 år på den gamle Katedral- 
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skole i Gåskærgade med den rige historie 
og så mange traditioner, men alt var ikke 
lige nemt. For eksempel var skolens varme
anlæg et kapitel for sig. Det var et damp
anlæg og i min første tid (det var stadig 
efterkrigstid) fyrede jeg med tørv. Senere 
gik vi over til at fyre med kul. Vi fik da mon
teret en såkaldt »løbekat« med en beholder, 
der kunne rumme 500 kg kul. Det resulte
rede i, at jeg var sort som en neger, hver 
gang beholderen skulle fyldes.

I forbindelse med opvarmningen af sko
len havde jeg en sjov oplevelse. Når lærer
kollegiet skrev karakterbøger, foregik det 
mest om aftenen og natten. Vi havde da en 
gymnasielærerinde, der blev ved til den 
lyse morgen. Da jeg af erfaring vidste, at 
radiatorerne var lukket om natten, gik jeg 
tidligt om morgenen rundt for at se om alt 
var i orden. I lærerværelsets syd-østlige 
hjørne stod en sofa, som til daglig var lektor 
Gamsts »højsæde«. Da jeg kom ind på læ
rerværelset, rejste der sig pludselig en skik
kelse på højkant fra denne sofa, så det kan 
nok antydes, at jeg blev lidt forskrækket, 
men hurtigt blev det til smil og latter. Den 
før omtalte lærerinde var blevet træt og 
havde taget sig en lille lur, så det var hende 
jeg var blevet bange for. (De ældre blandt 
skolens gamle elever har vel forlængst gæt
tet hvem det var. Det var selvfølgelig frk. C. 
Christensen).

Senere blev der på kedlen påmonteret et 
oliefyr, og der blev indlagt en 10.000 liters 
olietank under historielokalet; men det gav 
mig mange søvnløse nætter, for samtidig 
blev der installeret en alarmklokke ovre i 
pedelboligen. Den gik igang, når fyret gik i 
stå, og det skete ofte. En nat gik alarmklok
ken igang, så jeg måtte over i kælderen og 
se, hvad der var galt med fyret. Lys var 
der jo ikke meget af, især manglede der 
korrespondancekontakter. Da jeg var kom
met ned i fyrkælderen, hørte jeg nogle lyde! 
»Bump« — »Bump« lød det fra gangen 
ovenover; det var som om der var en, der 
gik med en stok. Næste morgen spurgte jeg

Olaf Lassen Uldal fotograferet ved sit 25-års jubilæum som 
pedel den 1. maj 1974.

indre inspektor, lektor J. E. Schau, om det 
var ham, der havde været på skolen om 
natten. Han gik nemlig tit rundt i mørke på 
skolen med sin trofaste stok, men han be
nægtede det. — Heraf sluttede jeg så, at vi 
nok havde fået spøgelser!

Dengang var 11-timers reglen ikke ind
ført endnu - heldigvis - for så var lærer
kollegiet og eleverne enten blevet »stegt« 
eller frosset ihjel, da der enten var meget 
varmt eller hundekoldt.

Rengøring af skolen havde også sine pro
blemer, f.eks. var gulvene på 2. sal lavet af 
brede brædder uden not og fjer, men søm
met fast med håndsmedede søm. Det resul
terede i, at vandet sivede igennem og øde
lagde loftet nednunder, når rengøringsper
sonalet skrubbede gulvene. Der blev derfor 
sparet på vandet, også fordi den eneste 
måde at fa varmt vand på, var fra en grue- 
kedel i kælderen, og derfra måtte det så slæ
bes rundt på hele skolen.

Alle vandrør i den gamle hovedbygning 
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var lavet af bly. Når det så var vinter og det 
frøs, så skete det selvfølgelig altid i week
enden, at rørene sprang. Vi havde derfor 
ofte store vandskader, idet vandet løb fra 
naturhistorielokalerne på 2. sal og helt ned 
i kælderen.

Brand blev vi heller ikke forskånet for. 
På loftet var der indrettet lægeværelse ved 
siden af »Elysium«. Det udbrændte en af
ten, men skaden blev ikke så voldsom, da jeg 
på min rutinemæssige aftenrunde opdagede 
det. Arsagen til branden var at en hånd
værker havde ramt et elektrisk kabel i en 
væg med et søm, så der var sket en kort
slutning.

Toiletforholdene på skolen var ikke sær
lig tidssvarende. Til venstre for pedelboli
gen lå det berømte »Fort Jack«, som der 
nok kan fortælles mange historier om af 
gamle elever, til højre side lå pigernes 
toilet, som dog havde træk og slip.

Lokaler til ophold og spisning for ele
verne fandtes ikke, men det foregik i de 
respektive klasseværelser. Den eneste måde 
eleverne kunne købe forfriskninger på, var, 
at jeg i det store frikvarter stillede et bord 
op nede ved udgangen til gården, hvor de så 
kunne købe 2 dl. mælk for 25 øre.

Lærerkollegiet havde også trange for
hold til deres ophold. Den eneste luksus - 
hvis man kan kalde det det - de havde, var 
et kælderrum længst mod vest, hvor der 
var et stort bord, som de så kunne placere 
sig rundt om. I tilknytning til dette rum var 
der et køkken med to gasblus, hvor min 
kone og jeg kunne lave deres frokostkaffe på 
gammeldags måde ved hjælp af en gryde, 
hvori vi kogte vandet. Derpå tragtede vi det 
over i en stor »Madam Blå« og en herlig 
duft bredte sig.

Hovedbygningen mod Gåskærgade og 
Skolegade, som er opført i år 1854 havde 
den fordel, at man der kunne gå over loftet 
til den røde fløj, som er opført år 1904. 
Derfra var der en dør som førte ned til bal
konen. På denne dør, hvis bagside var be
klædt med blik, var der en henvisning på 

tysk, om hvordan de sorte SS-pansertrop- 
per, der var indkvarteret på skolen, skulle 
forholde sig i tilfælde af luftangreb fra en
gelske flyvere. Dette har mange gange givet 
mig mange tanker om skolens omskiftelige 
tilværelse - bygget af danskere og for dan
skere i 1854 — derefter holdt tyskerne til 
der fra 1864 til 1920. Efter genforeningen 
atter dansk gymnasium, indtil den blev be
slaglagt af den tyske værnemagt og tyske 
flygtninge blev indkvarteret der. Men Dan
mark blev frit igen, og så kunne skolen igen 
tages i brug som dansk gymnasium.

Fra loftet kunne man altså komme ind på 
balkonen, hvor der før i tiden stod et orgel, 
hvis blæsebælge blev betjent af elever, som 
ikke altid var lige præcise. Derfor skete det 
jo, at tonerne sommetider forsvandt. Fra 
balkonen kunne man se ned i festsalen med 
de høje glasmosaikruder, som var skænket 
af tyske foreninger og byen i 1904. Loftet 
var et helt kapitel for sig. Det var af træ, 
med rigt udskårne bjælker med dragehove
der. I festsalen blev der hver morgen holdt 
andagt med bøn og sang, ja skolen havde 
mange traditioner.

