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FORORD
Det er i år 50 år siden den første årgang af Haderslev-Samfundets Årsskrift
udkom. Den 13. dec. 1934 kunne man i Modersmaalet under overskriften »Et
fornemt værk med godt indhold« læse en anmeldelse af Haderslev-Samfun
dets Årsskrift 1934. Disse ord står næsten som et motto over de mange årgan
ge, der fulgte, og som i deres ydre udformning blev præget af Johs. Chr.
Nielsen. Det var også ham, der havde undfanget ideen til, at den da kun to
årige forening af gamle elever fra Haderslev Katedralskole skulle udsende et
årsskrift. Målet skulle være »et skrift, der i al beskedenhed kan yde en natio
nal og kulturel indsats i vor hjemstavn«, som det hed i forordet til det første
årsskrift.
Disse ord må forstås på baggrund af de nationale modsætninger, der den
gang var ved at udvikle sig i kølvandet på nazismens udbredelse. Når man
læser Helge Wiingaards artikel om Haderslev Katedralskole for 50 år siden
samt det uddrag af skatteinspektør Reinmanns dagbøger 1933-35, der brin
ges her i jubilæumsårgangen, forstår man måske bedre, hvor vigtig den opga
ve var, som redaktionen dengang satte for årsskriftet.
Det er den nuværende redaktions opfattelse, at man fuldt ud levede op til
dette mål, og der er ingen tvivl om, at Haderslev-Samfundets Årsskrift hæfte efter hæfte - har været af »national-, kultur- og byhistorisk værdi«, som
det allerede blev sagt om det første hæfte i anmeldelsen fra 1934.
Den nuværende redaktion vil i al beskedenhed nok opfatte den byhistoriske
værdi som det væsentligste for årsskriftet her i 1980’erne, hvor mangt og
meget er vidt forskelligt fra dengang i 30’rne. Der er for os ingen tvivl om, at
et kendskab til og viden om fortiden - også det nære samfunds fortid - er
nødvendig for at kunne forme fremtiden. Historien er nemlig ikke en sovepu
de, men et springbræt.
I dette jubilæumsskrift har vi øst i ekstra stort mål af de rige kilder til vor
by og egns historie. At dette har kunnet lade sig gøre, skyldes ikke mindst de
betydelige tilskud, vi har modtaget fra de institutioner og firmaer, der er
nævnt på modsatte side. Vi takker dem alle for den interesse, der hermed er
vist Haderslev-Samfundets Årsskrift.
Det er vort håb, at der i det stof, der her fremlægges, vil være blot en lille
smule, som kan give læseren en dybere forståelse af nogle af forudsætningerne
for den tid og den by, vi lever i i dag. Måske kan noget også bruges som et
springbræt til fremtiden.
Haderslev, i november 1984.
FINN DRÆBY
KLAUS HOLT

HENRIK FANGEL
LILLIAN MARTINUSEN

LARS N. HENNINGSEN
HELGE WHNGAARD
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HADERSLEV I 1200-TALLET
Indledning
Der er ikke bevaret mange skriftlige kilder,
der kan kaste lys over Haderslevs ældste hi
storie. Fra byen nævnes første gang i Saxo’s
»Gesta Danorum«, der er skrevet i årene
omkring 1200, og indtil en af byens vigtigste
institutioner, Haderslevhus, nævnes første
gang i 1326, optræder byens navn i 32 skrift
lige kilder. Omtrent halvdelen af disse er
breve udstedt i byen, omtale af møder af
holdt her, eller omtale af personer med til
navnet »fra Haderslev«.
Det bevarede skriftlige kildemateriale gi
ver således ikke mange muligheder for at få et
indblik i byens ældste historie, og når en
skildring heraf alligevel i alt væsentligt må
bygges på disse kilder, skyldes det, at kun

ganske enkelte arkæologiske udgravninger
har fundet sted i byen. Den følgende beskri
velse af Haderslevs udseende og udvikling i
1200-tallet kan således kun blive en skitse,
hvilende på et endnu meget løst grundlag.1
Det må være op til (forhåbentlig) kommende
arkæologiske undersøgelser at nuancere bil
ledet og be- eller afkræfte hypoteser.
Dette er så meget desto vigtigere, da de
senere års mange udgravninger i forskellige
byer har afsløret, at byernes middelalderlige
topografi ikke var en uforanderlig størrelse.
Overalt hvor arkæologiske udgravninger og
en minutiøs gennemgang af de overleverede
skriftlige kilder har været foretaget, er der
konstateret hidtil ukendte gader, ændringer
5

af gadeforløb, nyudlagte torveområder,
ommatrikuleringer og lignende, og det er ef
terhånden sandsynliggjort, at der i mange
byer er foregået reguleringer og ændringer
igennem hele middelalderen, afhængig af de
ændrede behov der opstod, når en by skulle
opfylde nye funktioner, eller en gammel
funktion ophørte.
Det kan ikke kraftigt nok understreges, at
så længe en datering af gadeforløb og torve
ikke foreligger, må man nødvendigvis gå ud
fra, at det er en bys senmiddelalderlige udse
ende, der kan ses på senere prospekter og
planer, og som ofte stadig anes i byens nuvæ
rende gadebillede.

DEN TIDLIGSTE BEBYGGELSE
Ifølge Saxo angreb og dræbte Harald Hildetand kong Hader i Jylland, der hvor der
endnu ligger en by (»oppidum«), der bærer
hans navn.
Haderslev nævnes ikke direkte, men
kombinationen af Hader og »oppidum« kan
næppe hentyde til andre steder i Jylland.
Enkelte andre byer, f. eks. Roskilde, Ribe og
Viborg, nævnes af Saxo, og de benævnes
alle - i modsætning til landsbyer - »urbs«
eller »oppidum«. Dette sandsynliggør, at
Haderslev på dette tidspunkt må have været
en bebyggelse af en anden karakter end en
normal landsby.
Herudover peger kun de granitkvader
sten, der findes indmuret i Vor Frue kirke,
på, at byen er opstået før 1200. Disse sten
må formodes at stamme fra en romansk
kvaderstenskirke placeret på den nuværen
de kirkes plads. Ved restaureringen af Vor
Frue kirke i 1844 og 1942-51 blev der da
også konstateret fundamentrester under
højkoret, der kan stamme fra denne kirke.
På baggrund af en kunsthistorisk analyse af
to romanske billedsten, der dog ikke fandtes
indmuret i kirken, men indtil for fa år siden
var anvendt som trappesten ud for Naffet 7,
er denne kirke noget usikkert dateret til tæt
op mod år 1200.
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En del af de bevarede kvadre er krumhugne, men med to forskellige radier. Dette
kunne tyde på, at kirken har haft to eller
flere apsider, hvilket ikke peger i retning af
en almindelig landsbykirke, men tyder på et
større bygningsværk.
Selv om beviserne er spinkle, må det dog
anses for overvejende sandsynligt, at der år
1200 lå en lille bebyggelse et sted i den nu
værende bykærne — en bebyggelse, der i
hvert fald på nogle punkter adskilte sig fra
den nærliggende landsby Gammel Haders
lev. Bebyggelsens oprindelige funktion kan
der endnu kun gisnes om, men den må nød
vendigvis hænge sammen med dens geogra
fiske placering.
Byen ligger i Haderslev tunneldal på en ø,
der adskiller fjorden fra dammen, og i kraft
af denne placering udgør øen den eneste
forbindelsesvej mellem den nordlige og syd
lige del af Haderslev herred. Selv om dam
men først opstod i forbindelse med anlæg
gelsen af Slotsvandmøllen - sandsynligvis i
løbet af 1300-tallet — må Tørning å, der løb
hvor dammen nu ligger, samt engene om
kring den, have udgjort et vanskeligt passa
belt terræn. Øen har således været et natur
ligt trafikalt knudepunkt, ikke kun for her
redets interne trafik, men også for de større
øst-vest og nord-sydgående hovedfærdsels
årer, der begge måtte passere Haderslev
tunneldal på dette sted. Da øen samtidig
danner afslutningen på fjorden, har stedet
også været velegnet til omladning af varer
og lignende fra skib til andre transportmid
ler, samt som udgangspunkt for fiskeri i
fjorden.
Som det ses, kan der have været flere be
grundelser for at anlægge en bebyggelse på
dette sted: Fiskerleje med tilknytning til
Gammel Haderslev, handelsplads med bag
grund i det trafikale knudepunkt eller ad
ministrationscenter for et lokalområde. Om
en eller flere af disse muligheder er den rig
tige, må indtil videre stå hen i det uvisse,
men måske rummer den nærliggende Starup kirke nøglen til en forklaring. Kirken,

Dette flotte foto, taget fra et af flyvevåbnets fly i 1928, giver et glimrende indtryk af Haderslevs topografi. Man ser tydeligt de
to hovedveje, Ribevejen fra vest og Koldingvejen fra nord, der mødes på Torvet for derefter at føres syd ud af byen over
Sønderbro. Det er dog kun det senmiddelalderlige gadebillede, der afspejler sig i den moderne by. 1200-tallets Haderslev så en
del anderledes ud. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

der ligger helt ud til fjorden og er opført
engang i løbet af 1100-tallet,2 har en for
landsbykirker højst usædvanlig planløsning,
idet den oprindeligt var planlagt som en
tre-skibet basilika med en særlig vestafslut
ning, muligvis med to eller tre tårne. Denne
plan blev dog opgivet, sideskibene allerede
før ca. 1200. Ordet Starup er dannet af ordet
Stath, der betyder landingsplads, og mulig
vis er det i forbindelse med en slags han
delsplads her på sydsiden af Haderslev
fjord, at denne storslåede kirke oprindelig
var tænkt.
Kirkens oprindelige byggeplan kom som
nævnt ikke til udførelse, og den mulige for
klaring kunne være, at den funktion, der op
rindelig var tiltænkt Starup, blev overflyttet
til Haderslev.

HANDELEN
Under alle omstændigheder kom handelen
til at spille en afgørende rolle for Haderslevs
udvikling i 1200-tallet. Allerede Valdemars
Jordebog, forfattet 1231, giver en antydning
heraf, idet kongen, blandt sine indtægter fra
Haderslev herred, modtager told. Nu næv
nes byen ikke ved navn i jordebogen, men
ser man på Haderslevs placering i herredet,
er det overvejende sandsynligt, at det er her
denne told har været opkrævet. Told omta
les seks gange i Valdemars Jordebog, og kun
i Ribes tilfælde er byen nævnt. I de øvrige
fem tilfælde drejer det sig om herreder, der
vender mod Østersøen, og hvori der ligger
havnebyer, der kendes fra 1200-tallet (her
iblandt Aabenraa og Flensborg). Meget ty
der på, at det har været havnene, der var
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grundlaget for de i jordebogen omtalte
toldindtægter.
Hvor længe handelsfolk har skullet erlæg
ge told i Haderslev vides ikke, men at det
udover Ribe netop er i Østersø-havne dette
sker, kunne antyde, at tolden har en sam
menhæng med fremvæksten af de tyske
Østersø-byer. Netop i den første fjerdedel af
1200-tallet, mens Lübeck stod under dansk
herredømme, lagdes grunden til byens do
minans af Østersø-handelen, og i samme
periode anlagdes nye byer som Rostock og
Wismar. Fra Valdemar Sejrs nederlag ved
Bornhøved 1227 satte disse byer sig i stadig
stigende grad på Østersø-handelen, og den
danske konge har vel ønsket at sikre sig
indtægter fra denne stadigt mere omfangsri
ge handel.
Den første gang Haderslev nævnes di
rekte ved navn er da også i Wismars ældst
bevarede stadsbog. I denne er der engang i
perioden 1250-1255 indført følgende erstat
ningskrav, der i oversættelse lyder således:3

»Ridderne Bertold og Henrik Emelendorp
havde udplyndret hr. Ivan Niger og Henrik
og Herwic fra Wismar i havnen Haderslev
(in portu Hadersleve), og deres medhjælpere
var (............ 14 navne). Det samlede tab,
som de led, androg 83 mark engelsk efter
Ribe-vægt. De omtalte er fredløse«.
I 1253 lå Henrik Emelendorp, sammen med
holstenerne, i strid med kong Christoffer, så
begivenhederne skal sandsynligvis henføres
til dette år.
Hr. Ivan Niger og de øvrige har altså be
nyttet Haderslev som havn, og da værdien
af det frarøvede gods angives i Ribe-vægt, er
det overvejende sandsynligt, at det unavn
givne gods var undervejs til denne by.
Hvordan en sådan handel kunne foregå de
monstrerer en indførsel foretaget i slutnin
gen af 1257 eller begyndelsen af 1258 i Ro
stocks ældst bevarede stadsbog:4

»En Simon Møller fra Ribe erklærede for os
(rådet i Rostock), at han af en Lutbert fra
8

Ribe ville købe 19 fade aske, der skulle afle
veres til ham i Haderslev (in Hadersleve)
mellem påske og pinse. Hr. Godefrid de
Svendborg (rådmand i Rostock) borger ved
misligholdelse af dennes forpligtelse. Asken
skulle overdrages i nærværelse af ’køb
mandsgildet’ (Mercatoribus Universis)«.
De to købmænd fra Ribe har altså indgået
en handelsaftale om 19 fad aske, som Lut
bert skal levere Simon Møller i Haderslev.
Det drejer sig formodentlig om potaske, der
primært anvendtes til sæbefremstilling.
Dette produkt nævnes i Brügge i 1200-tallet
som værende indført fra Danmark. Simon
Møller har altså formodentlig indført pot
asken fra Rostock med henblik på videre
salg. Garant for at dette sker er en rådmand
i Rostock, med hvem Lutbert åbenbart har
haft en mere permanent forbindelse, og
købmandsgildet i Haderslev skal bevidne
handelens afslutning.
Haderslev synes således også i denne for
bindelse at have været benyttet som omla
deplads for varer undervejs mellem en af de
tyske Østersø-byer og Ribe, og hvis man ta
ger de geografiske forhold i betragtning, er
det indlysende, hvorfor byen kom til at
spille en sådan rolle. Langt op i tiden trans
porterede man primært sine varer ad sø
vejen, og i kraft af den lange fjord er Ha
derslev det nærmeste, man kunne komme
Ribe ad søvejen, hvis man ikke ville den
lange vej rundt om Skagen.
Tilstedeværelsen af et købmandsgilde i
byen viser, at handelen på Ribe over Ha
derslev allerede i 1250’erne var så omfangs
rig, at de forskellige købmænd, der tog del
heri, havde organiseret sig5. Vi kender ikke
gildets navn eller dets formelle status i byen,
men da aftalen om de to købmænds handel
bevidnes af rådet i Rostock, og handelens
afslutning af gildet i Haderslev, er det mu
ligt, at der har været en vis parallelitet i de
to organers funktion. Netop fra sønderjyske
kilder som Flensborg Skt. Knudsgildes skrå
samt Flensborg og Slesvig stadsretter vides

det, at Skt. Knudsgildet, som en slags
»overgilde«, har haft del i disse byers styre.
Det unavngivne gilde i Haderslev kan have
haft en lignende funktion. Dog er køb
mandsgildets eventuelle rolle i byens ledelse
formelt afskaffet 1292, da Haderslev fik sin
stadsret.
Denne stadsret bevidner i høj grad han
delens betydning for byen. Sammen med
Aabenraa skrå fra 1335 er Haderslevs stads
ret den eneste danske stadsret, der synes at
indeholde handelsretslig lovgivning, noget
der ellers kun skete gennem kongelige og
hertugelige privilegier og forordninger.
Samtidig er mange af dens paragraffer ud
tryk for, at man forsøgte at begrænse de
fremmede - primært hanseatiske - køb
mænds dominans, idet man søgte at sikre de
lokale borgere en position som mellemled
mellem de fremmede og bønderne på torvet.
De lokale købmænds handel søgtes også
fremmet ved, at borgerne i Haderslev havde
toldfrihed i hele hertugdømmet, hvilket el
lers kun borgerne i Slesvig havde. Den op
remsning af varer, der findes i stadsrettens
paragraf 5 og 6 synes at vise, at byen nu i
højere grad var kommet til at fungere som
det sted, hvor udvekslingen af lokale varer
med importerede fandt sted. Mange af de
omtalte varer er lokalt fremstillede land
brugsprodukter (f. eks. korn, smør, flæsk,
fedt, honning, hør, træ og huder), der må
være bragt til byen af de omkringboende
bønder. Derimod peger en lang række vare
grupper mod Sverige, Tyskland og Øst
europa (f. eks. salt, øl, vin, kværnsten, sild,
tjære, beg, aske, kobber, bly, stålfade og
jern). Mange af disse ting er blevet solgt i
byen, men en stor del er vel stadig blevet
transporteret videre vestpå mod Ribe.
Selv om der altså ikke er mange konkrete
beviser på Haderslevs handel, må jordebogens told, kilderne fra Wismar og Rostock,
tilstedeværelsen af et købmandsgilde, stads
rettens megen omtale af handel samt de i
stadsretten nedfældede forsøg på at fremme
den lokale handel mest muligt, pege på

handelens store betydning for byen i 1200tallet. Hertil kan føjes, at der fra perioden
1290—1306 kendes tre købmænd og en kvin
de i Lübeck med tilnavnet »de Hadersleve«.
Dette tilnavn viser, at disse personer har
skabt deres formue på handel med Haders
lev, og må have opholdt sig her i en periode,
enten som overvintrende købmænd eller
som kommissionærer.6 Desuden er et af de
første danske skibe, der vides at have anlø
bet den engelske havn Kings Lynn, fra Ha
derslev, nemlig »Cayserinne«, der den 6.
aug. 1303 anløb havnen med salt og andre
varer, bl.a. fra en gotlandsk købmand. Et
tegn på byens økonomiske formåen omkring
1300 er det måske, at det var borgere og råd
i Slesvig, Flensborg og Haderslev, der senest
den 26. marts 1312 borgede for et større be
løb, som hertug Valdemar 2. lånte i Greifs
wald.
For at handelen har kunnet komme til at
spille en afgørende rolle for Haderslevs ud
vikling i 1200-tallet, må der have været
nogle faciliteter tilstede, der afgørende har
præget byens udseende og dens topografiske
udvikling både i 1200-tallet og senere.