Om foråret blev der spillet skolekomedie. 
Det foregik på Harmonien lige over for 
skolen, hvor både lærerkollegiet og ele
verne gjorde et stort arbejde, som de 
mange billeder på gangen på første sal vid
nede om. Efter komedien var der bal, hvor 
påklædningen var meget stilfuld - her
rerne i kjole og hvidt og damerne i lange 
kjoler.

En anden tradition var »stærefri«. På 
gavlen af muren ved pigernes gymnastiksal 
var der anbragt en stærekasse, hvor ele
verne holdt øje med den første stærs an
komst. Når dette indtraf, samledes alle ele
ver i skolegården og i kor begyndte de så at 
råbe på rektor: »Rektor, rektor kom nu 
frem, ellers går vi alle frem«, og traditio
nen tro gav rektor så skolen fri fra kl. 12. 
Men engang udeblev stæren, så eleverne 
måtte tage sagen i egen hånd. De anbragte 
derfor en udstoppet stær på pinden i kas-
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Dimittenderne 1967 stiller op i skolegården for at gå over til teatersalen på Harmonien, hvor rektor N. H. Jacobsen afholdt 
dimissionen for sidste gang. Til venstre lektor, dr. M. Favrholdt med en pakke flidspræmier under armen, i baggrunden 

lektor P. Magelund.

sen, og alle reddede sig alligevel en halv fri
dag.

Sidste skoledag for studenter og realister 
havde også sine traditioner. Når de havde 
faet deres eksamensplan, måtte de af med en 
sodavand til alle skolens øvrige elever og øl 
til lærerne. Derefter drog de igennem 
byen, klædt ud og med skilte, hvorpå de 
havde skrevet forskellige slagord. Dagen 
endte med besøg på Fuglsangs bryggeri, så 
det blev en drøj dag for mange elever. Rea
listerne gik altid turen rundt om Dammen 
og drak morgenkaffe med tilbehør på Dam
ende eller Christiansdal.

Efter sidste del af skriftlig og mundtlig 
eksamen oprandt så den store dag med 
dimissionen, som foregik på Harmonien. 
Inden da var jeg tidligt oppe om morgenen 
for at pynte salen med friske udsprungne 
bøgegrene og små dannebrogsflag. Præcis 

klokken 10 blev skolens fane ført ind i salen 
med rektor i kjole og hvidt i spidsen for stu
denterne, realisterne og mellemskolens af
gangsklasser. Efter højtideligheden kørte 
studenterne rundt til lærerne og foræl
drene i hestetrukne og pyntede vogne. 
Dagen endte med en stor fest om aftenen.

Skolen blev mere og mere forsømt byg
ningsmæssigt, men omkvædet var hele tiden 
det samme: at vi skulle have en ny skole. 
Men først i dec. 1963 tog rektor N. H. Ja
cobsen det første spadestik til den nye skole 
på Christiansfeldvej 31 ved stadion. Da ti
den for flytningen nærmede sig, var der 
store forberedelser med at fa alt pakket og 
mærket fra de forskellige fagklasser og ikke 
mindst biblioteket, der rummede 35.000 
bind. Men ved fælles hjælp og et dygtigt flyt
tefirma, lykkedes det, og da dagen oprandt 
ved skoleårets begyndelse 1968, kunne den
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nye skole tages i brug med en uges forsin
kelse. Den var dog ikke helt færdig endnu, 
så vi havde håndværkere i næsten et halvt 
år efter på skolen.

Efter 12 år på det nye gymnasium med E. 
Lassen som rektor, tog jeg den 1. aug. 1980 
min afsked efter ialt godt 31 år som pedel 
ved Haderslev Katedralskole, deraf 19 år 
ved den gamle skole i Gåskærgade, som jeg 
mindes med særlig taknemmelighed, trods 
dens mangler. Når jeg nu idag går forbi 
min »gamle« skole, tænker jeg tit tilbage på 
det lærerkollegium fra dengang, hvoraf 
mange er borte nu. Jeg mindes rektor 
dr.phil. N. H. Jacobsen i ærbødighed og 
taknemmelighed, og også lektor dr. M. 
Favrholdt vil jeg mindes for det gode sam
arbejde vi havde igennem Haderslev-Sam- 
fundet, som jo var en livsopgave for ham, og 
hvis lager af gamle årsskrifter jeg besty
rede.

Efter de 12 år som pedel på det nye gym

nasium på Christiansfeldvej, vil jeg sige, at 
også de år blev gode at mindes, men de var 
nok så anstrengende, da skolens elevantal 
næsten blev fordoblet. Dette medførte hur
tigt, at der måtte bygges en ny fløj til de 
sproglige klasser og flere opholdsarealer 
for eleverne. Også en ombygning af øst
fløjen med kontorer og lærerværelse m.m. 
måtte hurtigt igang, da lærerkollegiet også 
blev stærkt forøget, men trods alt tænker 
jeg også på disse år med glæde, og på det 
gode samarbejde med kontorpersonalet, 
lærerkollegiet og rektor E. Lassen, som 
blev afbrudt af hans alt for tidlige bort
gang. En tak til lektor Paulsen for den tid 
han var konstitueret som rektor, og en tak 
til alle mine medarbejdere. Et velkommen 
til skolens nye rektor J. J. Petersen og min 
efterfølger K. Clausen i håb om, at de må fa 
mange gode år ved Haderslev katedral
skole.

OLAF LASSEN ULDAL 
»Buldermand«

5 Haderslev-Samfundets Årsskrift 69



o

VORES 40-ARS STUDENTERJUBILÆUM

Haderslev, den 17. juni 1983 
Vi kom til vores studenterjubilæum med 
sarte, spinkle erindringer. Vi kom med 
store forventninger, men også med angst 
for at blive skuffede.

At komme til Haderslev med rutebil i ste
det for med tog. At se Bøghoved fra lande
vejen, ikke fra jernbanen. At køre ad æn
drede veje, at blive læsset af bussen bag et 
nyt ukendt hus. Det er barske løjer for en 
person, der dårligt nok har været i Hader
slev de sidste 40 år.

Turen ad Gaaskærgade er lidt af et chok. 
Bystationen er omdannet til offentligt kon
tor. I det hele taget har det offentlige bredt 

sig utroligt meget. Byen lever af at admini
strere og blive administreret ligesom det 
øvrige Danmark. En kæmpebetonklods, 
overalt dækket med solbriller, ligger i 
Gaaskærgade lige før vor gamle skole. Den 
knuger ’Patriæ et Literis’ og den kaldes for 
Rådhuset. Skolegade er næsten helt for
svundet, jernbaneoverskæringen er ført i 
tunnel. Det er blevet midnat. Jeg står plud
selig inde i mellemskolens store gård foran 
den røde bygning med den gamle Katedral-

Rytterhuset i Gaaskærgade, nr. 32, nabo til »Gud Alene 
Æren«, der igen er nabo til Katedralskolen. I huset boede 

Richardt Meyer-Heiselberg. Tegning af Mogens S. Norn. 
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skoles festsal og gymnastiksal. Drømmer 
jeg? Tidligere var skolen forsvarlig låst til 
alle sider. Nu er porten væk og jeg kunne 
vandre direkte ind, stå herinde og indsuge 
minderne. Gamle huse har sjæl. Hvert vin
due, hver sten taler. Betonkolossen er 
diskret indhyllet i det tiltagende mørke. 
Gymnasiegårdens låge står nu altid åben. 
Indbyder til en tur indenfor den kendte 
mur. Her er plantet blomster, her er nu 
kommet bænke. Det generer ikke min
derne, men forhøjer nydelsen.

Turen fortsætter langs kasernen op til 
byens sygehus. Til faders vindue. Overlæ
gens kontor. Alt ligner sig selv, bortset fra 
skiltene. Det medicinske sygehus er nu ble
vet plejehjem. Lighuset er blevet til to klas
ser i El (klasse 1 og 2 — mon de kender hu
sets historie?). Diakonissernes hus er blevet 
elevværelser og fra den stille kløft lige bag
ved drøner jazztoner fra et telt. Man øver 
sig til festivalen i morgen aften på dette sene 
tidspunkt.

DIMISSIONSFESTEN

Næste morgen er der støvregn fra en helt 
overskyet himmel. Vejret passer til den 
nostalgisk vemodige stemning. Vi trasker 
op til dimissionsfesten på den nye skole 
(også kaldet fabrikken). Her danner de fyr
reårige jubilarer hurtigt deres lille gruppe 
mellem alle de fremmede. En enkelt på
trængende person prøver vi at henvise til 
andre grupper. Men det viser sig, at han 
hører til os. Et ansigt, der lidt efter lidt af
slører kendte træk bag rynkerne, en kendt 
stemme, en god ven. Andre jubilarer ligner 
sig selv fuldstændig som for 40 år siden. Vi 
ler ved genkendelsens glæde.

I festsalen oplever vi indmarch af de ny
bagte studenter og HF’ere. Næsten alle er i 
hvide huer og festtøj, smukke unge menne
sker. Vi knuser en tåre. Er det på grund af 
det smukke syn, der lover godt for frem
tiden, eller er det over vore egne spildte 
chancer?

Rektor Jul Pedersen fremsiger navnene 
på de mange studenter, med stor jubel fra 
samme, hvis han udtaler et navn forkert. 
Der er mere end 100 matematikere, så man 
forstår, hvis det kniber. Han taler om den 
nye skole, hvor der er fundet revner i mu
ren, som økonomisk bliver vanskeligt at fa 
repareret. Mon eleverne i den nye skole 
træder for tungt? Det er vel snarere ce
mentblandingen. Dette kommer han dog 
ikke ind på. Midt under talen bryder solen 
frem. Solskinnet oplyser den store rude bag 
taleren, så rektor kun kan ses som silhuet 
mod lyset. Det er synd, man ikke kan se 
hans mimik, følge hans bekymringer for 
skolens og elevernes fremtid.

Peter Seeberg taler for os jubilarer. Han 
mindes, da vi som små børn var til optagel
sesprøve til mellemskolen. Allerede den
gang blev vi adskilt fra de mindre begunsti
gede. I skolegården blev farene skilt fra 
bukkene ved simpel navneoplæsning. Siden 
var vi isolerede i skolen. Så meget, at vi kun 
blev forelskede i kammerater indenfor sko
len. I små klasser hyggede man sig og spiste 
kager med læreren i timerne. Det var en 
målrettet undervisning med god vilje. Men 
Seeberg bebrejdede os vor isolation og pri
vilegerede stilling. Der lugtede af kål i de 
fattige opgange i Haderslev. Seeberg til
føjede, at vi ser som 40 års jubilarer, at 
man kan dø. Men vi er slet ikke færdige til 
at dø.

Den samme Seeberg er så værdsat som 
digter, at jeg kunne fa en brochure om hans 
forfatterskab på mit lille københavnske bib
liotek. Jeg skulle lige til at prale med, at jeg 
har gået i klasse med ham, (hvad der kun er 
delvis rigtigt, det var parallelklassen!) da 
bibliotekaren sammenfattende udbrød: 
»Han er bare så dejlig!« Jeg måtte give 
hende ret og fandt personlige kommentarer 
overflødige.

Jeg er skuffet over Haderslev Katedralsko
les nye bygning. Denne betonklods (fabrik
ken) er lige så intetsigende som så mange 
andre moderne bygninger. Den er slet ikke 
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værd at tegne. Den mangler sjæl. Eller er 
det blot os gamle, der ikke kan få øje på sjæ
len?

De store studenterhold skræmmer mig. 
Disse elever kan da ikke få en individuel me
ningsfyldt undervisning? Med den lave 
lærer/elev kvotient. På den anden side skal 
vi vel være glade over, at så mange bliver 
uddannet til Andernes Rige. Jeg kan 
mærke, at lærerne gør deres bedste under 
de givne omstændigheder. Hvor må det dog 
være svært.

BYEN HADERSLEV

Efter dimissionstaler, sang og rundvisning i 
den ny skole drog vi jubilarer ud i det dej
lige solskin og beså byen i grupper. Hvilken 
dejlig by. Domkirken ligger på bakken som 
et evigt fast trygt punkt, uforandret gen
nem århundreder. Den ældste lærde skole 
ligger tæt ved. Torvet er istandsat med 
gamle huse. Hele kvarteret syd herfor var 
på vor tid et område, der var fattigt og 
hvor man ikke kom. Nu er Slotsgadekvarte
ret blevet mondænt. ’Fattighuse’ er restau
rerede og fremtræder som historiske per
ler. Vi så panelerne med den tækkelige rid
derfrøken, der dog trækker koket op i kjo
len til glæde for den unge ridder. Museet 
med Ehlers’ fajancesamling rummes i huset 
med panelerne. Her føler man nærheden af 
hertug Hans’ slot, selvom slottet jo for
længst er helt forsvundet. Det giver ligesom 
en ny historisk dimension til det Haderslev, 
vi kendte. Gaderne mod nord er vel de 
samme. Men alligevel føles strøget mod vest 
helt anderledes. Det er ikke, fordi Leon
hardts købmandsbutik har skiftet ejer. (- 
Det var her, vi fik chokolade, når moder 
betalte månedsregningen — moccabønner 
på flødechokoladeblokke —Gaden ligner 
sig selv, men er nu forbundet med talrige 
gyder og passager til Dammen. Det er lige
som byen intimt er blevet knyttet til søen. 
By og sø er blevet eet. Så kan man godt til

give, at Dammen er delt i to af hovedvejen. 
Den lille Dam er blevet en del af selve Ha
derslev by. Man kan hvorsomhelst forlade 
strøggaden og på et øjeblik stå i naturen 
mellem ænderne ved Dammen.