HAVNEN

Som nævnt optræder havnen i Haderslev
allerede ca. 1253, og det er meget sandsyn
ligt, at det er havnen, der er den primære
årsag til Haderslevs opståen og tidligste ud
vikling.
Havnen nævnes sjældent i kilderne, men
det er dog muligt nogenlunde at placere den
i forhold til byen. Dens østlige afgrænsning
må befinde sig ved det i stadsrettens para
graf 3 omtalte toldmærke, der af Aug. Sach
blev identificeret med den sejlsten, der end
nu i 1850’erne lå i fjorden ud for Sejlstens
gyde. På dette sted starter det smalle indløb
til Møllestrømmen ifølge P. J. Petersens
opmåling af Slotsgrunden 1833.
Den vestlige afgrænsning skal søges ved
den dæmning, som museumsinspektør H.
9

Den idylliske hvide bro over Møllestrømmen er anlagt nogenlunde på det sted, hvor en dæmning og en bro byggedes i anden
halvdel af 1200-tallet for at lede trafikken ud og ind af byen mod syd. I forbindelse med opstemningen af dammen kunne den
ikke længere benyttes, og det medførte en drastisk ændring af vejforløbene i byen. Foto ca. 1940. (Haderslev byhistoriske
Arkiv).

Neumann i 1954 under vanskelige forhold
udgravede i forbindelse med anlæggelsen af
en pumpestation på den såkaldte »fugleø« i
Møllestrømmen, sydvest for Slotsvandmøl
len.7 Denne ø ses på Braunius’ prospekt
over Haderslev fra 1585 og synes altid at
have delt Møllestrømmen i et nordligt og et
sydligt løb på dette sted. Ved udgravningen
viste det sig, at den fire meter brede dæm
ning strakte sig fra Møllestrømmens sydside
over til øen, hvorimod en bro må have for
bundet øen med strømmens nordside og det
bolværk, der ved en senere lejlighed blev
iagttaget her. Dæmningens overside lå om
kring to meter under dammens overflade i
1954, hvilket må betyde, at dens funktions
tid falder før anlæggelsen af Slotsvandmøl
len og opstemningen af dammen.
Under dæmningen lå resterne af et klinkbygget, næsten fladbundet skib, hvis bredde
og længde Neumann anslog til henholdsvis
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4Vs og 12—15 m. Beklageligvis er det van
skeligt at knytte det bevarede stykke til en
bestemt skibstype, og et forsøg på en dendrokronologisk datering er endnu ikke fo
retaget, men nogle keramikskår fundet i ski
bet kan dog med nogen forsigtighed dateres
til anden halvdel af 1200-tallet.
Denne dæmning, der har båret den ældste
sydgående vej ud af byen, må fra sin anlæg
gelse, sandsynligvis engang i anden halvdel
af 1200-tallet, og indtil bygningen af dæm
ningen ved Slotsvandmøllen i løbet af 1300tallet, have udgjort en spærring, der for
hindrede større skibe i at sejle længere mod
vest. Havnen må således søges mellem Sejl
stensgyde og dæmningen.
Som H. Lunds matrikelkort fra 1800 vi
ser, gik sydsiden af Møllestrømmen helt op
til Hospitalskirken, men også den nordlige
bred synes at have forløbet anderledes end i
dag. To boreprøver,8 med en indbyrdes af-

stand af tre meter, ud for det sydøstre hjørne
af Badstuegade 16 viser, at denne del af
Møllestrømmens nordside består af fyld, her
i en tykkelse fra 4,20 til 5,70 m. I den sydlig
ste af de to boringer rakte opfyldningen til
en dybde af 3,0 m under havets overflade.
Da de to boringer ligger for langt fra hinan
den til, at det kan have været en brønd, er
det overvejende sandsynligt, at der her er
tale om et opfyldt havnebassin.
En placering af Møllestrømmens nordlige
bred fra Slotsvandmøllen og mod nordøst
langs Badstuegade ville kunne forklare,
hvorfor matriklerne, ifølge H. Lunds opmå
ling, på dette sted løber fra Badstuegade
mod sydøst, for derefter i en bue at gå næ
sten direkte mod syd til Møllestrømmens
nuværende forløb. I takt med opfyldningen
af havnen skulle de oprindelige matrikler
have tildelt forholdsvis lige meget af det
nyindvundne landområde.
Er denne opfattelse af havnens placering
rigtig (og kun yderligere boringer, eller —
bedre - en arkæologisk undersøgelse i en
nord—sydgående grøft i en af haverne mel
lem Møllestrømmen og Badstuegade, vil
kunne give det endelige svar), må området
mellem toldmærket og dæmningen have ud
gjort et bredt havnebassin, langs hvis nord
lige bred der muligvis har været et kajanlæg
med moler. Parallelt med denne bred må
Badstuegade have forløbet, og ad denne ga
de, samt Højgade er varer fra skibene blevet
transporteret videre op i byen.

GADER OG TORV
Spørgsmålet om indfaldsvejene til Haders
lev, deres alder og oprindelige forløb har
længe været uløseligt knyttet til en diskussi
on, om byen i topografisk forstand er plan
lagt eller selvgroet.
Hugo Matthiessen, og med ham de fleste
andre lokalhistoriske forfattere, mente, at de
to nordfra kommende hærstræder, der pa
rallelt føres op ad bakken til hver sit hjørne
af det centrale, firsidede torv, for samlet at

Bag Badstuegades sydlige husrække, der krummer sig svagt
imod nordøst, lå Haderslevs ældste havn. Foto ca. 1900.
(Haderslev byhistoriske Arkiv).

ledes sydpå ud af byen, måtte skyldes en
forudlagt plan. Herimod mente Th. O.
Achelis, at byen uden planlægning var groet
langsomt frem omkring vejen fra Kolding,
der ad Nørregade og Højgade førtes gennem
byen. Først senere var vejen fra Ribe ført
nord om dammen igennem byen.
En nøjere undersøgelse af de to forfatteres
argumenter viser, at deres udgangspunkt er
vidt forskelligt. Hugo Matthiessens vurde
ring af Haderslev som en planlagt by bygger
på den opfattelse, at det firkantede torv er et
rent kunstprodukt, der kun kan skyldes et
bevidst indgreb i byplanen. Derimod bygger
Achelis på vejforløbene og tager slet ikke
torvet og dets form i betragtning. På sin vis
behøver de to teorier overhovedet ikke at
tale direkte imod hinanden, idet en bebyg
gelse langsomt kan have udviklet sig ad vis
se, ikke bevidst planlagte linier, for senere at
blive reguleret på en sådan måde, at bypla-

11

nen kom til at danne et »planlagt« mønster, liggør, at en vej fra begyndelsen må have
hvis forudsætninger altså ikke var planlagte. forbundet by med landsby. Denne vej har
Desuden kendte de to forfattere hverken været et naturligt udgangspunkt for ruten til
de to indførsler i stadsbøgerne fra Rostock Ribe.
og Wismar, eller dæmningen over Mølle
Det er da heller ikke uden grund, at det er
strømmen, og netop disse oplysninger er langs Storegade udvidelsen af Haderslevs
væsentlige for at forstå gadeforløbene i det bebyggelse i middelalderen foregår, og at
ældste Haderslev.
det er ved denne vej, Skt. Jørgensgården al
De to tyske kilder dokumenterer, at for lerede 1292 lå placeret (på grundene Store
bindelsen til Ribe må være en af forudsæt gade 37-45). Disse spedalskhedshospitaler
ningerne for Haderslevs tidligste udvikling, lå umiddelbart uden for byerne og altid op
og byens tætte tilknytning til Gammel Ha til et hovedstrøg, idet de spedalske i høj grad
derslev, der både dokumenteres gennem var henvist til at leve af tiggeri og almisser.
navnefællesskabet og stadsretten, sandsyn
Er der al mulig grund til at mene, at Ri-

Udsnit af H. Lunds opmåling af Haderslev 1800 og P. J. Petersens opmåling af Slotsgrunden 1833 (den punkterede linje
angiver grænsen mellem købstaden og Slotsgrunden indtil 1834). De lange smalle matrikler langs Badstuegades sydside og
deres krumning tyder på, at opfyldningen af havnen er foregået i to etaper. I første omgang er der skabt nogle lige, smalle
grunde, der er typiske for den middelalderlige købmandsgård. Da havnen i løbet af 1600-tallet mistede sin betydning, er resten
af opfyldningen sket. - Afkortet fremgår endvidere Bispegade/Apotekergades uregelmæssige forløb samt det formodede, ældre
vejforløb, der er markeret med en punkteret linje, bag om de krummede matrikler på Lavgades vestside. Målestok 1:2000.
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Nørregade synes først at være blevet en hoved trafikåre i løbet af 1400-tallet, i takt med de stadig mere omfattende oksedrivninger sydpå. På dette tidspunkt lå bytinget, hvor Gåskærgade munder ud i Nørregade, men dette behøver ikke at have været
tilfældet i 1200-tallet. Foto ca. 1930. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

bevej en, altså gadeforløbet Storegade-Bispegade—Apotekergade, er jævngammel
med byen, er det samme ikke tilfældet med
Koldingvejen, dvs. Nørregade.
På ingen af de gamle prospekter og planer
over Haderslev, fra Braunius 1585 til H.
Lund 1800, ses der nogen særlig bebyggelse
langs den del af Nørregade, der ligger nord
for Jomfrustien, og området var langt op i
tiden udlagt til kålhaver og lignende.
I 1968 iagttog man, i forbindelse med
nedgravningen af en kloakledning i midten
af den del af Nørregade, der ligger nord for
Jomfrustien, adskillige gadeniveauer ned til
en dybde af 1,75 m under daværende gade
niveau. Den nederste gade, der var placeret
på et tykt dyndlag, bestod af sten, kalk og
murstensbrokker, deriblandt hele munke
sten.9 Da tegl først bliver almindelig kendt
og anvendt i løbet af 1200-tallet, kan denne
gade ikke være ældre, ja den er næppe ældre
end teglstenskirken i Haderslev, opført om
kring midten af århundredet.

Der er således intet belæg for, at byen er
opstået omkring Nørregade, ja knap nok for
at gaden i byens første tid havde nogen sær
lig vigtig funktion. Der er da heller ingen af
byens gejstlige og verdslige institutioner,
der er placeret ved Nørregade.
Den sydfra kommende indfartsvej til byen
er allerede omtalt. Fundet af dæmningen
over Møllestrømmen har én gang for alle
standset diskussionen, om Højgade eller
Lavgade var den oprindelige indfartsvej til
byen sydfra, idet den fire meter brede dæm
ning må have båret den ældste vej over
Møllestrømmen, i hvert fald efter at den
etableres engang i anden halvdel af 1200tallet. Hvordan man inden da er kommet
over Møllestrømmen er uvist (bro eller fær
ge), men det er uden tvivl foregået på sam
me sted.
En forlængelse af dæmningen mod syd le
der ud i Hørregårdsvej, der sandsynligvis er
oksevejens oprindelige forløb mellem Ha
derslev og Immervad.10 Vejens forløb fra
13

Torvet, den store firkantede plads, der formodentlig er anlagt i 1200-tallet. Foto ca. 1920. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

Møllestrømmens nordside til Torvet er ikke
påvist, men synes på H. Lunds kort at kun
ne anes i matrikel-skellet mellem den østlig
ste af Klosterets nord-sydgående grunde
(Klosteret 5) og de smalle, krumme grunde
langs Lavgades vestside. Skellet har et sær
egent slynget forløb, som om Klosteret 5 har
måttet tage hensyn til en øst herfor eksiste
rende gade. Alle andre skel syd for Klosteret
er, som det ses, lige. De krummede matrik
ler langs Lavgade kunne også tyde på, at
disse grunde på et tidspunkt er blevet for
længet mod vest. Gaden må have fungeret
indtil bygningen af dæmningen ved Slots
vandmøllen gjorde det nødvendigt at flytte
overgangen over Møllestrømmen dertil, og
altså benytte Lavgade i stedet.
Med erkendelsen af denne vej er der alle
rede pillet lidt ved det overordentligt geo
metriske, og dermed »planlagte« indtryk
byens hovedstrøg og det centrale, firkantede
torv giver. Meget tyder desuden på, at der
14

er foregået nogle større ændringer med Bispegade/Apotekergade. Som det fremgår af
H. Lunds kort, og af det nuværende gade
billede, snævrer Apotekergade kraftigt ind
imod Torvet. Matriklerne langs gadens og
Torvets vestside tager retning mod Lavga
de. Dette kan næppe være den oprindelige
linieføring, da vejen over dæmningen der
ved bliver vanskelig at komme til. Ser man
desuden på Bispegade/Apotekergades vest
lige side, udviser denne et uregelmæssigt
forløb. Dette tyder på, at gaden oprindelig
har haft retning mod Klosteret 5 samt været
en del bredere, men at matriklerne i tidens
løb har erobret mere og mere af gaden. Et
bevis for dette kan muligvis ses deri, at den i
årene efter 1465 opførte lektoratsbygning,
hvoraf resterne blev fremdraget under
»Osteklokken« i 1961, lå 8 m fra den nuvæ
rende gade, et forhold der netop undrede
udgraveren Johannes Hertz.11
Hvis denne opfattelse er rigtig, har gaden

Husene langs Apotekergades vestside er trængt længere og længere ud i gaden, således som det fremgår af dette fotografi fra
1909. Dette er muligvis først sket efter den store brand i 1627, da flere af disse grunde lå ubebyggede i længere tid.
(Nationalmuseet).

været så bred, at den sandsynligvis har fun
geret som et algade-torv, i hvert fald i byens
ældste periode.
Om det centrale firkantede torv er jævn
gammel med byen vides ikke, men det er
ikke særlig sandsynligt. Disse firsidede torve
synes at høre 1200-tallet til - de findes såle
des i de tyske Østersø-byer, samt i de dan
ske byer, der vides at være grundlagt i dette
århundrede - og knytter sig nøje til den fase
i byernes udvikling, hvor behovet for et stort
centralt område, hvor den stadig mere om
fattende udveksling af varer mellem borger,
bonde og fremmed handelsmand kunne fo
regå. Hertil var et firsidet torv bedst egnet,
idet det gav flest byggegrunde langs torvets
sider.12 Som stadsretten demonstrerer, er
Haderslev sandsynligvis først op imod slut
ningen af 1200-tallet nået så vidt i sin ud
vikling, at behovet for et sådant torv over
hovedet har været tilstede.

Et udviklingsbillede, der meget svarer til
denne teori om torvet i Haderslev, ses i for
bindelse med Store Torv i Århus. Dette torv
anlægges omkring 1300 ovenpå et tidligere
bebygget område, og samtidig nyudstykkes
en række aflange og smalle matrikler af
samme type som matriklerne omkring Tor
vet i Haderslev.13
Som det vil være fremgået, er der en del
problemer knyttet til byens tidligste gade
net, og det er på nuværende tidspunkt kun
muligt forsøgsvis at skitsere en udvikling.
Den primære vej ind i byen nordfra var
vejen fra Ribe og GI. Haderslev. Denne ud
vides undervejs forbi kirken til en algade,
der fungerer som torv, og som løber syd ud
af byen over Møllestrømmen, først over en
bro eller en færge, men engang efter ca. 1250
over en regulær dæmning. Et vejforløb, der
forbandt Ribevejen med Højgade og hav
nen, har formentlig gået tværs over det om
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råde, hvor det centrale torv nu ligger (er det
mon her omkring byens højeste sted, at den
ældste bebyggelse skal søges)? Visse ting
kan desuden tyde på, at Koldingvejens
indføring i byen ad Nørregade er sekundær i
forhold til Ribevejen, og at Nørregade op
rindelig har været en sidegade og ikke et
hovedstrøg.
Tidspunktet for det centrale firkanttorvs
anlæggelse er uvis, men det er muligt, at
man skal se dets skabelse i sammenhæng
med bygningen af dæmningen, således at
Torvet oprindelig har strakt sig længere
mod vest.

BYENS INSTITUTIONER

Meget tyder altså på, at byens udseende har
gennemgået nogle større ændringer, sand
synligvis i løbet af anden halvdel af 1200tallet. Hovedsagelig må disse ændringer væ
re dikteret af byens udvikling fra en »havn«
til en »markedsplads«, men denne udvikling
har også trukket nogle, først og fremmest
gejstlige, institutioner til byen, der igen har
været med til at præge byens udseende.
Kirken og kollegiatkapitlet

Vigtigst af disse har været Vor Frue kirke
med det kollegiatkapitel, der knyttedes her
til. Som tidligere nævnt lå der allerede fra
engang i slutningen af 1100-tallet en kva
derstenskirke på den nuværende kirkes
plads, og grunden til at den blev nedrevet
angives af de fleste forfattere, der har be
skæftiget sig med kirkens historie, at være
Erik Plovpennings afbrænding af Haderslev
under striden med Abel i 1247. I denne for
bindelse mener man, at kirken sikkert også
er brændt. Kr. Erslev har gennemgået de
kildemæssige forudsætninger for hele stri
den mellem Erik Plovpenning og hertug
Abel,14 og kan bl.a. påvise, at afbrændingen
af Haderslev i 1247 (tillige med afbrændin
gen af eksempelvis Vejle og Aabenraa) er en
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konstruktion fra 1500-tallet af historikeren
H. Svanning. Der er ikke bevaret noget kil
debelæg for disse afbrændinger, og det er
højst sandsynligt, at det hele udspringer af
Svannings fantasi.
Grunden til at kvaderstenskirken blev
nedrevet, er derfor nok snarere, at den har
været for lille. I stedet påbegyndtes bygnin
gen af en senromansk teglstenskirke, hvoraf
tværskibet endnu er bevaret. Denne kirke
kan på grundlag af arkitektoniske detaljer
dateres til årtierne omkring 1250. Den op
rindelige plan for kirkens udseende med kun
et skib blev dog hurtigt opgivet, og i stedet
opførtes en treskibet »hallekirke« (en kir
ketype, hvor sideskibenes mure er lige så
høje som midtskibets, og alle tre skibe er
dækket af et fælles tag). Disse hallekirker
blev populære i de tyske Østersø-byer i pe
rioden efter 1250, og ændringen af kirken i
Haderslev må da også skyldes kontakten
med dette område. De hallekirker, der ligger
nærmest Haderslev (Flensborg og Rends
borg) er først bygget i 1280’erne, og der er
da heller ikke nogen grund til at anse hallekirken i Haderslev for at være meget ældre.
Ændringen af byggeplanen fra en etskibet
til en treskibet kirke skyldes sikkert ikke
udelukkende de nye modestrømninger, men
må også skyldes en ændring af kirkens
funktion, der både krævede en større og me
re prangende kirke.
Det kollegiatkapitel, der nævnes første
gang 1273 (og næppe er meget ældre),15 har
netop krævet en sådan udvidelse af kirke
rummet. Et kollegiatkapitel er en organise
ring af præsteskabet ved en kirke på linie

Kort over Haderslev ca. 1260. Kortet, der er tegnet på
grundlag af H. Lunds opmåling, er inspireret af et tilsvaren
de kort i Huse i Haderslev, bd. 1, 1982, side 11, og søger at
nuancere en række detaljer heri. Man ser den brede algade
vest om Vor Frue kirke og den oprindelige vej syd ud af
byen. Torvet er muligvis først opstået på denne tid. - Det må
understreges, at de fleste detaljer er usikre, og kortet skal kun
ses som et forslag til, hvordan Haderslev så ud omkring
1260. Det korrekte kort kan først tegnes efter en omfattende
arkæologisk indsats.
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med et domkapitel, blot uden at kapitlet
kunne deltage i administrationen af stiftet.
Omkring et sådant kapitel har et stort antal
gejstlige været samlet, og kirkerummet har
skullet give plads til mange altre, processio
ner og lignende, samt ved sin størrelse være
med til at kaste glans over kapitlet.
Kapitlet har ikke blot krævet en større
kirke, men også megen plads. Det vides fra
dets statutter, der stadfæstes 1309, at de en
kelte kanniker boede i kannikegårde, og fra
et mageskifte 1401 kendes også placeringen
af disse gårde, nemlig nord for kirken. Da
man ved nogle lejligheder har fundet ske
letter under Smedegade, må kannikegårdene have ligget nord herfor, med direkte ad
gang til kirkegården, idet Smedegade endnu
ikke eksisterede. De har formodentlig opta
get hele området mellem Bispegade og Nør
regade, og lå her indtil 1401, hvor kannikerne flyttede til området syd for den gade, der
senere kom til at hedde Klosteret.
Dominikanerklosteret

I 1254 mødtes dominikanerordenens provincial-kapitel i Lund, og her bestemtes det,
at munkene Johannes Holebøse og Bonde
skulle flyttes fra klosteret i Århus til kloste
ret i Haderslev. Det er første gang klosteret i
Haderslev nævnes, og det er da sandsynlig
vis også først oprettet engang mellem 1249
og 1253.16
Dominikaner-ordenen, der var et sam
fund af præster, som levede efter tigger
munkereglerne, placerede altid deres klostre
i byerne, idet der her både var størst mulig
hed for at tigge og for at prædike. Således
kan tilstedeværelsen af et sådant kloster i
Haderslev 1254 tages som tegn på, at stedet
på dette tidspunkt var så tætbebygget og
velbesøgt, at et kloster kunne overleve her.
Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at
Haderslev på dette tidspunkt også i juridisk
forstand var en by.
Man har altid ment, at dette kloster
skulle søges længst mod vest i byen, på den
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Udsnit af Braunius’ prospekt af Haderslev 1585. Øverst til
venstre ses ruinerne af Skt. Jørgensgården i Storegade. På
Klosterhalvøen klosterkirken med løgformet tårn. Antonius
Rantzaus hus (domus) på Klosterhalvøen er formodentlig
Marianerpræsternes hus, som Herremanden Antonius Rant
zau erhvervede i 1500-tallet. »Schola« er kapitlets skole i
Apotekergade 11. Nederst ses den ø i Møllestrømmen, over
hvilken byens oprindelige, sydlige indfaldsvej gik. Prospektet
viser kun byens senmidddelalderlige struktur, men er den
ældste kartografiske fremstilling af byen, hvoraf vi i et vist
omfang kan udlede noget om ældre forhold.

nuværende klosterkirkegård, men en nøjere
gennemgang af en række kilder fra 14-1500tallet synes at pege på en placering mellem
Jomfrugang og Hægersgade. Dette placerer
klosteret i nærheden af det vandløb, der må
have løbet i det nuværende Jomfrugang og
adskilt klosteret fra byen. Desuden vil det
placere klosteret nærmere byens befærdede
gader, hvor størstedelen af munkenes ind
tægter skulle hentes.
Selve klosterets udseende kendes ikke,
men enkelte udsagn tyder på, at kirken ud
gjorde den nordlige fløj af anlægget, og at
kirkegården lå mellem klosteret og Præstegade. På dette tidlige tidspunkt har munke
nes bygninger sikkert kun været nogle pri
mitive træbygninger, mens kirken muligvis
har været af sten (byens første teglstensbyg
ning)?
Skt. Jørgensgården

Som tidligere nævnt lå spedalskhedshospi
talet på grundene Storegade 37-45. På
grundene 37—41 er der ved flere lejligheder
påtruffet begravelser, og grundene 43—45 lå
indtil 1834 under Slotsgrund-kommunen,
hvortil de var kommet efter reformationen,
da hertugen overtog en del af de gejstlige
ejendomme.
Kirken og de spedalskes bygninger har
således befundet sig nærmest Gammel Ha
derslev og kirkegården nærmest byen.
Der lå spedalskhedshospitaler ved de fle
ste middelalderlige byer, således ved alle
sønderjyske byer undtagen Eckernförde. De
fleste synes anlagt i løbet af 1200-tallet og
nedlagt i 1500-tallet, idet spedalskheden da
næsten var forsvundet. Hvornår i 1200-tallet Skt. Jørgensgården i Haderslev oprettes
vides ikke, men det er næppe sket før 1250.
Det har været foreslået, at Skt. Jørgens
gården på et tidspunkt blev flyttet fra Store
gade til Åstrupvej, men en oplysning i
Georg Boethius kirkeregnskab fra 156417 vi
ser, at den grund på Åstrupvej, der kaldes
»Sannt Jurgens Haffue« var et stykke jord,
hvoraf der betaltes en afgift til Skt. Jørgens
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gården. Endnu 1579 taler man da også i et
brev fra borgmester og råd i Haderslev til
hertug Hans om Skt. Jørgensgården i
Gammel Haderslev.

Haderslevhus
Diskussionen om hvor denne for byen så
vigtige institution lå placeret i forhold til
byen skulle efterhånden være afsluttet. På
baggrund af det skriftlige kildemateriale har
H. Fangel18 påvist, at borgen må søges om
kring den østlige del af Slotsgade og Slots
grunden. Det endelige bevis mangler dog,
idet borgen endnu ikke er arkæologisk på
vist, men sikkert er det, at den må søges
mellem Slotsgrunds-kommunens grænse
mod byen (øst for Slotsgade 17 og 12) og
den nord-sydgående kanal, der vides at ha
ve skåret Naffet, hvor Naffet 25 og 27 nu
ligger.
Borgen nævnes første gang 1326, men
sammenligner man med andre borge i Søn
derjylland, der er placeret i umiddelbar
nærhed af en by, er der intet der taler imod,
at Haderslevhus er bygget engang i 1200tallet. Allerede 1231 opkræves der told i by
en, hvilket har gjort det nødvendigt at be
skytte handelen, og Haderslev var desuden
den nordligste af hertugdømmets byer.
Dette har været begrundelse nok for at opfø
re en borg.
Borgens udseende kendes ikke, men til
den lå det meste af det område, der senere
blev til Slotsgrund-kommunen. Af forskelli
ge senere kilder fremgår det, at borgens la
degård lå placeret øst for borgen, sikkert
omkring Allégade, og at man på selve Naffet
(hvor senere Hansborg blev placeret) såede
korn. Nordøst for byen lå borgens marker.

AFSLUTNING

Som det er fremgået, gennemgik Haderslev i
1200-tallet en rivende udvikling. Fra den
første lille bebyggelse omkring 1200 udvik
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lede byen sig til en fuldt færdig købstad med
stadsret, stor handel og mange institutioner
ved indgangen til 1300-tallet. En del tyder
endda på, at størstedelen af denne udvikling
er sket i de 60 år, der forløb fra Kong Val
demars Jordebog 1231, hvor byen end ikke
nævnes, til stadsretten udstedtes 1292.
I denne periode oprettedes de gejstlige in
stitutioner, gadenettet udbedredes og ud
byggedes, et torv anlagdes og Haderslev
blev en by også i juridisk forstand. Alt i alt
en udvikling, der vel i betydning og intensi
tet på mange måder kan sammenlignes med
1500-tallet, hvor hertug Hans gennemførte
mange ændringer af byens fysiske udseende.
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LENNARTS. MADSEN.

KARETMAGERE OG VOGN
FABRIKANTER I HADERSLEV
Indledning

Indtil automobilerne for alvor holdt deres
indtog i årene efter 1. verdenskrig, var
hjulmagere og karetmagere og »underleve
randører« — smede, sadelmagere og vognla
kerere — en lige så udbredt erhvervsgruppe
som automobilforhandlere og automobil
mekanikere i dag. Hjul- og karetmagerne
udførte træarbejdet på vognene, smede sør
gede for jerndelene, og sadelmagere og ma
lere ordnede polstring, kaleche og lakering.
Hjulmageri var et af de fa håndværk, som
var tilladt på landet. Hvert sogn havde sin
hjulmager, evt. flere. Byerne kunne selvføl
gelig heller ikke klare sig uden hjulmagere.
Haderslev oplevede en særlig blomstring på
dette felt fra midten af 1800-årene. Byen
blev hjemsted for flere større »vognfabrik
ker«, hvis luksusvogne blev eksporteret bå
de mod nord og syd. Ingen af de andre køb

stæder i Nordslesvig fik en tilsvarende
vognproduktion. Haderslev dominerede
markedet i konkurrence med fabrikker mod
syd, i København og England. Det betød
dog ikke, at Haderslev-fabrikkerne var ene
rådende i Nordslesvig. Så længe der blev
lavet vogne, var der rundt omkring i lands
delen smede, som havde vogne til salg og
hjul- eller karetmagere, som udførte vogn
stel og hjul og sørgede for reparationer.
Nogle værksteder på landet var så store, at
man her, lige så vel som i Haderslev, kunne
tale om »vognfabrikker«. Sådanne større
virksomheder lå bl.a. i Højer, i Løgumklo
ster, i Skodborg og i Skærbæk. Først med
bilernes fremkomst efter 1. verdenskrig og
de fabriksfremstillede arbejdsvognes endeli
ge sejr efter 2. verdenskrig blev de velre
nommerede vognfabrikker i Haderslev og de
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store og små hjulmagerværksteder på landet
arbejdsløse.
I dag må vi nøjes med at beundre ek
sempler på de smukke vogne, som er beva
ret i Den Slesvigske Vognsamling. Et ud
valg af de bedste vogne er udstillet i det
gamle ridehus i Haderslev. Samlingens
knap 150 vogne er reddet fra tilintetgørelse
bl.a. takket være et fremsynet indsamlings
arbejde, som boghandler Johannes Chr.
Nielsen i Haderslev udførte i næsten 30' år
fra 1950. Vognsamlingen rummer eksemp
ler på produkterne fra de fire største fabrik
ker i Haderslev. I det følgende vil der blive
kastet lys over det kapitel i Haderslev bys
håndværks historie, som blev skrevet af ka
retmagere og vognfabrikanter i tiden mel
lem ca. 1820 og 1920.

Vognmageriets start
I perioden umiddelbart før og efter år 1800
blev der ikke fremstillet vogne i Haderslev i
større stil. I 1781 var der ikke en eneste
hjulmager i byen, og i 1803 blev der kun
registreret én repræsentant for faget. Men
herefter gik det fremad. I 1820 kunne magi
straten berette, at byens håndværkere i no
gen tid havde fremstillet vogne til salg i
Danmark både med og uden forudgående
bestilling. Hjulmagere i oplandet prøvede
samtidig at fa smede og sadelmagere i Ha
derslev til at færdiggøre vogne fremstillet i
værksteder på landet med henblik på vide
resalg til Jylland og Fyn. Der var ingen
laugstvang for hjulmagere i Haderslev, og
det var nok en medvirkende årsag til op
blomstringen. Fremgangen gav arbejde og
så til andre faggrupper. I 1834 fremførte 11
sadelmagere i byen, at de med deres arbej
der havde udmærket sig på en sådan måde,
»at deres produkter, især deres arbejder på
de vogne, der fabrikeres i byen« havde vun
det ry vidt omkring. Alt sammen tyder det
på, at flere hjulmagere, smede og sadelma
gere i årtierne efter 1800 i stadig større grad
specialiserede sig i fremstilling af vogne.
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Udviklingen afspejles i de periodiske fol
ketællinger. I 1803 udgjorde hjulmagerne
kun 0,3 pct. af arbejdsstyrken inden for
håndværk og industri. I 1845 var andelen
steget til 2,8 pct., og den steg væsentligt de
følgende år.
Pionererne

Fra omkring 1830 gik det fremad for næ
ringslivet i Haderslev. I takt med de stigen
de priser på landbrugsprodukter steg land
boernes købekraft, og det smittede af på by
erhvervene. Investeringerne voksede, og
dermed virksomhederne. De første indu
strier i moderne forstand med en betydelig
grad af mekanisering og et betydeligt arbej
dertal så dagens lys: jernstøberier, tobaks
fabrikker, kradsuldsfabrikker mv. Også fa
brikationen af vogne kom ind i en kraftig
udvikling.
Gennem hele perioden op til efter 1. ver
denskrig var der i Haderslev et større antal
små, selvstændige hjul- og karetmagere.
Over dem hævede sig fra 1840’rne en min
dre gruppe virksomheder, som fortjente be
tegnelsen »vognfabrikker«. Dette var enten
hjulmagere, som i kraft af initiativ og kapi
tal formåede at øge antallet af beskæftigede
og dermed produktionen, så man kunne tale
om en »vognfabrik«. Eller det var smede el
ler sadelmagere, som investerede i en spe
cialiseret vognfabrikation, og som øgede
produktionen ud over blot bestillingsarbej
der. Det var disse større virksomheder med
5—10 beskæftigede, som gav Haderslev-vog
nene et ry langt ud over landets grænser.
Betegnelsen »vognfabrik« må imidlertid
ikke forlede os til forestillinger om moderne
stordrift. Virksomhederne var små efter vor
tids målestok, og også i forhold til f. eks.
samtidens jernstøberier og tobaksfabrikker i
Haderslev. Produktionen foregik hånd
værksmæssigt - uden anvendelse af maski
ner eller dampkraft.
Det er endelig karakteristisk, at de få stør
re virksomheder, som indtil 1. verdenskrig

Fra Haugaards vognfabrik findes
bevaret en række udaterede teg
ninger af vogne, øverst »Modele
de Polka« med nedslået kaleche,
ligesom vognen, der er vist side
21, en fornem herskabsvogn med
plads til tjenerskab både bagpå
og foran på bukken. I midten en
mere ordinær »Fiehwogn« og
nederst en åben vogn. (Haders
lev Museum).
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gav Haderslev en fremtrædende plads inden
for vognfabrikationen, alle uden undtagelse
var grundlagt i de fremgangsrige år før 1864
- ingen af de firmaer, som blev grundlagt i
tiden derefter, nåede en lignende størrelse
eller anseelse.
Erhvervets udvikling kan følges i folke
tællingerne i tiden 1835 til 1860. Allerede i
1835 og 1840 møder vi fagets »pionerer«,
Johann Heinrich Löding, Hans Jensen og
Jens Mordhorst. Den egentlige specialise
ring som »vognfabrikanter« skete dog først i
årene derefter. Löding var hjulmager af ud
dannelse, og selv søn af en hjulmager. Han
var indvandret fra Stormarn og drev hurtigt
sin forretning i Laurids Skausgade 33 frem
til betydeligt omfang. I 1835 var der fem
ansatte, i 1840 og 1845 tre svende og tre
lærlinge. Derefter gik det tilbage. I 1860
havde han kun en svend og to lærlinge, i
1872 gik han konkurs, og i 1878 døde han i
fattiggården i Laurids Skausgade.
Hans Jensen var egentlig smed og nævnes
i 1835 som vognfabrikant i Slotsgade 16
med en smedesvend og fire lærlinge. I 1845
havde han to svende og tre lærlinge. På
denne tid satsede han stærkt på vognfabri
kation, men firmaet fik ikke nogen lang le
vetid. Afkortvarig betydning blev også den
tredje af pionererne, Jens Mordhorst.
Mordhorst var født i byen, blev udlært som
grovsmed, og tog borgerskab 1829. I 1835
købte han ejendommen Storegade 58. Sme
deværkstedet beskæftigede nu to svende og
to lærlinge. Med de gode konjunkturer efter
1840 gik det hurtigt fremad. I 1841 lånte
han 1200 rdl. af den rige købmand C.A.
Petersen, og specialiserede sig herefter i
vognfabrikation. I 1845 havde han seks
svende og tre lærlinge, og på dette niveau
klarede firmaet sig igennem de vanskelige år
efter det generelle økonomiske tilbageslag i
1857. Mordhorsts virksomhed var helt klart
den største af sin art i byen i disse år. Fabri
kanten deltog aktivt i byens liv, og hørte til
støtterne bag den danske borgerforening
»Harmonien«. Men det succesrige virke fik
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en brat ende. I maj 1860 havde han leveret
en ny vogn til en kunde nord for byen, og en
gammel vogn blev taget i bytte. Fabrikanten
afleverede selv den nye vogn, og kørte den
gamle hjem. På vej ned ad Christiansfeldvej
gik det galt - vognen væltede, Mordhorst
blev kastet hårdt mod stenbroen og døde
dagen efter. Det pludselige dødsfald betød
firmaets ophør. Ejendommen blev sat på
auktion. I stedet blev det to andre firmaer,
begge grundlagt 1853—54, som førte vogn
produktionen til kulmination i Haderslev.
De to største vognfabrikker
I 1851 kom en ung hjulmager, Johann Chri
stian Haugaard, til Haderslev fra Øster Løgum, hvor han formentlig allerede i 1849
havde startet et hjulmageri. I 1853 giftede
han sig med et »godt parti« fra hjemsognet,
Mette Botilla Lundberg, datter af afd.
gårdmand, sognefoged og amtsfuldmægtig
Peter Lundberg. Samtidig købte han grund
stykket Gåskærgade 24 og inden et år var
der bygget et 12-fags, to-etages forhus med
kælder, bag- og fabriksbygninger, i alt en
investering på næsten 10.000 rdl. Vognfa
brikanten havde i 1860 to svende og to lær
linge i sin husstand. Dog må man ikke tro,
at det omfattende byggeri blev finansieret
alene gennem vognfabrikken. Lokalerne
blev i høj grad lejet ud. I 1860 gav forhusets
stueetage husrum for fabrikantfamilien med
de fire ansatte og en tjenestepige samt den
kendte boghandler og avisudgiver Th. Sabroe og hans familie. På 1. sal boede seks
disciple fra latinskolen, en pensionær og en
tjenestepige, og baghuset var lejet ud til otte
personer.
Uden konkurrenter var Haugaard ikke. I
1854 havde smedemester Johannes Jensen
købt ejendommen Nørregade 19, og umid
delbart derefter foretog han omfattende til
bygninger, alt i to etager og bl.a. med et
smedeværksted. I disse år omlagde han
produktionen til vognfremstilling. I 1860
blev vognfabrikanten registreret i folketæl-

Vognfabrikant Johann Christian Haugaard, født 12. febr.
1819 i Øster Løgum, død 3. juni 1888 i Haderslev. (Haders
lev Museum).