Vi så først og fremmest den gamle kate
dralskole på Gaaskærgade, vores skole. 
Den er ganske vist ikke skole mere, men er 
ombygget til skoletandklinikker og kommu
neforvaltning (Stads- og Havneingeni
øren). Det er gjort med nænsom hånd. Vi 
går ind ad hoveddøren og nikker genken
dende til reliefferne på sidevæggene. Trap
perne er de samme, men rummet virker 
langt mindre end i erindringen. Vi når op i 
vore klasseværelser. Kan I huske træet 
udenfor, hvor vi spejdede efter stæren. Når 
den kom i kassen, fik vi stærefri. Der blev 
spejdet længselsfuldt hvert forår efter den 
ekstra fridag. Træet står der endnu.

Festsalen ligner sig selv med de impone
rende glasmosaikker i de høje vinduer. 
Desværre er orglet borte, men balkonen er 
uforandret.

Gymnastiksalen nedenunder er helt 
uforandret. Vi kunne endda finde en ilde
lugtende svaber fra tiden og begyndte ren
gøringen af gulvet. Et par jubilarer var 
stadig dygtige i ribberne, vi andre måtte se 
beundrende på.

Faglokalerne vækker stadig minder, 
selvom fysik- og kemilokaler er omdannet 
til ungdomsklub og amfiteatret er fjernet i 
biologilokalet med de skrå vinduer.

Man kan finde mange minder ved at gå 
rundt i den gamle skole. Richardt Meyer 
Heiselberg mindedes f.eks. den gamle post
kasse på muren i Gaaskærgade. Den er nu 
fjernet, men da han er historiker, kan han 
finde stedet, hvor muren er restaureret, 
der hvor postkassen hang. Da Heiselberg 
var en lille dreng (før skolealderen) var 
han klatret op og omklamrede kassen. Da 
kom netop gamle rektor dr. phil. Karl 
Mortensen (lange Würmer, rektor 
1920—1937) gående og bemærkede barsk: 
’Du må ikke ødelægge min skole!’ Det fortæl-
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Nyrestaurerede huse i saneringskvarteret øst for Vor Frue Kirke. Til venstre Badstuegade 15, i midten Lille Klingbjerg 14 
og til højre Lille Klingbjerg 16. Sammenlign med billedet side 56 før restaureringen. (Foto: Jørgen Kølle/Jydske Tidende).

ler jo lidt om tidsalderen, den enevældige 
rektor, der endog betragter postetatens 
ejendom som sit ansvarsområde.

FROKOST OG MIDDAG

Vores studenterhold bestod af 36 elever, 
hvoraf desværre allerede seks er døde. De 
fraværende ni boede enten langt væk 
(Svend Madsen i Baghdad) eller havde 
familiebegivenheder eller pligter, der hin
drede dem i at komme.

Vi var 21 jubilarer til festen. Vi fik den 
glæde at se fire lærere til måltidet. Vi ind
ledte med frokost, vi kom lidt tøvende og 
generte og tog plads ved det lange bord. Da 
begyndte klassens livlige ’uartige’ dreng at 
støje og kværulere fra sin plads. Øjeblikke
lig protesterede fire-fem af kammera
terne. Det var gribende at se, at den 
58-årige straks rettede sig efter kammera
terne, akkurat som man ville have gjort det 

i skoleklassen. Dermed var tonen slået an. 
Vi var atter tilbage i fortiden, kendte hin
anden fuldstændig. Vi har præget hinanden 
og er næppe ændret stort på de fundamen
tale punkter i de fyrre år.

Lektor Peter Jeppesen indledte talernes 
række. På sin charmerende måde uddelte 
han ros og ris til de enkelte elever. Lære
rens mening er alt afgørende, ihvertfald 
når det som her er en respekteret lærer. 
»Historisk ukorrekt« eller »håbløs roman
tisk« er en knusende kritik. Jeppesen for
stod, hvor altafgørende kritikken af en 
dansk stil kunne være. Hans ord til hver en
kelt elev var meget rammende. Hvordan 
kan dog en lærer huske sine elever så godt? 
Dette må være helt usædvanligt.

Lektor Knud Olrik fortalte bl.a. om sko
lens forhold lige efter at vi forlod den i 1943. 
Der blev undervist i et kælderlokale i byen 
med udsigt til borgernes ben på fortovet. 
Det var en stræng tid, en udfordring under 
besættelsen.
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Olrik sang for ved de mange sange, vi 
kom igennem mellem talerne. I det hele ta
get var vi meget sangglade, og vi kan skam 
stadigvæk synge. Navnlig, når Olrik med 
sin kraftige røst fremhæver de rigtige ste
der, så melodien kommer til sin ret. Det 
var rigtige sange fra Den blå og det var lej
lighedssange fra vore skoleexcursioner.

Overlærer Axel Kalsbøll klarede festen 
fint trods de 90 år (født 17.10.1892). Han 
mindedes arbejdet som extern inspektør, 
hvor det gjaldt om at hindre slagsmål og 
buksevand. På WC kunne flere drenge 
overfalde en enkelt og hælde vand i hans 
bukser. En frygtelig ydmygelse. Det må 
have været meget ubehageligt at sidde med 
våde bukser på skolebænken resten af ti
merne.

Lektor Willy Buch underholdt os med 
sine rejseminder. Det var navnlig om rej
sen til USA. Selv er han lige hjemkommet 
efter inspektion af de israelske vandrehjem. 
Oplevelserne i USA var utrolige. Histo
rierne er måske blevet bedre med tiden, 
men fortsat troværdige. Han fortalte lige
som i skolen, medrivende og interessant. Vi 
plejede at lytte, bl.a. fordi vi så slap for lek
tierne til næste gang. Her lyttede vi intenst, 
selvom vi ikke opnåede lektiefrihed. Talen 
blev overordentlig lang. Alligevel kom der 
et tillægsspørgsmål, da talen var slut, så 
den måtte suppleres.

Der blev holdt taler for lærerne, taler 
for skolen, for damerne og der blev sunget 
og snakket. Snakken fortsatte i grupper. 
Der snakkes i solskin udenfor Harmonien 
og Hotel Norden. Der snakkes i natten med 
tiltagende insektsværme og kølighed på plæ
nen ved Dammen. En og anden har nok 
også tænkt på, hvad der ikke blev nævnt i 
bordtalerne. Det kom delvis frem på to
mandshånd. Jeg burde være diskret, når 
jeg tillader mig at referere et privat sel
skab. Men alligevel. Nogle kunne tænke til
bage på en dyster fortid i koncentrations
lejr, en KZ-tilværelse, vi andre ikke kan 
forestille os. En enkelt tysksindet gik i vor 

skole. Hun blev chikaneret, da de tyske 
okkupationstropper (græshopperne) mar
cherede ind i Haderslev. Heldigvis er hun 
med til vort fælles jubilæum, selvom vi må
ske ikke altid har kunnet leve op til den tole
rance, vi burde have lært i Haderslev 
Katedralskole.