Meta Bothilde Haugaard, født Lundberg, 1827—1901.
(Haderslev Museum).

lingen med tre smededrenge, en hjulermester og to hjulersvende.
Specialiseringen i vognproduktion skal
ses på baggrund af landbrugets gode kon
junkturer og muligheden for at afsætte luk
sus- og arbejdsvogne til gårdmændene.
Konkurrencen om kunderne var hård, og
fabrikanterne kappedes på udstillinger, un
dertiden med gnidninger som følge. På in
dustriudstillingen i 1858 opstod der f. eks. en
pinlig strid mellem smedemester Jens
Mordhorst og hjulmager Johann Christian
Haugaard, der offentligt havde lastet
Mordhorsts wienervogn. Det indbragte
Haugaard en bøde på 5 rdl.
For nogle industrielle virksomheder, som
f. eks. jernstøberier og tobaksfabrikker, be
tød den nye grænsedragning efter 1864 en
barsk opvågnen til hård konkurrence fra ty
ske produkter. Vognproduktionen — et
avanceret specialhåndværk — blev næppe
udsat for en lignende konkurrence. I alt fald

formåede de to store »vognfabrikker« at
fastholde eller udvide beskæftigelsen meget
konstant i de følgende årtier. Behovet for
vogne var generelt stigende i slutningen af
1800-årene. I takt med jernbanernes udbre
delse fulgte et stigende transportbehov på
landevejene. Varer og personer skulle
transporteres til og fra de mange stationer.
Folk rejste mere, og en vis turisme voksede
frem. Alt sammen var det med til at skabe
behov for en omfattende produktion af vog
ne — ikke mindst luksusvogne.
I Haderslev var Haugaards vognfabrik
den største af sin art. Den beskæftigede i
1870 seks smede, fem hjulere og en sadel
mager, i årene 1887-93 7-8 svende stigende
til 9-11 mand i århundredets sidste år. I
slutningen af 1880’erne drev firmaet endog
en filial i Rendsborg, som blev bestyret af
»junior-chefen«, Christian Haugaard, indtil
denne i 1893 vendte hjem for at overtage
ledelsen. Herefter holdt firmaet kun en
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agent i Rendsborg. I slutningen af »de glade
90’ere« oplevede firmaet en blomstring med
livlig afsætning og god indtjening. Firmaets
drifts- og anlægskapital blev i 1893 anslået
til ca. 30.000 mark, den årlige nettofortjene
ste til ca. 4.000 mark.
Johannes Jensens vognfabrik i Nørregade
klarede sig også pænt med gennemsnitligt
fem ansatte indtil grundlæggerens død i
1898. Virksomheden var kun ca. halvt så
stor som Haugaards, og dens anlægs- og
driftskapital blev i 1898 anslået til 10.000
mark, den årlige nettofortjeneste til ca.
2.000 mark. Efter Johannes Jensens død
drev enken firmaet videre i nogle år, indtil
sønnen Oskar Wilhelm Jensen i kompagni

skab med vognfabrikant Wilhelm Emil Jo
hannsen overtog ledelsen i 1903. Samtidig
blev butikken i samme bygning som vogn
fabrikken udlejet til købmand Jacobi. I
1905-06 trådte først sønnen, så Johannsen
ud, og tilbage blev vognfabrikant Johannes
Hildebrandt. Nu oplevede virksomheden en
renæssance.
Hildebrandt var født i Ladegård I i 1872
og etablerede sig som karetmager i Tagkær
ved Christiansfeld. Allerede i Tagkær og i
forstærket grad i Haderslev annoncerede
Hildebrandt ofte i aviserne. Han anbefalede
sig med altid at have 40 nye og brugte vogne
på lager, og i 1911 kunne han som bevis på
sine vognes almindelige anerkendelse næv-

Nørregade 19 set fra Jomfrustien ca. 1880. I vognfabrikant J. Jensens ejendom har manufakturhandler H. W. Neuhaus
forretning. Over døren til højre J. Jensens navn med tre vogne tegnet ovenover. Personerne er fra venstre hotelejer Høppner
(med hunden), i døren købmand H. W. Neuhaus, på bænken købmand C. A. Roulund fra nr. 30, derefter postholder Raben
fra nr. 15 og boghandler Th. Sabroe fra nr. 34. (Haderslev byhistoriske Arkiv).
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Nørregade 19 på hjørnet af Gravene med flere vogne fra J. Jensens vognfabrik opstillet, bl.a. foran værkstedsbygningen til
højre (jfr. billedet side 28 øverst). Hjørnebygningen erstattede i 1882 den ældre bygning på billedet på modsatte side. Den blev
opført af vognfabrikant Jensen, og forretningen udlejedes til Louis H. Grandjean, senere til Michelsen og Jacobi og fra 1905 til
P. Orbesen. Foto fra 1880’erne. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

ne, at han året før havde solgt 86 vogne.
Virksomheden var i god gænge og beskæfti
gede o. 1909 ca. ti mand. I 1911 flyttede han
til nybyggede lokaler på Jomfrustien (nr.
26), hvorefter købmand Peter Orbesen kun
ne råde alene i Nørregade 19.

De mindre virksomheder
Kun Haugaards og Jensen-Hildebrandts
vognfabrikker blev i samtiden anset for stør
re industrielle virksomheder. Ved siden af
dem stod flere mindre vogn- eller karetma
gerfirmaer. Størst var Heinrich Sørensens
vognfabrik i Gåskærgade, oprettet kort efter
1862 og videreført af søn og sønnesøn lige

indtil I960’erne. Firmaet nåede et højde
punkt i 1870’erne med over fem ansatte, i
1880’erne var der to—tre ansatte, senere
færre.
Af noget mindre omfang var C. J. Orbesens vognfabrik i Lavgade 6, grundlagt
1885. I de første år bestod personalet af en
svend og en lærling. Også denne virksom
hed holdt »åbent varelager« og arbejdede
ikke kun på bestilling. Alle andre firmaer i
branchen var små værksteder, hvor mester
og en lærling eller svend hovedsagelig ar
bejdede med reparation og bestillingsarbej
der — »det åbne varelager« var skellet mel
lem håndværk og »fabrik«. Her som i de
større virksomheder vekslede antallet af be-
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Arbejderne på Johannes Jensens vognfabrik foran fabriksbygningen på Gravene, før 1882, da den store hjørnebygning
opførtes (jfr. billedet side 27). (Haderslev byhistoriske Arkiv).
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^julmageriet, fra ®ato tillige bar overtaget @me»
beriet i fforening meb ^julmageriet, unblaber jeg
ilte at befjenbtgjore fot bet ærete $ublifum, meb
æon om »eloiUig Søgning.
3. S. Senfen
i SbriftianSfelt.

af forffjeUig SlagS ftaae tilfalg fyo8
23. SSeftergaarb,
»lotSgaben.

giere folibe og moberne SBøgne, famt to npe
SrbeibSoogne ftaae biflig til Salg bo8
3- ®. 3 en fen
i ®bnftian8felt

af eget ^abrifat ftaae tilfalg fjog
[4042]
3- 23 . 23efhrgaatb.

Roberne ^ognc

1st ^Jarti fmuffe SJummgnt

Haderslev - Luxus - Vognfabrik.
J. C. Hangftard.
J. 6. Haugaard.
ene ftlffen^f Søl»*&tatémebaille, bøiefte Ubnurtelfe, ftlena&org 1878, pvamicrtt
meb farfte ßladfeg ÜRebatiler, ipaberälev 1873 Slesvig 1878 ofv. ofc.
2Ktne ftore SJognmagafiner b^be ftebfe et ene^aaenbe Ubünl« i 40—30
mp&etne og elegante forretnings & tujuéoogne, tjoonblauOt nogle gobe brugte
til tibSfvarenbe biuigfie ^rifer. æogneue bqggi 8 unber, gabxitfenä betjente og ptøøebe
® ar anti meb IJtutibenS meft prahifte oq til ©elé veb @fneiet eller patent befltjttebe got’

bebringer.

J. Hildebrandt overtog J. Jensens vognfabrik i 1905-06 og er
her fotograferet ca. 1910 siddende foran til højre med sadel
mager Emil Johansen ved sin side i gården til P. Nissens
gæstgivergård, Gravene 1, der var nabo til værkstedsbygnin
gerne bag Nørregade 19. De er omgivet af arbejderne på
vognfabrikken. Drengene er Hildebrandts sønner, Marius
Christian og Thorvald.
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Vognfabrikanterne annoncerede flittigt i avisen Dannevirke.
Som det fremgår af Haugaards annonce øverst til venstre
leveredes også velocipeder, datidens cykler, en meget mo
derne artikel (22. juni 1869). Også mindre opgaver tog man
sig af, f. eks trillebøre eller »børnevogne«, som det fremgår af
J. V. Vestergaards annonce (8. okt. 1869). Konkurrencen fra
landsbysmede og -hjulmagere var dog stærk, i midten til
venstre annonce fra J. C. Jensen i Christiansfeld (3. maj
1869). Heinrich Sørensens vognfabrik nåede sit største om
fang i 1870’erne og 1880’erne og anbefalede sig i annoncer
(her 1. febr. 1875) med mange forskellige vogntyper.
Haugaards fabrik udviklede en meget alsidig produktion,
som blev belønnet med flere præmier, noget som også kunne
bruges i annoncerne (nederst 19. maj 1882).
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skæftigede naturligvis med ordrebeholdnin
gerne.

Heinrich Sørensens vognfabrik

Kun i ringe grad er det muligt at belyse de
enkelte firmaers produktion, arbejdsopga
ver og afsætning. Når det gælder Heinrich
Sørensens fabrik er vi dog heldige. Firmaets
regnskabsbøger er bevaret på Haderslev
Museum for perioden 1875—1936, og de gi
ver et levende indblik i en mellemstor virk
somheds funktion.
Der blev bygget og solgt nye vogne i ret
stort antal. F.eks. 1875 47 stk., i 1884 22
stk., i 1895 13 stk. og i 1906 12 stk. Ofte tog
fabrikanten gamle vogne i bytte. De blev om
muligt repareret og solgt. Også denne om
sætning var anselig, i 1875 13 stk., i 1884 9
stk., i 1895 1 stk. og i 1906 13 stk. Mange
vogntyper var repræsenteret, men mest ud
bredt var faeton, bræddevogn og rejsevogn.
Også landauer, kaleche, wienervogn, cha
rabanc, gig, dogeart, ponyvogn og kane
hørte til repertoiret. Småting som trillebøre
og trillebørhjul stod ligeledes på program
met. Dertil kom utallige små og store repa
rationsarbejder på hjul, vognkasser, indmad
og tilbehør. Vogne blev malet og lakeret,
kalecher og skind repareret, renset og smurt
og polster- og gardinarbejde udført. Kun
derne var først og fremmest gårdmænd i
Haderslev amt. Nogle fa vogne blev solgt i
byen og enkelte gik til Åbenrå-, Tønder- og
Flensborg-egnen. Undtagelsesvis kom der
også kunder fra Kolding-egnen. I alminde
lighed var afsætningen dog begrænset til
bønderne i det snævrere opland. Blandt rå
materialerne var træ — især ask — vigtigt.
Ikke sjældent blev det leveret af bønderne,
samtidig med at de modtog en vogn, og der
blev så foretaget en mellemregning.
Opgaverne ændrede sig ikke i perioden
før 1. verdenskrig — bilerne gjorde sig endnu
knap gældende — den første rutebil viste sig
først 1913, og i 1912 var der endnu kun 20
automobiler og »motorridehjul« i Haders
lev.
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Firmaet havde sit højdepunkt i 1870’erne.
Senere svandt det ind. I 1903 åbnede junior,
Mads Heinrich Sørensen, et selvstændigt
værksted. Fra faderen overtog han et større
varelager (træ, maskiner og færdige vogne: 3
damefaetons, 1 herrefaeton, 2 charabanc, 2
rejsevogne, 1 ponyvogn, 4 brugte bræddevogne, 1 arbejdsfj edervogn, 1 brugt lan
dauer og 1. ponyvogn samt 2 kaner). Han
udførte dels almindeligt smedearbejde —
f.eks. at sko heste - og udførte dertil arbej
der på vogne til faderens vognfabrik. Efter
1915 blev firmaet i Gåskærgade 3 lukket, og
Mads Heinrich Sørensen blev i stedet leder
af Hildebrandts fabrik på Jomfrustien, ind
til han atter i 1926 flyttede tilbage til Gås
kærgade, nu til Haugaards tomme lokaler i
nr. 24. På dette tidspunkt var arbejdsopga
verne blevet helt andre. Bilerne havde nu
sejret. Karetmagerarbejde, det vil på dette
tidspunkt sige reparation af ældre vogne,
især forretningsvogne, udførtes selvfølgelig
stadig, men i takt med bilernes sejr kom
karrosseriarbejde på vare- og lastbiler til at
dominere aktiviteten. Det betød samtidig, at
bykunder overtog den førsteplads, som
bønderne tidligere havde indtaget.

Produktions- og arbejdsforhold
De ansatte i vognfabrikkerne levede i perio
dens begyndelse under andre vilkår end i
dens slutning. Indtil 1860’erne var det al
mindeligt, at svende og lærlinge boede hos
mester — senere blev fabrikantens patriar
kalske forhold til de ansatte løsnet, og de
boede i stedet spredt rundt i byen. Beskæfti
gelsen var oftest stærkest om sommeren, og
under hensyntagen til afsætningsmulighe
derne blev løn og arbejdstid, evt. også ar
bejdertallet, begrænset i vintermånederne.
Arbejdstiden lå i 1890’erne på 10-11 timer
dagligt, alt efter årstid og travlhed, og løn
nen varierede i takt dermed. En typisk uge
løn for en svend var 18 mark.
Produktionen krævede samarbejde mel
lem håndværkere af forskellig art. Smede

Heinrich Sørensen stående til venstre med sine arbejdere foran vognfabrikken i Gåskærgade. Foran døren sønnen Mads
Heinrich Sørensen, hvis søn, Oscar Sørensen, født 1905, ses i vognen til højre. Foto ca. 1906. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

tog sig afjernarbejdet, karetmagerne sørge
de for trækassen, hjulene og stængerne, og
sadelmagere klarede polstringen og kale
chen. Vognfabrikkerne beskæftigede repræ
sentanter for alle disse faggrupper. Karet
mageren skulle kunne tegne en træaksel, be
regne hjulet og egernes længde og indbyrdes
afstand. Alt dette blev lært på håndværker
skolen og i praksis. Lærlinge fra de små
hjulmagerværksteder på landet aflagde
svendeprøve i vognfabrikkerne i Haderslev.
I de større virksomheder fik en ældre karet
mager overdraget ansvaret for den enkelte
vogn. Iver Th. Ravn, som var udlært hos
karetmager Sandholdt i Sdr. Vilstrup, og
som ca. 1900-1924 var ansat hos Haugaard,
fortæller om arbejdsdelingen: »En god
landauer kostede i årene indtil den første
krig omkring 3000 mark, men der var også

lagt megen god håndværk i den. Det foregik
jo på den måde, at når vi fik en bestilling, så
fik en mand udleveret tegningerne til vog
nen. Så kunne han selv gå op på lageret og
udvælge det træ, der skulle bruges, og så i
øvrigt gå igang. Træarbejdet på kassen ale
ne tog en mand seks uger. Så var der natur
ligvis smedearbejdet, som smedene tog sig
af, medens andre lavede hjulene og andre
igen — gerne den sidst ankomne, yngste
svend — lavede stængerne. Men ansvaret for
vognen var hos ham, der havde faet tegnin
gerne overdraget og skulle lave det egentlige
træarbejde!«
Når vognen var færdig fra vognfabrikken,
skulle den lakeres. Flere malere i byen hav
de specialiseret sig i dette arbejde og sørge
de for at vognene fik den endelige finish. I
Skolegade 12 drev malerne Eduard og søn31

Malermester Eduard Henningsen og sønnen Iver i vognlakereriet i Skolegade 12. Foto ca. 1910. (Haderslev byhistoriske
Arkiv).

nen Iver Henningsen indtil verdenskrigen et Først når denne proces var vel gennemført
sådant vognlakereri. En yngre søn, Axel kunne vognen køre ud i verden - og finde
Henningsen, fortæller i sine erindringer om nåde hos de kritiske købere — hvad enten det
denne side af vognfabrikationen: »Far ar var velbjærgede bønder i Nordslesvig eller
bejdede for de to vognfabrikker Haugaard kunder nord for Kongeåen eller i det hol
og Jensen . . . Far havde meget at gøre, for stenske, ja evt. på fjernere markeder.
dengang blev vognene prydet med mange
linjer og streger og behandlet med de bedste
Afsætning og kunder
lakker. Når far ’stafferede’ en vogn, dvs. når
han med den lange »Schlepper« på fri hånd Bønderne på de større gårde i Nordslesvig
trak de fineste streger på hjulenes eger, så var uden tvivl vognfabrikkernes vigtigste
stod jeg ved siden af, forbavset over denne kunder. Det var et kræsent publikum. Alle
kunstfærdighed. Når en vogn blev lakeret rede i 1821 lagde rektor Tauber fra Kolding
færdig, måtte ingen betræde værkstedet, for på en markedsrejse til Haderslev med for
end ikke det mindste støvkorn måtte kaste bavselse mærke til, at de slesvigske bønder
en skygge over de spejlblanke flader. Forin ilede »til stads« i prægtige »holstenske vog
den blev alle fluer omhyggeligt jaget ud af ne med lakerede sæder«: »Kjøretøiet er
værkstedet, for hvis en flue satte sig på de overalt i Slesvig mere overdaadigt end i
lakerede flader, måtte alt igen slibes af.« Jylland. Bønderne fare frem som Herre32

mænd, Præsterne hartad som Adelsmænd«.
I de gode år op til 1900 var det ligeså: »De
velstillede bønder i omegnen lagde stor vægt
på flotte vogne og ligeså flotte heste. Når
disse bønder om mandagen kom til byen og
spændte fra i ’Harmonien’, så kom det an
på, hvem der kunne dukke op med den mest
elegante karetvogn og de mest racerene he
ste«. (Axel Henningsen). Dette betød, at
vognfabrikkernes afsætning i høj grad var
afhængig af landbrugets konjunkturer. Sal
get skete især om foråret og sommeren, og
en dårlig høst betød færre ordrer. I almin
delighed var landbrugets gode vilkår i tiden
omkring 1900 og frem til verdenskrigen
baggrund for den store produktion af luk
susvogne.
De større firmaer, især Haugaard og Jen
sen-Hildebrandt, havde altid et betydeligt
lager af færdige vogne. Vintermånederne
blev brugt til at fylde lageret op, så der var
noget at se på, når bønderne kom til byen.
De ofrede gerne noget på en fin vogn. Gård
ejer Iver Møller fra den store gård Bakke
gården ved Rødding ville f. eks. kort efter
1910 glæde sin eneste datter med en vogn.
De tog til Haderslev for at se på udvalget
hos Haugaard, som var kendt for sine gode
vogne. Men forinden fik datteren øje på en

flot sort-brun dogeart med ternet betræk,
som var udstillet i vinduet hos Hildebrandt
på Jomfrustien - den blev købt og stolt
hjemført til Rødding.
Selvfølgelig lavede fabrikkerne også vog
ne på bestilling. En gang fik Heinrich Sø
rensens fabrik f. eks. ordre på en karet, som
skulle fores med hvidt betræk så fint og sart,
at der måtte benyttes handsker under mon
teringen — jo, flot skulle det være!
Endelig havde de store fabrikker som
antydet et betydeligt salg uden for Nord
slesvig. Haugaards fabrik eksporterede til
Hamborg, Mecklenborg, Jylland og Fyn, ja
måske til England, og der var som nævnt en
salgsafdeling i Rendsborg.
Samtidig foregik der en vis vognfabrika
tion i samarbejde mellem smede på landet
og håndværkere i byen. I vognlakerer Hen
ningsens værksted i Skolegade blev f. eks.
vogne fra landsbysmede færdiglakeret og af
sat hos bønderne via de lokale smede.
Stagnation og ophør

Som før nævnt var det ved at specialisere sig
i luksusvogne, at de større fabrikanter i Ha
derslev fik succes. Det hævnede sig, da bi
lerne så småt holdt deres indtog omkring 1.

Regningshoved fra Haugaards vognfabrik med hele fabrikskomplekset på hjørnet af Gåskærgade og Skolegade indtegnet. Til
højre og venstre gengivelse af præmier fra bl.a. industriudstillingen i Haderslev 1873. (Privateje).
3 Haderslev-Samfundets Årsskrift
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verdenskrig. I Haugaards fabrik arbejdede
der endnu lige efter århundredskiftet seks
karetmagere, seks smede, to malere og en
sadler. Men vanskelighederne begyndte at
vise sig. I 1913 åbnede Chr. Haugaards
ældste søn, Johan Christian, en automobil
handel med reparationsværksted, som dog
atter ophørte, da indehaveren blev indkaldt
som soldat. Ved genforeningen lå fabrikken
med et stort lager af træaksler, fjedre mv.,
som var ubrugeligt i automobilernes tidsal
der. Fremtiden tilhørte arbejdsvognene og
automobilerne, og den omstilling kunne
Haugaard ikke klare. Firmaet lukkede i
1924 og gik konkurs i 1926. Lokalerne blev
overtaget af Heinrich Sørensens fabrik, som
nu satsede på fremstilling af karrosserier,
suppleret af lidt karetmageri. Virksomhe
den fungerede indtil Mads Heinrich Søren
sens søn, Oscar Sørensen, døde i 1969. Ar
bejdslederen hos Haugaard, karetmager
Iver Th. Ravn, åbnede selvstændigt værk
sted i Storegade. Han tog en del af
Haugaards kunder med sig og klarede sig
godt med fremstilling og reparation af arbejds- og forretningsvogne. Under besættel
sen fik de gamle kareter en sidste blom
string, og Ravn fik igen brug for sit gamle
håndværk. Men så var det også slut. De
gamle arbejdsvogne blev efter krigen afløst
af industrifremstillede »gummivogne«, og
dermed måtte det gamle vognmageri ende
lig gå i graven.
En lignende udvikling kendetegner de
andre virksomheder i tiden efter 1. verdens
krig. Hildebrandts vognfabrik blev videre
ført af enken sammen med Mads Heinrich

mzz Gjerne af 3Iutomobiler =
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Automobilerne blev efterhånden alvorlige konkurrenter til
de hestetrukne vogne. Både Haugaards og Sørensens fabrik
ker forsøgte at imødegå denne konkurrence ved også at tage
karrosseriarbejde på biler op, således som det fremgår af en
annonce fra Haugaard jun. 3. april 1913 og af et regningsho
ved fra H. Sørensens fabrik (nederst).

Sørensen, efter at fabrikanten var faldet i
krigen i 1915. I nogen tid synes man at have
klaret sig godt, bl. a. i kraft af fremstilling af
arbejdsvogne. Snart måtte man dog forsøge
sig med karrosserier og lad til lastbiler. Det
var der ingen fremtid i, og i midten af
1930’rne var virksomheden nærmest et
snedkerværsted. I 1937 kom det til konkurs.
Dermed var den sidste af de store virksom
heder fra vognproduktionens blomstringstid
borte.
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BIOGRAFISKE OPLYSNINGER
OM VOGNFABRIKANTER
OG HJULMAGERE
Mordhorst, Jens, Storegade 58,
født 7. dec. 1799 i GI. Haderslev, død sst. 21. maj 1860,
borger i Haderslev 18. juni 1829, grovsmed.
Ca. 1842-45 omlægges virksomheden til vognfabrik. Død
ved ulykkestilfælde, ejendommen solgt ved auktion i 1860.
1845: 6 svende, 3 læredrenge.
1860: 6 svende (3 hjulmagersvende, 1 sadelmagersvend, 2
smedesvende), 2 smedelærlinge og 1 tjenestekarl.

Löding, Johann Heinrich, Lille Klingbjerg 11/Laurids Skausgade 33,
Født 2. sept. 1806 i Gross-Barnitz, Stormarn, død 4. jan.
1878 i Haderslev, hjulmagermester.
1872: konkurs (Laurids Skausgade 33). 1878: død på fat
tiggården.
1835: 5 ansatte.
1840: 3 svende, 3 læredrenge (Lille Klingbjerg 11).
1845: 3 svende, 3 læredrenge (Laurids Skausgade 33).
1860: 1 svend, 2 læredrenge (Laurids Skausgade 33).

Jensen, Hans, Slotsgade 16,
født 1793, død 8. aug. 1850 i Haderslev, søn af Hans Jensen i
GI. Haderslev, smed.
1835: 1 smedesvend, 4 lærlinge.
1845: 2 svende, 3 lærlinge.
Jensen, Johannes, Nørregade 19,
født 1. nov. 1822, død 19. dec. 1898 i Haderslev, borger i
Haderslev 28. okt. 1852, smedemester.
Køber 1854 Nørregade 19, derefter vognfabrikant. Enken
Hilda Catharine Eugenie Jensen fortsætter firmaet 1899—
1903.
1860: 6 ansatte (3 smededrenge, 1 hjulermester, 2 hjulersvende).
1870: 3 ansatte (1 svend, 2 lærlinge).
1875: over 5 ansatte.
1887-88: 6 ansatte.
1888/89-92/93: 7 ansatte.
1893/94-97/98: 5 ansatte.
1898/99: 7 ansatte.
1899/1900: 11 ansatte.
1903: 5 svende.
Haugaard, Johann Christian, Gåskærgade 24,
født 12. feb. 1819 i Øster Løgum, død 3. juni 1888 i Haders
lev, borger i Haderslev 26. juni 1851, hjulmagermester.
Køber 1853 Gåskærgade 24 og opretter vognfabrik. Fir
maet videreført af enken Meta Bothilde Haugaard, født
Lundberg (1827-1901), overtaget 1893 af sønnen Christian
Haugaard, født 23. juni 1857 i Haderslev, død i Kiel 13. juni
1922.
1922 overtaget af sidstnævntes næstældste søn Christian
Haugaard (født 1894 i Haderslev, død 1941 i Århus). Kon
kurs 1926.
1855: ca. 5 faglærte.
1860: mindst 2 svende og 2 lærlinge.
1870: 6 smede, 5 hjulere, 1 sadelmager.
1875: over 5 ansatte.
1887-93: 7-8 ansatte (svende).
1894-1900: 9-10 (11-12) ansatte.
1907: 10 ansatte.
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Sørensen, Heinrich, Gåskærgade 3/24,
født 9. sept. 1835 i Ødis, død 8. aug. 1909 i Aastrup. Borger i
Haderslev 6. marts 1862, opretter vognfabrik i Gåskærgade 3
før 1864, 1907 overtaget af sønnen Mads Heinrich Sørensen
(født 28. jan. 1871 i Haderslev, død 1953), som siden 1903
havde drevet selvstændigt karetmager- og smedeværksted fra
samme adresse som faderen. Virksomheden indstillet ca.
1915-25, da Mads Heinrich Sørensen bestyrer Hildebrandts
vognfabrik, Jomfrustien 26. Derefter genåbnet i Haugaards
tidligere bygninger, Gåskærgade 24. Videreført indtil 1960erne af sønnen Oskar Sørensen (1905—1969), som karetma
ger- og især karrosseriværksted. Efter sidstnævntes død over
draget til Diesel-Gården.
1869: 1 svend, 2 lærlinge.
1870-73: 2 svende, 1 lærling.
1875: over 5 ansatte.
1887-88: 2-3 ansatte.
1907: 1 svend, 1 lærling.
Oskar Wilhelm Jensen og Wilhelm Emil Johannsen,
Oskar Wilhelm Jensen (født 7. juli 1879 i Haderslev, søn af
vognfabrikant Johannes Jensen) og sadelmager Wilhelm
Emil Johannsen (født 26. marts 1875 i Christiansdal) køber
1903 Johannes Jensens vognfabrik, Nørregade 19. 1905 ud
trådte Oscar Wilhelm Jensen af firmaet, som blev fortsat af
Wilhelm Emil Johannsen og en ny kompagnon, Johannes
Heinrich Hildebrandt. Denne blev 1906 eneindehaver.
Oskar Wilhelm Jensen startede egen vognfabrik i Nørregade
28 i 1906, konkurs 1909, beskæftigede 1906 2 svende.

Hildebrandt, Johannes Heinrich, Nørregade 19/Jomfrustien 26,
født Ladegård I 31. okt. 1872, død 31. juli 1915 på lazaret i
Galicien. 1905 indtrådt som kompagnon i Johannes Jensens
vognfabrik, Nørregade 19. 1906 eneindehaver. 1911 flyttet til
nybygninger på Jomfrustien 26. Enken Nilia Margrethe Hil
debrandt, født Rohde (1873-1947) fortsatte firmaet efter
mandens død, indtil 1923 bistået af vognfabrikant Mads
Heinrich Sørensen. 1923 overtoges firmaet af sønnen Marius
Christian Hildebrandt (født 25. nov. 1901 i Tagkær, Tyr
strup sogn, død 19. april 1952 i Haderslev). Konkurs 1937.
Vestergaard, Jens Vilhelm, Storegade 15/Gåskærgade 39,
født 11. febr. 1832 i Korsør, død 6. juni 1910 i Haderslev,
borger i Haderslev 27. aug. 1857, opretter vognmageri i
Slotsgade 15, senere flyttet til Gåskærgade 39, ca. 1908
overtaget af sønnen Jens Jacob Vestergaard (født 9. jan.
1866 i Haderslev, død sst. 18. maj 1912). Ophørt 1912.
1869: 1 svend, 2 lærlinge.
1873: 1 svend, 1 lærling.
Seyfarth, Friedrich Theodor, Vestergade 24,
født 24. april 1831 i Rudersdorf i Sachsen-Weimar, død 15.
maj 1899 i Haderslev, borger i Haderslev 1856, hjulmager.
1889-91: 2 svende.
1893: 1 svend. Driftskapital 1000 mark, årsindtægt 800
mark.
1899: 2 svende (sønnerne).
Værkstedet videreført 1899 af enken Anne Marie Seyfarth,
født Iversen, død 1910, overtaget 1911 af sønnen

Peter August Gottlieb Seyfarth, som virkede indtil verdenskri
gen.

Seyfarth, Nis Erik Gottlieb, Storegade 76,
født 7. okt. 1862 i Haderslev, død sst. 17. febr. 1955, karetma
ger, virkede 1892-ca. 1945, ingen svende eller lærlinge.
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Orbesen, Carl Jørgensen, Lavgade 6,
født 31. juli 1860 i Hyrup, Øsby sogn, død 19. juni 1941 i
Haderslev, etableret som vognmager 1885, ca. 1914-17
overdraget til sønnen (?) C. D. Orbesen.
1885: 1 svend, 1 lærling.
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R. v. DUHN OG HANS TEGNINGER
FRA HADERSLEV 1881-83
I Haderslev byhistoriske Arkiv findes en
række tegninger, der er signeret R. v. Duhn.
De er dateret fra 1881 til 1883, og deres mo
tiver er gadepartier eller enkeltbygninger i
Haderslev. Alle er udført med mange fine
detaljer i tusch og/eller blyant. Flere af dem
er laverede, dvs. påført en enkelt farvetone,
og enkelte er farvelagt med akvarel.
Hvem er denne kunstner og i hvilken an
ledning er tegningerne udført? Flere af teg
ningerne er blevet givet til arkivet som gave
af nuværende beboere i de pågældende huse
eller af efterkommere af dem, der boede i
huset i begyndelsen af 1880’erne. Vi kan
derfor regne med, at tegningerne er lavet

som bestillingsarbejde fra husejerne, der
formodentlig har betalt for den færdige teg
ning. Denne formodning bekræftedes, da
der gennem dagspressen sattes en eftersøg
ning i gang af tegninger af v. Duhn i privat
eje. Der dukkede da yderligere syv tegninger
op, og i hvert fald tre af dem tilhørte efter
kommere af de pågældende huses ejere.
Om R. v. Duhn har det derimod været
betydeligt vanskeligere at finde oplysninger.
Muligvis er han født i Lübeck, hvor navnet
er ret hyppigt, og i hvert fald har han i 1860
boet i Mathildestrasse 11 i Altona, hvor han
havde atelier. Han var fotograf og litograf
(stentrykker), og har som litograf fremstillet
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stentryk med motiver af Hamborgs ruiner
efter byens brand i 1842. .Også i Haderslev
har han virket som litograf, idet han for
H. Clausens litografiske anstalt på Gravene
har udarbejdet et stort stentryk med 24 små
motiver fra Haderslev og omegn placeret
over og under et prospekt af Haderslev set
fra syd, alle i hans karakteristiske streg.
Også et litografi forestillende Haderslev
banegård må — skønt det er usigneret - for
modentlig tilskrives ham på grund af stilen.
Hvilken tilknytning v. Duhn har haft til
Haderslev er uvist. Ifølge statsskattelisterne
fra årene omkring 1880 har han ikke været
ansat hos H. Clausen som litograf, i hvert
fald ikke for længere tid, og han har heller
ikke været tilmeldt folkeregistret. Han har
ikke efterladt sig børn eller anden familie,
hverken i Haderslev eller i nabosognene.
Hverken museet på Sønderborg Slot eller
Aabenraa Museum kender tegninger fra
disse to byer, der er signeret R. v. Duhn eller
udført i samme karakteristiske stil som
tegningerne fra Haderslev. Heller ikke det
slesvig-holstenske landsmuseum på Gottorp
slot kender til motiver fra nogen slesvigholstensk by, udført af R. v. Duhn.
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Det eneste vi altså ved er, at tegneren,
litografen og fotografen R. v. Duhn i årene
1881—83 har opholdt sig i kortere eller læn
gere tid i Haderslev. Under sit ophold (eller
sine ophold) her har han udført en række
tegninger af gadepartier og huse i byen og
karakteristiske bygninger i omegnen. En del
af disse tegninger er bestillingsarbejder, og
andre har dannet grundlag for stentryk, der
er fremstillet på H. Clausens litografiske an
stalt. v. Duhn må under sit ophold i
Haderslev have været i hvert fald omkring
de 50 år.
R. v. Duhns tegninger må betegnes som
naivistiske; det kniber ofte med perspekti
vet, selv om han på enkelte billeder benytter
en ret raffineret teknik for at få alt med. Det
gælder især en tegning af Naffet 14 set fra
gården. Her har han benyttet et 180 graders
perspektiv for at fa hele gårdpartiet med
alle omkringliggende bygninger med. Teg
ningerne vidner også om, at han har beher
sket en række forskellige teknikker. I deres
detaljerigdom med minutiøs gengivelse af
bl. a. udstillede varer i vinduerne giver
tegningerne et charmerende indtryk af Ha
derslev for ca. 100 år siden.

En reproduktion af alle de tegninger og
litografier, der indtil nu kendes fra R. v.
Duhns hånd, bringes derfor her. Haderslev
byhistoriske Arkiv og de private, der velvil
ligt har stillet deres billeder til rådighed,
bringes en tak for tilladelse til reproduk
tion. Haderslev byhistoriske Arkiv gør sam
tidig opmærksom på, at man her meget ger
ne modtager oplysninger både om v. Duhn
og om eventuelle andre tegninger fra hans
hånd.
HENRIK FANGEL.

På siderne 37, 38, 39 øverst, 40, 42, 44, 46, 51, 53 og 54 er
gengivet de 24 små tegninger på det store, udaterede sten
tryk, udgivet af H. Clausens litografiske anstalt (tilhører
Haderslev byhistoriske Arkiv). Hovedmotivet »Haderslev
set fra Erlev Bjerge« er gengivet i bilaget mellem side 48 og
59. - På side 37 ses Møllepladsen med Slotsvandmøllen og
bagved Hertug Hans hospitalet på Sønderbro. Originaltryk
ket er ca. 65x52 mm og har underskriften »Vandmøllen«. På
side 38 ses »Tørning Mølle seet fra Slotsbakken«, 134x52
mm, og herover »Marielyst« på Aastrupvej, 134x50 mm (lidt
beskåret i højre side). Herunder en tegning af Naffet 2 og
4, benyttet i annoncer i aviserne af Schützes bogtrykkeri.
Den er usigneret, men stilen er v. Duhns (152 mm bred, 72
mm høj).