Ved tidligere jubilæum var karrieren et 
godt emne. Nu har vi mulighederne bag os 
og dermed et mere afslappet forhold til til
værelsen. Nu er det børn og børnebørn, 
det gælder. Tidspunktet for at gå på pen
sion, hvis vi fortsat skal drilles med bespa
relser, cirkulærer og meningsløshed i vo
res arbejde. Vi uddybede erindringer. 
Ungdomsforelskelser blev røbet.

Landboerne fortalte om de ekstra for
ventninger, familie og beboere stillede til 
den, der havde det privilegium at gå i den 
lærde skole i Haderslev. Transporten var 
på cykel, en lang strækning i modvind, i 
regn og sne. Vi byboere så med skuffelse, 
hvis landboerne kunne forcere snemas
serne. Vi håbede på en fridag grundet for 
fa elever, men landboerne nåede frem med 
forfrosne ansigter. Vi tænkte mindre på de 
utallige skoledage, hvor de cyklende sad 
med vådt tøj i alle timerne. Det må have 
været strængt.

Vi mindedes de fysiske disciplinære straf- 
femidler. F.eks. dengang to syndige hoveder 
blev holdt sammen mod hinanden, så lære
ren kunne give to lussinger på een gang, en 
på hvert hoved. Det gav respekt og blev hel
digvis doseret uden komplikationer. Nu til 
dags er straffen udelukkende psykisk. Må
ske gør det endnu mere ondt?

Festen fortsatte til ud på de små timer.

NÆSTE DAG

Den næste dag kunne man endnu møde jubi
larer fra fremmede byer gå rundt og nyde 
Haderslev.

Børje Sundbøll og jeg fik en travetur i 
Vesterskoven. Det var vanskeligt at finde
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Den gamle Katedralskole i Haderslev, hovedindgangen. Tegning af forfatteren på jubilæumsdagen den 17. juni 1983. 
Desværre kniber det med perspektivet!

den rigtige vej tværs over den nye hovedvej, 
restauranten Ulvslyst er forlængst for
svundet. Vi fandt dog skoven og skydebanen 
midt inde i skoven. Her kom vi ind i en vold
som skydning, så voldsom, at vi måtte min
des besættelsestiden. Dengang var det far
ligt at færdes i skoven. Nu mødte vi en sød 
kvindelig hjemmeværnssoldat, der beroli
gede os med, at vi umuligt kunne blive ramt 
af kuglerne, selvom de skød helt forkert. 
Jordvolden er så høj, at projektilerne ikke 
kan nå ud på vejen.

Eksercerpladsen er helt forandret. De 
små søer med salamandre, hundestejler og 
karusser er nu indenfor indhegnet område 
med militære bygninger. Søerne er nok op
fyldt med jord. Lossepladsen er forsvundet. 
Der er sket meget, men her er stadig le
vende hegn. Der er vidt udsyn med Vester
skoven som baggrund. Haderslev og omegn 
er meget smuk, især på en solskinsdag.

På hjemvejen ville vi købe avisen Moders- 
maalet-Dannevirke for at se referat af sko
lefesten. Vi følte os meget gamle og frem-
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Studenterholdet 1943 ved 40-års jubilæet den 17. juni 1983 foran indgangen til vores gamle Haderslev Katedralskole. For
reste række fra venstre: Å. Muurholm, Toini Hansen (g. Tversted), Grete Adolphsen (g. Kørst), J. Elmgren, K. Gade, 
Bodil Lauritzen (g. Brock), lektor W. Buch. Anden række fra venstre: Edel Selberg (g. Hansen), Elsejessen (g. Jacobsen), 
Ingrid Petersen (g. Trans Skov), M. Norn, L. Schmidt Pedersen, Sv. Å. Jensen. Bageste række fra venstre: Meta Ratzer (g. 
Petersen), R. Meyer-Heiselberg, P. Seeberg, E. Nielsen. Allerbagest: K. Sundbøll og H. O. Thulstrup. Sammenlign med 

billedet fra 1941 i årsskriftet 1982, s. 87. (Foto: Metha Andersen).

mede, da vi af kioskdamen blev belært om, 
at avisen hedder Jyske og Modersmaalet 
forlængst er ophørt. Avisen var nu god 
nok. Vi erfarede således, at forstander 
Aage Muurholm havde holdt en lang tale på 
sin skole i Christiansfeld, selvom han samti
dig havde deltaget uafbrudt i vores fælles 
jubilæumsfestligheder. (Dog var han angi
velig borte fra Haderslev i to timer).

På jubilæumsaftenen fastslog vi, at vi 
atter vil mødes ved vort 50 års jubilæum. 
Senere på aftenen lovede vi hinanden at mø

des allerede om fem år. Ved den endelige af
sked blev det vist til allerede om to år?

Vi følte, at dagen ikke var spildt. Ganske 
vist skal man ikke fordybe sig alt for meget i 
sin fortid. Men vi fik korrigeret nogle vær
difulde minder og fornyet andre, der var 
glemt. Vi lærte noget menneskeligt af hin
anden. Vi blev venner på ny. Vi har gået i 
en sønderjysk, helt speciel, skole i grænse
landet under besættelsen. Det er vi taknem
melige for.

MOGENS S. NORN
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Lektor Viggo Graversen 
1907-1983

Den 1. marts 1983 døde Viggo Graversen. 
Han var ældet det sidste år, han levede, 
men først efter en operation dagen før hans 
76 års fødselsdag svandt hans legemlige og 
åndelige kræfter, så han til tider var så at 
sige uden bevidsthed.

Graversen var af fødsel Morsingbo. Da 
vi på en lejrskole kort efter krigen var gæ
ster på Nykøbing gymnasium, slog det os, 
hvor høje og lyse eleverne var dér, og en så
dan type var netop Viggo Graversen. Han 
kom efter et kort københavnsk virke som 
assistent ved biofysisk laboratorium til Ha
derslev i 1932 som vikar for den dødssyge 
Martin Jensen, groede fast her stigende på 
skalaen fra konstitueret adjunkt til studie
lektor. Det sidste var han dog kun 1 år, da 
han gik af som 65-årig i 1972.