39

Naffet 42, gæstgivergården Danmark, der og
så rummede en købmandsforretning (nu ned
revet). Blyant og tusch med grå lavering, da
teret 20. maj 1883, 30x25 cm. (Haderslev by
historiske Arkiv).

»Fjorden seet fra Sverdrup«, i baggrunden
Bæk mølle. Litografi, 67x55 mm.

»Havnen«, til venstre toldboden fra 1854, til
højre et dampskib, måske udflugtsskibet
»Hansborg«, der sejlede på fjorden fra 1883.
Litografi, 68x55 mm.

Fl'V

Snedkermester Peter Jørgensens Møbel- og
Ligkistemagasin i Slotsgade 11. Blyant med
grå lavering, dateret 1883, ca. 25x18 cm.
(Privateje).

Naffet 12, provstegården fra 1580’erne, ned
revet 1882. Litografi, 65x52 mm.
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Nørregade 35, hvor pottemager Ludwig
Zierau havde værksted og udstilling. Blyant
med blå lavering, dateret 1883, 19x21 cm.
(Haderslev byhistoriske Arkiv).

»Klostergade« med bladet Dannevirkes ejen
dom Klosteret 9. Litografi, 81x50 mm.

»Nørregaden«, fra venstre nr. 24, 22 (tidlige
re Høppners hotel), 20 (nu F. Engels ejen
dom, der dengang udgjorde to ejendomme),
18 og 16 på hjørnet af Slotsgade. Litografi,
67x52 mm.

N. Grevsens Giæstgiveri, Nørregade 48, date
ret 17. april 1883. Kopi i Haderslev byhistori
ske Arkiv.

»Nørregaden« med fra højre Gammelting 1
og 2 samt gavlen af Nørregade 41, tidligere
Friedrich-Schule. Litografi, 72x52 mm.
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Gåskærgade 2-4, til venstre sadelmager og
tapetserer Wilhelm Rantmann, i nr. 741
S. Jensens Læderskafteforretning, i nr. 742
bagermester O. Jensen og i nr. 743 lysestøber
C. B. Jensen. De tre små huse er i dag erstat
tet af et hus, opført 1884. Tusch med blå lave
ring, dateret 1883, 23x19 cm. (Haderslev by
historiske Arkiv).

Teatret på Gammelting, opført 1856, brændt
1937. Litografi, 81x50 mm.

»Ringgaden«, nu Laurids Skausgade med nr.
14, den tidligere øvelsesskole til seminariet,
på hjørnet af Lembckesvej. Litografi, 65x52
mm.

J. C. Haugaards vognfabrik i Gåskærgade 24
på hjørnet af Skolegade (nu nedrevet). Date
ret 20. juni 1882. Kopi i Haderslev byhistori
ske Arkiv.

»Harmonien«, Gåskærgade 19. Litografi,
68x52mm.
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Skolegade 6 (nu nedrevet). Tusch og akvarel,
dateret 1883, 29x18 cm. Privateje.

»Storegaden« med fra venstre nr. 6, 4 og 2 på
hjørnet af Gravene. Litografi, 73x52 mm.

»Storegaden« nr. 33 og 35 (nu nedrevet), til
højre et kig ud af Vestergade. Svarende til
denne litografi (63x52 mm) findes en større
tegning, se side 52.

N. Overbecks Gjæstgiveri, Gravene 1 (nu
nedrevet). Tusch med blå lavering, dateret
1883, 26x21 cm. (Haderslev by historiske Ar
kiv).

»Damager«, Ribe Landevej 28 (nu nedrevet)
Litografi, 65x52 mm.
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Storegade 16 med købmand J. A. Boisens forretning. På huset til venstre ses en støvle og flere gadespejle. Til højre A. W.
Buchs isenkramhandel i Storegade 14 (senere Herman Frees). Tusch med lavering, dateret 11. aug. 1882, 22x17 cm.
(Privateje).

Til venstre Storegade, til højre Vestergade, i midten Storegade 50. Til venstre i Storegade 45 udsalg af støbegods fra
støberiet i Carlshiitte i Holsten. Dateret 1882. Tusch og akvarel. Original, 16x24 cm, i Haderslev byhistoriske Arkiv. (Også i
privateje findes en original med dette motiv, eneste kendte eksempel på at v. Duhn har udført præcis det samme motiv to
gange).

NalTel 14 med L. S. Bergs Gj es tgi ve ri e og Handel. Dateret 1883. Tusch og blyant med lavering. Original, 19,6x30,5 cm, i privateje.

Naffet 14 fra gården i 180 graders perspektiv. Til højre ser man imod nord ud på gaden, til venstre imod syd ud af haven
imod Ryes mølle syd for byen. Dateret 9. aug. 1883. Tusch og blyant med lavering. Original, 18,2x39,8 cm, i privateje.

Prospekt af Haderslev set fra Erlev bjerge. Hovedmotiv på stentryk med yderligere 24 små tegninger fra H. Clausens
litografiske anstalt på Gravene. Udateret. Original, 9,4x51 cm (her delt i to halvdele), i Haderslev byhistoriske Arkiv

Hadersiev-Samfundets Årsskrift

Haderslev Banegård, stentryk fra H. Clausens litografiske anstalt på Gravene. 37x23 cm. Udateret og usigneret, men stilen er
v. Duhns. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

Storegade 43 med købmand Barkentins
forretning. Tusch og blyant med lavering,
dateret 1882, 22x17 cm. (Privateje).

»Frederiksminde. Bøghoved« på Ribe Lan
devej. Litografi, 97x52 mm (her beskåret lidt
i højre side).

»Fredsted«. Litografi, 80x52 mm.

Storegade 47, bagermester Charles Langlos
ejendom, dateret 7. juli 1882. Kopi i Haders
lev byhistoriske Arkiv.

»Fredsted«. Litografi, 72x52 mm.
4*

51

52

Storegade, til venstre et hjørne af nr. 31, der
efter nr. 33 og 35 (nu alle nedrevet), til højre
et kik ud af Vestergade. Dateret 1. april 1881.
Kopi i Haderslev byhistoriske Arkiv.

»GI. Haderslev Kirke« set fra nord, til venstre
Bløchers mølle, brændt 1899. Litografi, 94x52
mm.

»Staruper Kirke«. Litografi, 82x52 mm.

Brærå ved Hoptrup. Oliemaleri og akvarel,
dateret 1882, 62x32 cm. Privateje.
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»Aastrup«, Nygård. Litografi, 69x54 mm.

»Stendetgaard«. Litografi, 69x54 mm.

»Thomashus«. Litografi, 98x55 mm.

ELEV PÅ HADERSLEV
LÆRERSEMINARIUM 1887-90
Niels Petersen Bachs erindringer

INDLEDNING
Det ældste lærerseminarium i Norden blev
oprettet 1788 i Tønder. Provst A. Balthazar
Petersen (1734—99) var initiativtageren, og
institutionen, der oprindeligt var et privat
foretagende, blev i 1829 et selvstændigt
dansk, men tysksproget statsseminarium; i
1858 blev seminariet rent dansksproget.
Fra 1864, efter at tyskerne havde erobret
hertugdømmerne, og indtil 1884 var semina
riet delt i to afdelinger, en tysk (A) og en
dansk (B). Forholdet mellem de studerende i
de to afdelinger var ret spændt, og de
mange uoverensstemmelser og stridigheder
medførte, at regeringen i Slesvig besluttede
at nedlægge den danske afdeling og oprette et

nyt seminarium. Man valgte at placere det i
Haderslev, hvor bystyret var mere end villigt
til at støtte dette foretagende. Resultatet blev
et nyt, tysk seminarium, som fik lokaler i en
stor, toetages villa i Ringgade (nu Laurids
Skausgade); den var bygget i 1856 som af
tægtsbolig til Mariegård, men blev nu købt af
Haderslev by for 40.500 mark, for derefter at
udlejes til staten.
Den 12. maj 1884 startede den nye lærer
skole med fire lærere og 40 elever. Adolf Ga
stens, der fulgte med fra Tønder, blev semi
nariets rektor og virkede som sådan indtil
1907. Han var en frisindet mand, der viste
stor forståelse for de specielle forhold, der
gjorde sig gældende i grænselandet, men han
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var dog samtidig ret aktiv i fortysknings
arbejdet.
Undervisningen på de preussiske semina
rier stilede i henhold til de bestemmelser, der
var udstedt i 1872, mod at højne seminari
sternes almendannelse, således at de var eg
nede til at overtage en lærergerning, men
desuden var det sigtet med uddannelsen, at
de vordende lærere skulle føle sig grund
fæstede i den tyske kultur, ligesom de også i
deres gerning som lærere skulle udvise, tro
skab mod den preussiske stat.
De unge blev således udsat for en tysk
orienteret påvirkning, der var så stærk, at
unge fra dansksindede hjem efter afsluttet
uddannelse ofte var endt i den tyske lejr.
Derfor så myndighederne heller ingen grund
til at lægge unge fra dansktalende hjem hin
dringer i vejen for optagelse på seminariet.
I de første ca. ti år af seminariets eksistens
udgjorde nordslesvigerne cirka halvdelen af
alle dimittender, men dette antal faldt kraf
tigt omkring århundredskiftet, og i 1910 var
der overhovedet ingen nordslesvigere blandt
seminariets dimittender.
Ikke alene blev eleverne på seminariet ud
sat for en stærk tysk påvirkning; også disci
plinen var hård, selv om der i seminariets
første tid nok blev gået mere lempeligt til
værks, især på grund af rektor Gastens frisin
dede holdning; men som det bl. a. fremgår af
Niels Bachs erindringer blev det i hvert fald
en enkelt gang i hans tid på seminariet af
de overordnede myndigheder indskærpet, at
det var nødvendigt at opretholde disciplinen.
Også senere følte regeringen sig foranlediget
til at henstille alvorligt til rektor Castens at
håndhæve en strengere disciplin. I 1907, da
regeringen igen udtrykte sin utilfredshed
med de alt for studentikose forhold ved semi
nariet i Haderslev, svarede rektor Castens,
der da var 65 år gammel, med at fremsende
sin ansøgning om pensionering.
Hans efterfølger, dr. Wiehr, var af en an
den støbning. Han indførte en række nye
bestemmelser, der blev gennemført med
jernhård disciplin. Byen blev inddelt i di
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strikter, og lærerne skulle foretage indtil 20
kontrolbesøg for at konstatere, om eleverne
var på deres bopæl kl. 21 om sommeren og kl.
20 om vinteren. Følgen heraf blev, at flere
elever blev tvangsforflyttet til andre semina
rier, og mange måtte tilbagebetale modtagne
stipendier.
Seminarieuddannelsen var i 1880’erne
femårig med to år på en præparandskole og
tre år på seminarierne. Præparandskolerne
var i de fleste tilfælde privatdrevne, men i
1901 trådte nye bestemmelser i kraft, hvor
efter seminarieuddannelsen blev seksårig
med tre år på præparandskolen og tre år på
seminariet. Samtidig blev de private præparandskoler efterhånden ophævet, og i stedet
blev der oprettet flere statslige præparandanstalter, bl. a. i Haderslev i 1910. Her havde
der indtil 1907 været en privat præparand
skole.
Efter bestået eksamen fik aspiranten an
vist et midlertidigt embede, og fast ansæt
telse kunne først opnås, hvis den pågældende
tidligst to år og senest fem år efter afgangs
eksamen havde bestået 2. eksamen, der indtil
1912 foregik på seminarierne.
I Haderslev seminariums 100-årige historie
er der til stadighed sket udvidelser og opført
tilbygninger til seminariets ældste bygning
fra 1884.1 1902 byggedes således en ny gym
nastiksal, og stor pladsmangel nødvendig
gjorde samtidig opførelsen af den østlige
sidebygning med aula og klasseværelser. De
sidste udvidelser i den preussiske periode
skete 1914—15 med opførelsen af en præparandanstalt med kollegium (ved Lembckesvej) samt en ny øvelsesskole, der med senere
udvidelser tjente sit formål indtil 1982, da
Favrdalskolen blev taget i brug.
Den 10. september 1920, efter at den dan
ske stat havde overtaget seminariet, åbnedes
det med H. Skat-Rørdam som forstander. I de
følgende år, indtil ca. 1930, spillede semina
riet en betydelig national og kulturel rolle i
landsdelen. Herefter blev seminariet den fø
rende institution, hvor nye pædagogiske re
formforsøg blev foretaget og ført ud i livet.

Haderslev seminarium set fra nordøst 1929. I forgrunden den såkaldte mindelund med buster af danske guldalderdigtere,
opstillet efter 1920. Til højre gymnastiksalen fra 1902, til venstre aulaen fra 1903, bygget i vinkel med den oprindelige
hovedbygning fra 1884. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

Ved 100-årsj ubilæet i 1984 fremtræder
seminariet som en stor moderne institution,
hvor der foruden lærerseminariet findes
en afdeling af Danmarks Lærerhøjskole,
Statens erhvervspædagogiske Læreruddan
nelse, socialpædagogisk uddannelse og en
delig Sønderjyllands voksenpædagogiske
Regionscenter.
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Blandt de mange lærere, der har faet deres
uddannelse på seminariet i Haderslev før
1920, og som trods den stærke tyske påvirk
ning forblev tro imod sin danske baggrund,
var Niels Petersen Bach. Han er født den 19.
august 1868 i Skodborg som søn af parcellist
Peter S. Bach. Efter konfirmationen var han
i halvandet år lærer i Fole, som det var skik
dengang, når man ønskede at blive lærer.
Herefter besøgte han den statsdrevne præparandskole i Aabenraa i to år. Fra 1887—90
var han elev på seminariet i Haderslev,
hvorfra han dimitteredes i 1890. Sit første
embede fik han i Boren, fem km fra Sønder

Brarup i Angel. Efter at have bestået 2. eksa
men i 1892 søgte han embede i to storbyer,
Kiel og Hamborg. Han ville ikke - som han
selv skriver i sine erindringer — have sit virke
ved en skole nord for Flensborg, »da jeg al
drig kunne tænke mig at være med til at
fortyske mit hjemlands børn, og det var ud
trykkeligt blevet proklameret som skolens
opgave«.
Den 15. oktober 1893 blev han ansat som
lærer ved Kiels kommunale skolevæsen,
hvor han virkede i 27 år. Efter genforenin
gen søgte han tilbage til Sønderjylland og
var en kort tid lærer i Augustenborg og viceinspektør i Tønder. Derefter fuldførte han
en uddannelse som translatør og blev lærer
ved Berlitz-sprogskolen i København, hvor
han virkede fra 1925 til 1952.
Efter hustruens død i 1948 tog han ophold
hos en datter og svigersøn i Gharlottenlund,
indtil svigersønnen overtog en direktørstil
ling i Finland i 1952. Han rejste med og
opholdt sig der i fem år. Under opholdet i
Finland har den 84-årige pensionist - kraf57

tigt tilskyndet af sin søn, professor H. Bach,
Århus — påbegyndt nedskrivningen af sine
livserindringer. Han nåede ikke at fuldføre
det omfangsrige arbejde, da han efter sin
tilbagekomst til København døde efter et
ulykkestilfælde den 18. april 1959.
De meget omfattende og yderst interes
sante erindringer fylder ca. 500 maskin
skrevne sider og er inddelt i seks afsnit, der
omfatter tiden fra barndommen i Skodborg
til skolegerningen i Kiel. Professor H. Bach
var i besiddelse af en række af sin fars bil
leder fra seminariets første tid i Haderslev.
Bl.a. de her gengivne syv lærerportrætter
samt en udskrift af erindringerne har famili
en overladt Landsarkivet i Aabenraa.
I anledning af Haderslev Statsseminari
ums 100-års jubilæum bringes i det følgende
det afsnit af erindringerne, hvor Niels Bach
skildrer sine indtryk og giver sin kritiske
vurdering af det tyske seminarium og dets
lærere i 1880’erne. Disse erindringer er da
teret Helsingfors den 9. januar 1956.1

Niels Petersen Bach. (1868-1959).Foto ca. 1900. (Privateje).

AF NIELS PETERSEN BACHS ERINDRINGER
FLYTNING TIL HADERSLEV 1887
Det var i foråret 1887, at vi præparander var
tilstrækkeligt præparerede til at indtræde i
et seminarium. Der meldte sig i disse år
mange til optagelsesprøve ved de syv semi
narier, som dengang fandtes i provinsen
[Slesvig-Holsten], Jeg husker, at der i 1885 i
Tønder havde meldt sig ca. 120, hvoraf man
tog 50. Så var der sædvanligt et par stykker,
som fik »Zeugnis der Reife« [modenheds
vidnesbyrd], og som altså på grund af
pladsmangel måtte afvises. Det kedelige
var, at disse »modne« næste år ikke uden
videre blev optaget, men måtte aflægge prø
ven igen, hvorved det undertiden hændte, at
de trods deres modenhed dumpede. I 1884
havde man ved Tønder seminarium afskaf
fet Abteilung B, den såkaldte danske afdeling.
Læseplanen var for fremtiden fælles for alle
seminarister (den var indeholdt i »Allgemei
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ne Bestimmungen betreffend das Volks
schul-, Präparanden- und Seminarwesen
vom 15. Oktober 1872«). Samtidig delte man
Tønder seminarium, der hidtil havde haft
150 elever i tre klasser, idet man indskræn
kede dette tal til 90 og indrettede et nyt semi
narium i Haderslev med 60 elever i tre klas
ser. Halvdelen af min klasse meldte sig til
optagelse i Tønder, de øvrige meldte sig i
Haderslev. Jeg valgte Haderslev.
Det er mærkeligt, at jeg husker meget lidt
om min flytning fra Aabenraa til Haderslev.
I februar eller marts havde vi indsendt an
søgning om adgang til prøven og en sund
hedsattest. Vi fik så fra Haderslev besked
om, at vi skulle møde en dag kort efter 1.
maj til optagelsesprøve (jeg husker ikke da
toen). Prøven i Tønder fandt sted nogle
dage tidligere og faldt heldigt ud for alle
dem, der kom fra vor anstalt. Vi var ca. en

halv snes og ankom til Haderslev dagen før
prøven skulle begynde. Om jeg husker ret,
så boede jeg i P. K. Johansens gæstgivergård
i Gåskærgade [18], Eksamenen varede tre
dage og bestod i en skriftlig og en mundtlig
prøve og dertil en prøve i musik. Hoved
opgaven var en fristil over emnet »Nutzen
des Eisens«. I næsten alle fag blev der så
stillet ni spørgsmål til kort skriftlig besva
relse. Besvarede man seks af disse spørgs
mål rigtigt, fik man censuren »genügend«
og havde bestået i dette fag. Opgaverne var
lette. Desværre husker jeg næsten ingen af
de stillede spørgsmål. I religion var et af de
ni spørgsmål dette: »Welches sind die vier
kürzesten Bücher des Neuen Testaments«
[Hvilke er de fire korteste bøger i Det nye
Testamente]?
De eksaminander, der havde klaret sig
godt i det skriftlige, d.v.s. opnået en gen
nemsnitscensur »gut« (svarer til dansk mg),
blev fritaget for den mundtlige eksamen.2
Til disse lykkelige hørte også han, der skri
ver dette. Nå, jeg havde jo gode udsigter,
hvis der ikke havde været den fatale prøve i
musik; der stod jeg meget dårligt. Jeg bragte
den klaverskole med, som vi havde benyttet
i Aabenraa og spillede et stykke, som jeg fik
lov til selv at vælge. Jeg tror nok, at det gik
nogenlunde. Lidt bedre gik violinspillet; jeg
spillede en koral; der blev ikke sagt noget, så
det var vel tåleligt. I sang gav jeg blankt op.3
Den tredje dag blev resultatet forkyndt. . . Af
de ca. 40, der var mødt op, tog de 20. Vi fra
præparandanstalten i Aabenraa bestod på én
nær...
Det var omkring midten af maj 1887, at
jeg flyttede til Haderslev, hvor jeg skulle til
bringe de næste tre år. Først gjaldt det om at
finde en bolig. Jeg var ikke så heldig her som
i Aabenraa. Jeg tror, jeg har i de tre år boet
fem forskellige steder, og det var først, da jeg
i det sidste år kom til at bo hos postbud
Jensens i Smedegade, at jeg fandt et sted,
som jeg syntes om.
Herefter omtaler Bach familien Jensen, af hvis medlem
mer nogle var dansk-, andre tysksindede.