Det, der vist mest karakteriserede Gra

versen som lærer, var den interesse, han 
viste eleverne, og den gennemførte omhu, 
hvormed han forberedte sig til timerne og 
rettede deres rapporter. Hans fag var fy
sik, kemi, matematik og astronomi. Dette 
sidste havde jo ikke nogen stærk stilling i 
gymnasiet, men han bidrog til dets trivsel 
ved om natten at lade eleverne kigge stjer
ner. Hans idrætslige interesser medførte et 
lejlighedspræget virke som hjælpelærer i 
gymnastik, der gav ham øgenavnet Klokke
ren, da dette skældsord faldt ham i munden 
overfor dem, der kixede i fodbold.

Det karakteristiske for hans undervis
ningsform var nok, at han ikke yndede en 
intens examination, men begyndte en time 
med: Er der nogen, der vil spørge om 
noget? På den konto nød begavede klasser 
godt af hans viden og fik timerne til at blive
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Lektor Viggo Graversen 
14. jan. 1907-1. marts 1983.

en fornøjelse. - Det bør tilføjes, at han i 13 
år var skolens regnskabsfører. Hans sans 
for økonomi gav sig også udslag i, at børs
noteringerne var det første, han så efter i 
en avis.

Graversens åndelige ståsted var reali
tetsbetonet. Uden at give udtryk for natu
rens skønhed var han altid å jour med ba
rometerstanden og var levende interes
seret i de mange fugle af forskellig art, der 
holdt til på den grund, han beboede de sid
ste 15 år, en af de smukkeste udsigtsgrunde 
i Haderslev. Og uden at røbe særlig inter
esse for nationale eller historiske forhold 

levede han med i disse, ikke mindst under 
besættelsen, da man uden ord kunne kon
statere, at her husedes en modstandsmand.

Men ellers var hans fritidsinteresse især 
sporten, en interesse, hans kone i høj grad 
delte. Det gjaldt først tennis, så badminton 
og sidst golf, altså afpasset efter alderens 
ydelser. Dertil kom i nogen grad svømning. 
At også andre former for spil sysselsatte 
ham, vidner hans færdighed i bridge om.

Først og sidst tænker man på hans venne
sælhed. Han søgte som ung venner og kam
merater, og han fik dem. Og disse vil savne 
ham og mindes ham med taknemmelighed.

KNUD OLRIK
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De fleste, der går eller har gået i skole, ken
der til at småkede sig i timerne. Måske er 
faget ikke lige ens livret, og måske er man 
heller ikke selv altid lige meget på toppen. 
Måske er det læreren, der er kedsommelig, 
eller måske er det bare årstiden, der er 
trist. Grundene kan være mange, og for 
dem, der keder sig, kan der være lige så 
mange måder at slå tiden ihjel på. Nogen 
kigger ud af vinduet, andre skriver hemme
ligt den fysikrapport ind, der skal afleveres 
i næste time, og så er der dem, der skriver 
små breve til sidekammeraten.

Som f.eks. i den historietime, hvor en 
klasse var ved at gennemgå Englands histo
rie i middelalderen. Man var kommet til 
det sted i bogen, hvor Vilhelm Erobreren 
gik i land ved Hastings i Sydengland:

»Det var en oktoberdag 1066. Norman
nerhæren rykkede nu frem i god orden un
der trompet- og hornskrald. Hertug Vil
helm, der red på en stolt spansk hest, bar 
om sin hals i en snor de hellige relikvier, 
som Harald havde svoret ved, og i hånden 
havde han en jernkølle; ved hans side førtes 
et korsbanner, som paven havde sendt ham 
til toget.«

Slaget mod angelsakserne begyndte, og i 
et stykke tid bølgede kampen frem og til
bage. Omsider sikrede de normanniske 
bueskytters pile Vilhelm Erobreren sejren.

Timen slæbte sig afsted — det var ikke alle 
eleverne, der var lige optaget af den heftige 
kamp ved Hastings, hvor normannernes 
pile gjorde udslaget. Nede bagved sad et 
par piger, der i al ubemærkethed var i 
færd med at skrive til hinanden på en lille 
seddel.

»— Da du så Finn i frikvarteret, så du 
da, at han så lidt ked ud?

— Nej, det så jeg ikke. Tværtimod synes 
jeg, at han blinkede sødt til dig. Hvorfor 
skulle han være ked af det?

- Nåe, det ved jeg ikke, jeg synes bare, 
at han så ked ud af det. Det har nok bare 
været pjat så. Jeg så godt, at han blinkede og 
vinkede, det gør han da for det meste. Hvad 
synes du om ham?

— Jeg kender ham ikke, men han ser ud 
til at være vældig flink.

- Han er faktisk meget sød, men man 
skal kende ham for at synes om ham. Han 
plejer altid at sige et eller andet sødt til alle 
piger, og hvis de så ikke kender ham og tror 
på det, han siger, er den jo gal, for han me
ner ikke noget med det. Det resulterer for 
det meste i, at alle unge piger enten hader 
ham som pesten eller også er vildt forelsket 
i ham. Jeg er heldigvis ingen af delene. Jeg 
kan bare lide ham.«

Så blev brevvekslingen afbrudt, og vi ved 
ikke, hvad der videre skete med historieti- 
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men, med de to piger eller med det med 
Finn — men det kan jo sådan set også være 
ligemeget.

*
Denne situation, der i al uskyldighed viser, 
hvordan det også er at gå i skole, kunne for 
den sags skyld godt være taget direkte fra 
Niels Malmros’ film fra 1981, »Kundska
bens træ«, der handler om en mellemskole- 
klasse pa Arhus Katedralskole engang i 
50’erne. Ikke desto mindre er situationen 
så godt som autentisk — den stammer fra 
en tilfældig historietime på Haderslev Kate
dralskole omkring 1960. Under en opryd
ning på skolens bibliotek i vinteren 1983 
kom den lille seddel for en dag - den lå i 
Ludvig Schmidts »Historie for mellemsko
len«, bd. 1, mellem side 138 og 139, det sted 
hvor Vilhelm erobrede England.

Men sedlen kunne for så vidt godt være 
blevet skrevet i 1983, selv om meget er for
andret i de godt 20 år siden den blev skre
vet: Skolen er flyttet fra Gåskærgade til 
Christiansfeldvej. Ludvig Schmidts histo
riebog er for længst taget ud af pensum. 
Mellemskolen eksisterer ikke længere, og 
det samme gælder den undervisningsform, 
der hørte mellemskolen til.

Men én ting gjaldt både dengang og i dag: 
Tankerne kredser ind imellem om andre 
ting end det rent faglige. Om det så skyldes 
samme forhold i dag som for 20 år siden, er 
en helt anden sag. For de fleste er undervis
ningen mere levende og vedkommende i dag 
end dengang, på den anden side er vilkå
rene for den enkelte elev barskere i fattig
firserne end i de glade tressere - det gæl
der både i og udenfor skolen.

*

Som en af landets største gymnasieskoler 
havde Haderslev Katedralskole i 1982-83 
et samlet elevtal på 775. I lighed med det 
øvrige land havde skolen lidt færre elever 
end forrige år, ligesom skolen også var ty
pisk derved, at relativt mange af gymnasie
eleverne gik på den matematiske linie, og 

relativt fa på den sproglige. Eleverne var 
fordelt på ialt 31 klasser, med gennemsnit
ligt 25 elever i hver klasse. Specielt på 
l.g-holdene var forholdene dog skrappere, 
her var gennemsnittet pr. klasse 27,5.

En sådan klassekvotient giver uvægerligt 
både praktiske og pædagogiske problemer i 
en skole, hvor lokaleantallet er begrænset, 
og hvor hvert enkelt lokale er dimensione
ret til at rumme kun lige godt 20 personer. 
Det smitter af på de løjerligste måder: Der 
er ikke altid stole nok i klasseværelserne, 
nogen må derfor sidde på gulvet, andre i 
vindueskarmen. Det kan være svært at tage 
notater under de vilkår, når det f.eks. er 
svært at se, hvad der bliver skrevet på tav
len. Luften kan hurtig blive tung, og mange 
af timerne må af skematekniske grunde 
ligge hen på eftermiddagen, hvor alle er 
trætte. Selv bøger er der tit ikke nok af, og 
mange af dem, der er, er for længst slidt 
ned og trænger til udskiftning.

Under sådanne forhold må nogle elever 
— men, skal det siges: kun de færreste — 
forlade skolen i utide efter kortere eller 
længere tid uden eksamen. Langt flere ele
ver tvinges til en passiv rolle i den daglige 
undervisning af den enkle grund, at der 
ikke er tid nok i den enkelte time til at de kan 
komme til orde. I en klasse med 28 elever og 
med en lektionslængde på 45 minutter er 
der siger og skriver 1,6 minutters taletid 
pr. elev, forudsat, naturligvis, at timen be
gynder præcis, når det ringer ind - og at 
læreren i øvrigt holder sin mund!

Og så er der naturligvis de elever, der 
alligevel klarer det godt, måske presset 
hertil af kapløbet om at opnå et så højt eksa
mensresultat som muligt. På denne bag
grund er det ikke mærkeligt, om der også i 
1983 er elever, der forfalder til at skrive 
breve til hinanden i timerne.

*

I april 1983 udstedte undervisningsministe
riet et cirkulære, hvorefter den maksimale 
klassekvotient skulle forhøjes med én til 29. 
Cirkulæret, der i folkemunde fik navnet 
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»Rexona-cirkulæret« efter den nok som be
kendte sæbereklame, affødte en storm af 
protester på gymnasierne landet over, og 
også på Haderslev Katedralskole kom det 
til undervisningsboykot blandt eleverne og 
fagligt møde blandt lærerne. På et tids
punkt forsøgte mere end 150 elever sig med 
den effektfulde demonstration at prøve at 
presse sig ind i et klasseværelse på én gang 
- hvilket dog blev standset af rektor Jul 
Pedersen i sidste øjeblik. Situationen nor
maliseredes hurtigt igen, da cirkulæret 
kort efter blev erstattet af andre besparel
sesforslag fra undervisningsministeren - 
herunder en bebudelse af statsskolernes 
snarlige overgang til amtskommunerne.

I modsætning til tidligere års konflikter 
kom elevernes eksaminer og årsprøver så
ledes ikke i fare denne gang. Og alle vanske
lighederne til trods må det da også siges, at 
det er virkeligt mange - i 1982 291 -, der 
forlader skolen med afsluttet studenter
eller HF-eksamen. Langt de fleste kan se 
tilbage på to eller tre gode år på Haderslev 
Katedralskole. Men selv ved translokatio
nen i festsalen mærkes de trange pladsfor
hold: 1. HF og 1. og 2. g afslutter skoleåret 
dagen forinden, og på selve dagen står 
talerstolen i »bunden« af salen for at også 
scenen kan tages med, når både dimitten
der, pårørende og jubilarer skal have en 
siddeplads. Hvad de sidstnævnte — jubila
rerne - angår, er der hvert år stort frem
møde, ikke mindst af 25-, 40- og 50-års- 
jubilarer.

*
For skolens forhenværende elever - i 
hvert fald for dem, der gik på skolen før 
1970 — må det være en kær nyhed, at elev
bladet »Vidars Ekko« oplevede en stærk 
renæssance på Haderslev Katedralskole i 
1982—83. Ved skolens oprettelse som stats
skole i 1920 stiftedes elevforeningen »Vi
dar«, der i de næste 50 år regelmæssigt ud
gav skolebladet »Vidars Ekko« (der for 
øvrigt for en stor dels vedkommende stadig 
opbevares på skolens bibliotek). Men fra 

1970 blev forholdene mere brogede på 
bladfronten. Flere velmente forsøg blev 
gjort på at stable et elevblad på benene, men 
som regel kom der ikke meget ud af det, dels 
på grund af svigtende læsertilslutning, dels 
som følge af bladenes til tider stærkt svin
gende kvalitet.

Det nye »Vidars Ekko« tegner imidlertid 
til at blive en mere levedygtig succes, ikke 
mindst takket være et stort og dygtigt for
arbejde af bladets redaktion, der i al ube
skedenhed, men dog berettiget, betegnede 
bladets fremkomst som »en skelsættende be
givenhed i Haderslev Katedralskoles histo
rie«.

*
Også et andet organ så dagens lys. For at 
kompensere for de overfyldte opslagstavler 
på lærerværelset omdelte rektor fra nytår 
1983 hver uge »Nytiko« til kollegerne - et 
papir med løbende praktiske og admini
strative meddelelser, som i sig selv afspejler 
de mange forskellige aktiviteter, der fore
går på skolen, og hvoraf her kun skal omta
les et par enkelte.

Under ledelse af lektor Lisbeth Kiil del
tog elever fra Haderslev Katedralskole 
igen i år i en række korkoncerter med Søn
derjyllands Symfoniorkester og kor fra de 
øvrige sønderjyske gymnasier. Bl.a. opfør
tes Carl Nielsens »Fynsk Foraar« 22. marts 
i Sønderborg - denne opførelse blev 
transmitteret af Danmarks Radio. Forårs
koncerterne høstede megen anerkendelse, 
således i Flensborg Avis, der bl.a. skrev: 
»En fremragende dirigent, et dejligt orke
ster, gode solister, imponerende korpræ
stationer og en uropførelse - hvad kan 
man forlange mere?«

Ca. 80 elever deltog som aktører, kor, 
instrumentalister m.m. ved årets musik
dramatiske forestilling 20. og 21. januar, 
»Flugten til Amerika«, en slags kabaret, 
hvor eleverne i vid udstrækning selv havde 
valgt musikken. Deltagende lærere var 
Jette Pilegaard, Helle Vind Nielsen, Flem
ming Andersen, J. Heramb Christensen og
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En af de mange sjældenheder, 
der opbevares på Haderslev 
Katedralskoles Bibliotek, er 

»Oldenburgische Chronicon«, 
hvorfra titelbladet er vist her.