LIVET PÅ SEMINARIET
Jeg vil nu prøve på at give en beretning om,
hvorledes livet formede sig på seminariet og
uden for dette. Seminariet havde til huse i
en bygning i den gade, der nu hedder Lau
rids Skausgade, lige øst for frimenighedskir
ken ... I stueetagen var der tre klasseværel
ser, direktørens kontor og et lærerværelse.
På første sal var der en aula, der også tjen
te som musiklokale, endnu et par undervis
ningslokaler og et bibliotek. I kælderen boede
pedellen Reschke, en polak, der havde været
med i stormen på Dybbøl og var blevet såret
af et skud i underlivet. Han havde nede hos
sig en slags kantine, hvor man kunne fa
mælk og wienerbrød. Huset lå et godt stykke
fra gaden. Foran det var anlagt en pæn
have, og bag huset var der en plads med et
par gymnastikapparater. Et par hundrede
meter øst for seminariet lå den firklassede
øvelsesskole, hvor seminaristerne i deres
sidste år underviste under seminarlærernes
vejledning.4
Jeg kom til Haderslev med store forvent
ninger, men må sige, at jeg meget snart følte
mig skuffet. I lærerkredse var der den gang
og længe efter en vidt udbredt utilfredshed
med seminariernes undervisning.
Bach fremsætter herefter nogle betragtninger over de da
værende seminarielæreres mangel på faglig viden, der ofte
skyldtes, at de ikke var universitetsuddannet. Han fortsætter:

men jeg vil gerne her udtrykkelig pointere,
at jeg kun for en meget lille del gør lærerne
ansvarlige. Jeg har meget snart indset, at
kritikken fra tidligere seminaristers side ofte
var uberettiget. Ganske vist lærte vi ikke
meget, men det lidet, vi lærte, var mere, end
de svageste hjerner i klassen kunne tage
imod. To ting forlangte de overordnede
myndigheder af seminarierne: for det første
skulle de indrette deres undervisning såle
des, at alle efter tre års forløb kunne bestå
den afsluttende prøve; for det andet skulle
den undervisning, de unge folk fik, være
dem et forbillede for deres senere arbejde i
folkeskolen . . .
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LÆRERNE
Direktør Castens
De lærere, vi havde i Haderslev i min tid,
var med en enkelt undtagelse ikke dårlige, et
par stykker endda udmærkede ... Vi havde
foruden direktøren (forstanderen) seks lære
re . Afdisse syv stammede fire fra N ordslesvig,
én fra Lauenborg og to længere sydfra. Jeg
vil nu forsøge at give et billede af dem og af
deres undervisning og vil da begynde med
direktør Castens. Han stammede fra omeg
nen af Mölnn i Lauenborg, gik på gymna
siet i Ratzeborg og studerede så teologi. Se
nere var han præst i Itzehoe; men hans store
interesse for skolevæsenet fik ham til at op
give præstegerningen og overtage pladsen
som seminariedirektør i Tønder. Da så se
minariet i Haderslev blev oprettet, blev Ca
stens dets første direktør. Straks ved sin an
komst til Haderslev i 1884 kom han ud for et
stærkt angreb fra den danske presses side.
Man fejrede i Haderslev en patriotisk fest og
havde formået Castens til at holde festtalen.
Han var som de fleste af hans aldersklasse
ikke meget begejstret for prøjserne, men en
overbevist slesvig-holstener.5
Udeladt er de betragtninger som Bach her anstiller over
danske og tyske historikeres modstridende opfattelser af
landsdelens historie.

Castens underviste i min klasse i pædago
gik, religion og historie. Hans religions
undervisning var for mig langtfra så udbyt
terig som Kriegers havde været. Den var i
hovedsagen en gennemgang af folkeskolens
tre religionsbøger, bibelhistorie, katekismus
og salmebog, og så lidt kirkehistorie. Han af
holdt sig fra al kritik, og blev der en gang
gjort en indvending, hvad jeg undertiden ik
ke kunne lade være med, så gav han en slud
der for en sladder. Bedre var hans historie
undervisning, noget ganske andet end Fil
skovs. (Vi lærte historie efter Dr. David
Müller, Leitfaden zur Geschichte des deut
schen Volkes). Hans slesvig-holstenske ind
stilling kunne godt forlede ham til at øve
kritik imod prøjseriet, og »Dänenfresser«
var han, til trods for de angreb, han havde
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Adolf Castens. 1842-1913. Seminariedirektør i Haderslev
1884-1907. Foto ca. 1890. (Historiske Samlinger).

været ude for, ingenlunde. Castens var me
get veltalende og havde megen sans for hu
mor. Han holdt glimrende foredrag, og det
var en sand nydelse at lytte til dem og at
føle, hvor levende interesseret taleren var i
sit emne. Pædagogik var jo et nyt fag for os,
og det gjorde, at vi på forhånd var interes
serede.
Bach giver i det følgende en længere vurdering af de for
skellige pædagogiske og psykologiske lærebøger, der an
vendtes på seminariet i hans tid, og omtaler Castens’ under
visning i pædagogik, der det første år omfattede pædagogik
kens historie, andet år psykologi og tredje år didaktik. Han
fortsætter herefter:

Af de tre fag, som Castens underviste i,
holdt jeg mest af pædagogikken. Castens var
en åndfuld mand, og kontakten med en så
dan er aldrig uden vinding. Men jeg må
endnu omtale noget, som de fleste af hans
elever (ikke jeg) har bebrejdet ham. Han
havde for vane at diktere en undervisnings
times resultat i et kort resumé, som han så
i næste time forlangte nogenlunde ordret

gengivet; dette sidste skete på rad, så man
vidste altid, når man var »dran«. Jeg tror
slet ikke, at hans sammenfatning var så
dårlig . . .

Seminarielærer Ludwig E. T. Todsen
Af de seks andre lærere var der to, Todsen og
Michelsen, der må betegnes som særligt
dygtige. De var begge uddannede på Tøn
der seminarium og begge elever afJohannes
Petersen, som sikkert havde sat sit præg på
ikke så få at sine elever. Todsen stammede
fra Tønder og havde været med i krigen
1870. Han var vor lærer i fysik, kemi, teg
ning og dansk. I de to første af disse fag
savnede vi det, som i dag vel nok findes i
alle højere skoler og seminarier, nemlig et
fysisk-kemisk laboratorium. Todsens un
dervisning var grundig, klar og forståelig for
selv de svageste hjerner. Han var af alle læ
rerne vel den, der besad den bedste under
visningsteknik; men han havde den kedelige
egenskab, at han i lighed med Sokrates Ludvig Emil Thomas Todsen. 1847-1918, seminarielærer i
holdt af ved snedige spørgsmål at føre ele
Haderslev 1884-93. (Historiske Samlinger).
ven til den erkendelse, at han ingenting vid
ste. Når en kom uforberedt til hans time og Johannes Petersen havde fået sin uddannelse
havde den vanskæbne at blive hørt, kunne på seminariet i Skårup. Der havde han som
Todsen godt sokratisere et kvarter eller læn lærer haft en cand, theol., J. N. Meier, der
gere med ham.
senere blev præst at sted på Sydfyn . . .
Udeladt er Bachs betragtninger over tegneundervisnin
Han havde til brug på seminariet skrevet
gen, der var meget traditionel og skematisk. Han nævner
to bøger, som der i sin tid gik ry af, en regne
endvidere de voldsomme ændringer, der skete heri omkring
bog og en dansk sproglære. Af denne sidste
århundredskiftet, da en mere fri tegneundervisning vandt
frem sammen med et ønske om en »kunstnerisk opdragelse af
havde Johannes Petersen i samarbjde med
ungdommen«.
Meier fremstillet en forkortet udgave, som
Men hvad så Todsens danskundervis blev forlagt hos Dröhse i Tønder og bar titlen
ning?6 Ja, den var sandelig ikke kedelig. Kortfattet dansk Sproglære. Den var indført
Jeg tror nok, ja jeg ved bestemt, at selv de hos os og i Tønder, hvor der blev undervist i
elever, for hvem dansk var et fremmed sprog, dansk, og gik under navnet Den lille Meier til
tænker tilbage på dansktimerne med glæde. forskel fra den oprindelige større bog, Den
Hvem der havde blot en smule interesse for store Meier . . . Det var nu just ikke alle, der
sprogbetragtning, kunne ikke undgå at blive var begejstrede for Den lille Meier, skønt her
revet med; for her var Todsen i sit element. var Todsen glimrende. Man vidste ikke,
Jeg må endnu en gang gå tilbage til Johan hvad man skulle beundre mest, Lille Meier,
nes Petersen, kredsskoleinspektør (amts der var et mesterværk, hvad koncis fremstil
skolekonsulent) i Aabenraa, der havde været ling angår, eller læreren, der ledte os til at få
Todsens lærer i Tønder, og hvem Todsen fat på det rige indhold i den sammentrængte
havde taget som sit forbillede, sagde man. form. Vi fik megen øvelse i sætningsanalyse.
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Vi havde en god læsebog, Juhl og Noisen:
Dansk Læsebog, den samme, som vi brugte,
da jeg gik i skole i Skodborg. Den var i mel
lemtiden udkommet i 3. oplag og var blevet
ganske betydeligt forbedret. Todsen nøjedes
ikke med at gennemgå denne læsebog. Han
holdt udmærkede foredrag om hovedværker i
dansk litteratur og var en god recitator. Jeg
nævner i flæng: Holberg: Erasmus Montanus; Johs. Ewald: Fiskerne; Oehlenschläger:
St. Hansaftenspil og Hakon Jarl; Hertz: Re
censenten og Dyret; Ibsen: Kongsemnerne.
Der var på seminariet et temmelig righoldigt
bibliotek, som egentlig blev meget lidt be
nyttet. Der var også (sagtens fra den dan
ske tid) en del dansk skønlitteratur. En af
mine kammerater, Lorenz Hermannsen, der
var tysktalende, og jeg hentede os fra biblio
teket danske bøger, som vi læste sammen.
Jeg mindes, at vi med stor begejstring læste
Oehlenschlägers Nordens Guder og Guld
hornene, men især Ibsens store filosofiske digt
På Vidderne, der gav os meget at tænke over.
Jeg anfører dette som bevis på, at der ved
Todsens danskundervisning var noget af det
helt rigtige, noget vækkende.
Todsen var ikke afholdt, nærmest frygtet.
Hertil bidrog, at han havde en hypnotisk
evne, der havde noget uhyggeligt ved sig.
Bach nævner som eksempel, hvorledes Todsen uden
straffeprædiken, men blot med sit skarpe blik fik en fræk og
trodsig elev i øvelsesskolen sat på plads. Pedel Reschke var
direkte bange for Todsen og udtalte engang, at han gerne
ville give to mark, hvis Todsen blev forflyttet til et andet
seminarium.

Seminarielærer Peter Michelsen
En ganske anden type var seminarielærer
Peter Michelsen. Han stammede fra omeg
nen af Flensborg; jeg ved ikke, om tysk var
hans modersmål. Han var ligesom Todsen
seminarist fra Tønder og elev af Johannes
Petersen. Hans hovedfag var matematik, og
deri underviste han i alle tre klasser; des
uden havde han altid en klasse i tysk. Vi
havde ham i matematik og tysk og i det
første år også i geografi. Hans undervisning
var grundig, klar og vel tilrettelagt. Han

62

Hans Peter Michelsen, 1848-1929, seminarielærer i Ha
derslev 1884-1910. (Historiske Samlinger).

mødte godt forberedt til hver time. Om hans
matematik-undervisning var der vist kun én
mening: den var mønsterværdig. Ganske
vist havde han ikke Todsens evne til at
lægge stoffet således til rette, at også de
dummeste ikke kunne undgå at få i det
mindste noget lært. Man kunne næsten kal
de Michelsen den personificerede matema
tik; han havde blandt eleverne øgenavnet
Peter Z. Man havde indtrykket af, at han
beherskede stoffet.
Han havde en ejendommelighed, der i
førstningen virkede noget forvirrende. Han
forlangte, at vi ved overhøringen skulle gøre
rede for det pensum, vi havde forberedt,
uden at benytte vægtavlen. Det kunne til at
begynde med, især i geometrien falde lidt
besværligt at operere med figurer med op til
ti eller tolv bogstaver. Men det var mærke
ligt, hvor hurtigt man lærte at operere med
disse fantasifigurer. Det, der gjorde faget
tiltrækkende, var, at man her virkelig fik

noget nyt at arbejde med; det savnede man
ofte i de andre fag . . .
Vort treårige seminariekursus blev for
længet med et fjerdingår, fordi man ville
omlægge det således, at det fremtidigt kom
til at begynde og slutte om efteråret i stedet
for som hidtil om foråret. Det benyttede Mi
chelsen til at indføre et helt nyt stof, trigo
nometri, der egentlig ikke hørte med til se
minariets pensum. Jeg tror nok, jeg tør på
stå, at de fleste seminarister drev matematik
med »Lust und Liebe«, og at den interesse
for faget, der besjælede Michelsen smittede
af på os: et bevis på, at lærerens personlig
hed er af stor betydning for undervisningens
effektivitet.
Michelsens tyskundervisning var langtfra
så værdifuld. Den var ganske vist vel ordnet
og fulgte en vel overvejet plan. Men den var
tør; der var noget matematisk over den, der
ikke lod nogen større interesse for faget
vokse frem. Litteraturhistorien indskrænke
de sig til nogle biografiske notitser. Michel
sen nøjedes med at gennemgå det, som
seminarielæsebogen (Schneiders Germania)
indeholdt af ganske vist godt udvalgte
prosa- og poetiske stykker, og det gjorde
han godt. Men følgen var, at vi efter tre års
undervisning kun havde et meget tåget bil
lede af den rigdom, der fandtes i de sidste
hundrede års tyske litteratur. Navnlig kom
Schiller ikke til sin ret, da vi ikke læste et
eneste af hans dramer.
Michelsen vænnede os til at læse med god
betoning og med rigtige pauser. De tyske
stilopgaver (»Aufsätze«), som han gav, var
vel valgte, og hans kritik var saglig og lære
rig. Han var en erklæret fjende af al svulst
og »Schönrednerei« [Skøn, men tom tale] og
citerede ofte en udtalelse af Lessing: »In der
grössten Einfachheit finde ich die grösste
Schönheit« [I den største enkelhed finder jeg
den største skønhed] - en sandhed, som
mange tyske skribenter burde skrive sig bag
øret.
Michelsen havde i sin fremtræden noget
stift, han var fåmælt, næsten altid alvorlig.

Traf man ham uden for seminariet, var han
venlig, forekommende, næsten kammerat
lig. Jeg har engang i en restaurant, hvor der
også sad nogle seminarister, set Michelsen
rejse sig og hjælpe en af disse med at trække
overfrakken på. Jeg syntes, at det næsten
var at gå for vidt. Jeg er desværre langtfra
sikker på, at alle seminarister ville have vist
samme conduite over for Michelsen. Han
var afholdt, skønt udtrykket passer kanske
ikke helt. Jeg vil hellere sige, at vi betrag
tede ham med ærbødighed.

Seminarielærer Peter S. Jendresen
Som gymnastiklærer havde vi Jendresen,
der i vor første vinter gennemgik et kursus
ved »Turnlehrer-Bildungsanstalt« i Berlin.
Hans undervisning var god, og det skyldtes
hans initiativ, at vi fik adgang til militæ
rets svømmeanstalt ved Dammens sydbred,
hvor de fleste af dem, der ikke kunne svøm
me, fik lært denne bedste af alle legemsøvel
ser.7 Jendresen var leder af vor firklassede
øvelsesskole. Her skulle vi i det sidste år
have vor praktiske uddannelse. Hver »Lehrseminarist« var ti timer om ugen i øvelses
skolen enten som lærer eller som hospitant.
Hvert fjerdingår fik seminaristen tildelt an
dre fag at undervise i og andre elever. Han
skulle jo have lejlighed til at undervise eller
til at overvære undervisningen i de forskel
lige fag og på de tre forskellige alders
trin (»Unter-, Mittel- und Oberstufe«).
Han skulle føre en dagbog og deri skrive en
skitse over pensummet til hver time. Jeg vil
ikke sige, at Jendresen var særligt inspire
rende; men han var en dygtig organisator,
der fik dette noget komplicerede apparat til
at arbejde nogenlunde gnidningsløst.

Seminarielærer Adolf Krause
Vor musiklærer Krause var den gang ca. 60
år og velsagtens den ældste af lærerkolle
giets syv medlemmer. Han stammede fra
Anhal t; om han var konservatorisk uddannet,
ved jeg ikke; han var, så vidt jeg kan skønne,
en teoretisk og praktisk dygtig musiker; men
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Adolf Krause. 1830—1900, seminarielærer i Haderslev
1884-97. (Historiske Samlinger).