Bogen, der er trykt i Olden
burg 1599, er forfattet af 

den lutherske teolog Hammel
mann (1526-1597) som et 

blandt flere historiske værker, 
der i dag har stor kildeværdi.

Undertitlen lyder bl.a.:
»Das ist Beschreibung Der 

Löblichen Uhralten Grafen zu 
Oldenburg und Delmenhorst«.

Troels Lund Nielsen. Vibeke Ilium fra 
»Møllen« hjalp med instruktionen.

Indenfor en lang række idrætsgrene del
tog eleverne i frivillige aktiviteter: basket
ball, volleyball, rytmisk gymnastik, kondi
tions- og styrketræning samt baseball. Og 
som vanligt markerede skolen sig pænt ved 
forskellige turneringer og stævner med 
andre gymnasier. Således vandt et pigehold 
fra Haderslev Katedralskole ved et atletik
stævne på Sønderborg Amtsgymnasium.

På trods af stramme bevillingsmæssige 
vilkår var det muligt at gennemføre en lang 
række ekskursioner. Også tre såkaldte stu
dierejser — frivillige udlandsrejser, der 
knytter an til klassens arbejde, men som 
betales af eleverne selv — gennemførtes: Til 
Hamborg, Prag og Leningrad.

*
65 lærere var ansat på skolen i skoleåret 
1982—83, hvortil kom seks lærerkandida- 
ter, som gennemgik pædagogikum i efter
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års- og forårssemestrene. Hvad specielt 
lærerkandidaterne angik, kom der i 1982 
en ny bekendtgørelse for gymnasielærer
uddannelsen, der bl.a. indebar, at Haders
lev Katedralskole blev valgt som et ud af 
fem kursussteder for teoretisk pædagogi
kum. Adjunkt Margit Uhre Clausen, Ha
derslev Katedralskole, stod som leder af 
undervisningen, der foregik hver mandag 
året igennem for lærerkandidater fra det 
syd- og sønderjyske område.

Ved udgangen af skoleåret 1981—82 for
lod adjunkt Bo Vesterlund og timelærer 
Jette Helmer Nielsen skolen efter hhv. et og 
to år her. Ved begyndelsen af skoleåret 
1982-83 ansattes adjunkt Palle Hansen 
(matematik), adjunkt Helle Vind Nielsen 
(idræt og samfundsfag) samt stud. mag. 
Troels Lund Nielsen (musik). En meget 
skattet medhjælper i forbindelse med sko
lens daglige rengøring, fru Gøttsche, forlod 
skolen den 31. oktober 1982 efter at have 
været knyttet til skolen siden 1943.

*

Til slut nogle ord om skolens bibliotek, der i 
kraft af sin store og til dels meget sjældne 
bogsamling kunne bidrage med otte bøger 
til den udstilling, som Forening for Bog- 
haandværk arrangerede i september 1982 
på Koldinghus i anledning af bogtrykker
kunstens 500 års jubilæum i Danmark. Ved 
den lejlighed som ved andre har sagkyndige 
givet udtryk for, at mange af Haderslev 
Katedralskoles gamle bøger ikke blot er 
sjældne, men også i en særdeles velbevaret 
tilstand, sammenlignet med andre tilsva
rende gymnasiebiblioteker.

Størstedelen af den ældre bogsamling op
bevares i aflåste depoter. I løbet af 
1982—83 blev en væsentlig del af disse bø
ger imidlertid katalogiseret efter decimal
klassesystemet, således at de nu er gjort let
tere tilgængelige for interesserede både på 
og udenfor skolen. Dette store arbejde blev 
udført af mag. scient. Stanislaw Sniegocki, 
Åbenrå, kontormedhjælper Eva Larsen, 
Haderslev, samt cand. mag. Anders Tessen, 
Århus.

HELGE WIINGA A RD

RUNDE FØDSELSDAGE
Den 9. april 1983 fyldte fhv. lektor C. E. 
Christoffersen, der var ansat på Haderslev 
Katedralskole fra 1933 til 1944 og derefter 
indtil sin pensionering, på Sønderborg 
Statsskole, 75 år.

Fhv. lektor Einar Hansen, ansat ved 
Haderslev Katedralskole fra 1941 til 1973, 
fyldte 75 år den 10. oktober 1983.

Lektor Peter Jeppesen, der var ansat ved 
Haderslev Katedralskole fra 1938 til 1944, 
og derefter, indtil sin pensionering, ved 
Århus Katedralskole, fyldte 70 år den 26. 
januar 1983.

Haderslev-Samfundet bringer sin hjer
teligste lykønskning.
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HADERSLEV-SAMFUNDETS 
REGNSKAB

for tiden l.juli 1982 til 30. juni 1983

Indtægter:
Overført fra sidste år:

Kassebeholdning ... 0,00
Sparekassebog, anf. 200,26
Sparekassebog, ops. 2.810,32
Girokonto............... 2.244,16 5.254,74

Kontingent.................................. 43.245,00
Salg afårsskrifter......................... 4.145,00
Bidrag fra institutioner

og enkeltpersoner.................... 13.010,00
Renteindtægter............................ 457,72
Annonceindtægter...................... 550,00
I alt............................................... 66.662,46

Udgifter:
Årsskriftet 1982: 

Papir og tryk..... 54.717,00
Indbinding m.m. .. 4.788,62 59.505,62

Forsendelse.................................. 4.934,80
Kontorudgifter............................ 486,74
Repræsentation.......................... 92,70
Omkostninger ved lån ................ 386,53
Beholdning:

Kassebeholdning......  0,00
Sparekassebog........... 362,49
Girokonto................... 893,58 1.256,07

I alt....................................'......... 66.662,46

Medlemstallet er pr. 30. juni 1983 564.

Regnskabets indtægtsside udviser i år en 
glædelig stigning. Størstedelen stammer fra 
det forøgede kontingentbeløb, men jeg note
rer med tilfredshed, at kredsen af bidrag
ydere fra Haderslevs erhvervsdrivende er 
blevet større.

Desværre er udgifterne steget lige så 
stærkt som indtægterne, så regnskabet at
ter i år udviser et underskud på ca. 4000 
kr. Alle henlæggelser til jubilæumsudgaven 
i 1984 er således spist op.

Medlemstallet udviser en svag tilbage

gang. Redaktionens kampagne for at skaffe 
nye medlemmer blandt 10-, 25- og 40-års 
jubilarerne er slået fejl. Den gav kun otte 
nye medlemmer.

På udgiftssiden optræder nogle omkost
ninger ved lån. Det viste sig, at medlems
kontingenterne ikke indgik hurtigt nok, til 
at vi kunne betale bogtrykkeren rettidigt, 
så redaktionen måtte optage et personligt, 
midlertidigt lån.

Haderslev, den l.juli 1983.
Finn Dræby
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