Simon Peter Jendresen. 1852-1941, seminarielærer i Ha
derslev 1885-1920. (Historiske Samlinger).

som lærer var han simpelt hen håbløs. Jeg mer at indbyde alle seminaristerne til et
talte engang meget senere med direktør Ca »garden-party«, hvor vi måtte drikke alt det
stens om Kranse og var meget forbavset øl, vi kunne tylle i os.
over at Castens bedømte Kranses kvalifika
Seminariehjælpelærer Rudolf Kriechau
tioner diametralt modsat. Det kan dels for
klares ved, at Kranses efterfølger, Huth, Jeg kommer så til den yngste blandt vore
skal have været en i enhver henseende frem lærere, Kriechau, der den gang endnu var
ragende lærer, og at gamle Castens godmo Seminar-Hilfslehrer. Han stammede fra
digt har villet lade Kranse beholde en lille Ravsted, var uddannet i Tønder seminari
smule godt eftermæle. Nej, Krauses musik ums danske afdeling. Man fortalte, at
var såmænd god nok; vi skulle jo ikke ud Schulrat Schneider på en inspektionsrejse
dannes til kunstnere; men hans undervis på øen Sild havde opdaget Kriechau, der
ning var »zum Weinen«. I de to år, vi havde var lærer ved en énklasset skole der. Skole
klaverundervisning, mødte jeg til hver time råden fandt denne skoles elevers præsta
op med ét og samme stykke i c-mol, hvoraf tioner så fremragende, at han absolut ville
jeg sædvanligt kun spillede nogle takter, havde den unge lærer ind i seminariehvorefter Krause indtog min plads og spil karrieren. Det viste sig at være et misgreb.
lede stykket til ende. Kort sagt, de fleste af Kriechau havde et godt håndelag for at un
os lærte ingenting. Det, der voldte, at dervise børn; på seminariet klarede han sig
Krause ikke tabte al respekt fra vor side, dårligt. Det havde flere årsager. Han var
var, at hans svigersøn, ølbrygger Fuglsang, den yngste, liden af vækst og skægløs. Det
havde for skik hver (eller hveranden) som kan synes underligt, at jeg nævner dette sid-
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brug ikke stort mere kyndig end vi, som var
ukyndige. Kriechau skal for resten senere
have skaffet sig en bedre position på semi
nariet. Han fik et skæg, ganske vist noget
»schütter« [tyndtbevokset], men dog et
skæg. Men fremfor alt skal han, da Jendresen fratrådte, som dennes efterfølger i ledel
sen af øvelsesskolen have vist stor dygtig
hed. På Gastens’ tilskyndelse indrettede han
ved siden af den firklassede øvelsesskole en
énklasset skole, så seminaristerne også fik
lejlighed til at se og til selv at prøve det
vanskelige arbejde i en sådan skole.8

Rudolf Jessen Kriechau. 1857-1910, seminarielærer i Ha
derslev 1885-1910. (Historiske Samlinger).

ste. Men dengang var det en stor undtagel
se, at en fuldvoksen mand løb omkring uden
skæg.
Udeladt er Bachs satiriske bemærkninger om kvindens fri
gørelse, om mænds fjernelse af det maskuline præg fra deres
ansigter, om kvindernes benyttelse af lange bukser, cigaret
rygning og snapsedrikning.

Han havde en svag, ikke særlig mandig
stemme og kunne begå slemme bommerter i
det tyske sprog, skønt han vel ellers var tysk
nok (hjemmetysk). Han skal engang havde
spurgt en seminarist: Was lachen Sie von,
Petersen? Det værste var vel endda, at man
mærkede, hvorledes han anstrengte sig for
at bære en vis myndighed til skue, som han
nu engang ikke besad. En kort tid gav han i
vor klasse religionsundervisning . . . Bortset
herfra havde vi ham kun i skrivning og
havebrug (Gartenbau). Dette sidste havde
sikkert kunnet være både interessant og ud
bytterigt, hvis det havde ligget i hænderne
på en kyndig person. Kriechau var i have
5 Haderslev-Samfundets Årsskrift

Seminarielærer Anselm Luda
Og nu til syvende og sidst lidt om Luda.
Når man over for gamle Haderslevonier9
nævner dette navn, breder der sig på deres
ansigter et muntert, måske et foragteligt
smil. Hans forgænger, en filolog Hoche, for
flyttedes allerede om sommeren 1887, og så
kom Luda, som derefter i ti år ikke var
nogen pryd for seminariet, tværtimod. Han
blev ganske vist senere udnævnt til »Semi
nar-Oberlehrer«, men han var afgjort den
dårligste af dem, jeg har lært at kende. Luda
var, da han kom til os, midt i fyrrerne. Han
var lang og ranglet, fuldkommen skaldet og
havde et uplejet overskæg. Han havde en
slentrende gang og noget usædvanligt i sin
måde at tale på. Han var egentlig veltalen
de; men hans tale kom ikke i en jævn strøm,
men stødvis med overdreven stærk betoning
på de rigtige steder og ledsaget af lattervæk
kende bevægelser af de lange arme, ja ofte af
hele kroppen. Det var hos os en yndet sport
at efterabe lærernes lader og tale, men in
genting vakte så stor moro, som når én rig
tigt kunne agere Luda. Ludas sprog var
dialektfrit og udmærkede sig ved et om
fangsrigt ordforråd og et træffende ordvalg;
man kunne kalde det »gewählt«. Han var,
antager jeg, seminarieuddannet og var
utvivlsomt en stor begavelse, har naturligvis
bestået glimrende eksaminer, der har ført
ham ind i seminarlærer-karrieren. Hans hu
kommelse var fenomenal; han huskede alt,
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sindelag. Det er med stor modvilje, at jeg
har øvet skarp kritik mod enkelte af dem.
Men enten skal jeg helt lade være med at
skrive eller også skrive sandheden.

UDEN FOR SEMINARIETS MURE

Anselm Luda. 1840-1917, seminarielærer i Haderslev
1887-1906. (Historiske Samlinger).

vigtigt og u vigtigt; jeg er derfor ikke sikker
på, om hans intelligens var særlig skarp . . .
Luda var meget musikalsk, langt Krauses
overmand. Han spillede store musikstykker
på over tyve sider (symfonier, opera-udtog)
udenad. Han havde været ansat ved mange
seminarier rundt om i riget; jeg antager, at
man overalt har søgt at komme af med ham.
Hvad var der da i vejen med ham? Han
havde kundskaber nok, skønt måske ikke
godt ordnede. Men i hans undervisning var
der hverken plan eller orden. Hvilken mod
sætning til Michelsen, hos hvem alt var plan
og orden, næsten alt for meget. Vor klasse
var så heldig, at vi havde Luda som lærer
kun i to fag, naturhistorie og geografi. Vær
re var det for de klasser, der havde ham i
tysk, og det var altid to klasser . . .
Alle disse mænd, der for næsten halvfjerds år
siden var mine vejledere er for længst døde.
Ingen af dem har vist mig andet end venligt
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Drikkegilder
Efter denne skildring aflivet inden for semi
nariets mure vil jeg nu gå over til at gøre
rede for, hvad der rørte sig uden for disse
mure. Vi var jo pligtige til at besøge under
visningstimerne og skulle i begyndelsen af
hver time være i stand til kort at gengive det
pensum, der sidst var gennemgået i dette
fag. Med andre ord, vi havde lektier for.
Hvert semester sluttede med en eksamen og
tildeling af et vidnesbyrd (Zeugnis). Det var
altså nødvendigt at læse lektier, og det blev
udført mere eller mindre samvittigheds
fuldt, navnlig det sidste. Når man havde
været »oppe« i et fag, kunne man regne
med, at det ville vare et stykke tid, inden det
skete igen. Navnlig hos Castens kunne man
med nogenlunde sikkerhed regne ud, hvem
der var »dran«.
Lektielæsning har i de tre år ikke taget
meget af min tid. De fleste af mine kamme
rater gik det ligeså. Men hvad bestilte semi
naristerne da, når den smule lektielæsning
var overstået? Når jeg nu siger: De røg to
bak, spillede kort og drak øl, så lyder det
noget råt, og det passer da heller ikke helt.
Men sandt at sige, stod disse tre ting den
gang hos os i ufortjent stor anseelse. Jeg har
deltaget deri og kan altså tale med om disse
sager. Men hvad de to første angår, så blev
jeg aldrig en passioneret ryger, og heller
ikke i kortspillet (næsten kun skat) blev jeg
særlig dygtig. Men af øllet tror jeg nok, at
jeg fik min part, skønt mine stærkt begræn
sede pengemidler heldigvis satte mig ude af
stand til at gøre alt for store spring.
Herefter omtaler Bach de studenterskikke (Burschenschaft
— kammeratskab) som man efterlignede på seminarierne,
især øldrikkeriet.

Niels Petersen Bachs scminarieklasse med i alt 18 elever samlet til »Kneipe« med seminariets blå-hvid-røde fane, formodentlig
på Bøghoved. Niels Petersen Bach ses siddende som nr. 4 fra venstre. (Historiske Samlinger).

Da de første seminarister flyttede fra
Tønder til Haderslev i 1884, bragte de de
res »Burschenschaft« med og fik som for
eningslokale det vest for byen herligt be
liggende traktørsted »Bøghoved«.10 Hver
klasse havde sin styrelse (Vorstand) med
præses, vicepræses, sekretær og kasserer.
Efter statutterne kunne en seminarist ud
stødes af foreningen, hvis hans opførsel
gjorde ham uværdig til at være medlem. Jeg
mindes ikke, at denne paragraf nogen sinde
er blevet bragt til anvendelse . . .
Da jeg kom til Haderslev var de regel
mæssigt afholdte forsamlinger (kneipen) på
Bøghoved ikke andet end drikkegilder,
hvor det undertiden gik temmelig vildt til.
Jeg tror nok, at jeg var favorit, da der i min
klasse skulle vælges en præces. Men jeg er
klærede med bestemthed, at jeg ikke ville
modtage valget. Hovedgrunden var, at jeg
ikke ville have en post, hvor jeg eventuelt
kunne komme til at skulle holde patriotiske
5*

taler . . . Direktør Castens havde ikke noget
imod, at vi holdt vore »kneiper«, tog selv et
par gange del i en »allgemeine kneipe«, hvor
alle tre klasser holdt møde. Ved sådanne
lejligheder var den ellers noget mutte og
tilknappede mand en af de lystigste, holdt
storartede taler og sang gamle studenter
sange. Efter sådan en aften var vi alle enige
om at: »Der Alte ist doch ein feiner Kerl«
[Den gamle er alligevel en fin fyr].
Havde vi nøjedes med disse foreningskneiperier, så var alt vel gået videre uden
større hindringer. Man havde hver måned
haft sin kæfert og påfølgende tømmermænd,
og stort mere har jeg, i det mindste i det
første år, heller ikke deltaget i. Men mange,
især i de to klasser, der var et og to år ældre
end vor, vænnede sig til et regelmæssigt
værtshusbesøg. Hos Thomas Juhl (i Store
gade 91) sad der aften efter aften 20-30
seminarister og drak øl, indtil ved midnats
tid natvægteren kom og forkyndte: »Feier67

abend!« Det betød, at Thomas Juhl skulle
lukke sit lokale. Det var sikkert ikke sjæl
dent, at en gæst i aftenens løb drak ti glas øl,
hvilket svarer til tre liter, ja der gaves også
dem, der lejlighedsvis satte et betydeligt
større kvantum til livs. Også andre steder i
byen fandt lignende »Sitzungen« sted, men
af meget mindre omfang. Af eleverne i latin
skolens øverste klasse, primanerne, var der
også mange, der flittigt besøgte værtshuse
ne. Det kom ikke sjældent til sammenstød,
ja, til blodige slagsmål mellem seminarister
og gymnasiaster.11 Man forstår let, at poli
tiet ikke havde så lidt mas med at sikre by
ens borgere nattero. Jeg selv har ikke delta
get i slagsmål. Men i konflikt med politiet
kom jeg også engang. På vejen hjem fra
Bøghoved beviste jeg, at jeg havde mod til
at slukke en gadelygte, hvilket nogle kam
merater havde betvivlet. Næppe var jeg
færdig med min heltegerning, så var nattevægteren der og arresterede mig »im Namen
des Gesetzes«. Undervejs til arresthuset
formildedes den strenge mands sind, og han
lod mig løbe.
Jeg husker ikke mere, hvad der til sidst fik
bægeret til at flyde over. Der er vel sagtens
fra politiets (nogle mente fra kredsskole
inspektør Stegelmanns) side blevet klaget til
skolemyndighederne i Slesvig. Der blev sat
en undersøgelse i gang, og resultatet blev, at
vor seminaristforening blev forbudt, værts
husbesøg efter klokken ni om aftenen ligele
des; kun tre værtshuse (deriblandt Stadt
Flensburg) var det tilladt at besøge. Semi
narielærerne fik påbud om at kontrollere,
om vi var hjemme klokken ni. Jeg tror nok,
at lignende forskrifter blev udstedt for gym
nasiasterne. Direktør Castens var meget ked
af den hele affære, men måtte naturligvis
parere ordre. Han sørgede for, at de nye
disciplinære påbud blev gennemført så lem
peligt som muligt, og at enkelte overtrædel
ser blev dysset ned. Vi var naturligvis ra
sende.12 Det var i november 1888, og vor
klasse havde truffet forberedelser til at fejre
»Bergfest« i anledning af, at vor halve semi
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narietid var udløbet. Festen skulle have væ
ret fejret med festmåltid og bal på Bøg
hoved. Den røg i lyset til stor skuffelse også
for onkel Uhlenhop, værten på Bøghoved,
og de unge damer, der var indbudt. Castens
lod tydeligt mærke, hvor meget dette ind
greb i vor personlige frihed var ham imod.
Han havde forståelse for ungdommen . . .
Han kunne godt lide, at unge mennesker
ytrede deres livsglæde, selv om det underti
den skete på en måde, som ældre, fornuftige
herrer og damer ikke kunne godkende.
Udeladt er Bachs betragtninger over de tyske sangbøger
og tyskernes sangglæde. Med henvisning til »Allgemeines
deutsches Kommersbuch« fortæller han om de viser, der
blev sunget ved sammenkomsterne:

Vor »Kommersbuch« indeholdt ganske
vist også de sange, man kan betegne som
patriotiske, men dem sang vi så godt som
aldrig. Vi sang Trinklieder, Liebeslieder,
Wanderlieder, humoristiske Lieder, men
hverken »geistliche Lieder« eller »Vater
ländische Lieder«.

Andre sammenkomster
Meget beklageligt var det, at der den gang
var meget lidt interesse for sport. Haderslev
by havde ingen idrætsplads og kun én gym
nastiksal, nemlig latinskolens.13 Aabenraa
havde hverken det ene eller det andet. Jeg
kan næsten ikke forstå, at vi ikke af egen
drift stiftede en vandreklub og gennemstrejfede det »skønne land med dal og bak
ker fagre«.
Jeg har alle mine dage været meget sel
skabelig anlagt. Foruden de drikkelag på
Bøghoved, som jeg har omtalt, og hvori næ
sten alle deltog, kom seminaristerne sam
men på deres værelser. Der var et sted i
Slotsgade (ikke langt fra »Biirgerverein«),
hvor der boede fire eller fem seminarister og
et par gymnasiaster. Huset var meget gam
melt og dårligt vedligeholdt. Værelserne var
store, og det største, der, såvidt jeg husker,
beboedes af tre, var i lang tid samlingssted
for mange af min klasse. Gulvet havde den
ejendommelighed, at det skrånede meget

Haderslev seminariums oprindelige hovedbygning i Laurids Skausgade, set fra syd. På trappen midtfor, der nu er forsvundet,
ses en seminarist med klassehue. Det er måske pedellen, Reschke, der ses til højre for trappen. Billedet er fra før 1902, da
aulaen opførtes vinkelret på hovedbygningens østre ende (Jens Harrebys samling).

stærkt fra indgangsdøren op imod vinduer
ne; vi kaldte værelset skråplanet (schiefe
Ebene); og hele etablissementet gik under
navnet »die Kolonie«. Og hvad foretog man
sig der? Der blev røget tobak og spillet kort;
der blev også drøftet mange forskellige em
ner, men underholdningen hævede sig sjæl
dent over, hvad man på tysk ville kalde
»seicht« (overfladisk) Der var lidt politisk
kandestøberi, men aldrig drøftedes nationa
litetskampen i vor egen by, mærkeligt nok,
men hovedsagelig Bismarcks kamp med so
cialdemokraterne,14 om hvis »farlige« lære
vi havde ret tågede begreber. Så hørtes der
naturligvis også en del sjofelheder, slibrige
vittigheder og deslige. Det har tit undret
mig, at der er dannede folk, der finder behag
i den slags tvivlsomme åndrigheder. Jeg må
tilstå, at det var slemt nok hos os, men for
ingenting at regne imod det, man dengang

kunne høre, når andre unge mænd talte om
deres erotiske oplevelser. Jeg boede en tid
lang på Naffet sammen med en kommis,
Christian Rohde fra Odense, og en ung
maskinarbejder Hørby fra København og
havde rigelig lejlighed til at undre mig,
skønt jeg til de to herrers ære vil antage, at
der var en del overdrivelse og pral i deres
fortællinger.
Udeladt er Bachs filosofiske betragtninger over seksual
moralen før og nu.

Hvad seminaristernes »sædelige« vandel
angår, så var den vel hverken bedre eller
værre end andre unge mænds på den tid.
Jeg ved, at nogle stiftede bekendtskab med
prostitutionen, der florerede temmelig
stærkt i Haderslev, både den offentlige
(overvåget af politiet) og den hemmelige.15
Hvad jeg hørte om disse uhumskheder stred
så stærkt mod mine æstetiske følelser, at jeg
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havde let ved at sky disse skumle veje. Jeg
holdt mig selv for god til at slå ind på dem.
Udeladt er Bachs yderligere betragtninger over forholdet
mellem mand og kvinde.

ting, men ikke meget for det, der stod på
seminariets program . . . Cordsen blev
enelærer i Drengsted, en lille by i Vestsles
vig. Her blev han, der på seminariet havde
hyldet fritænkeriske ideer, stærkt grebet af
den indremissionsbevægelse, der havde
mange tilhængere der på egnen. Jeg besøgte
ham i 1892 i Drengsted. Kort efter beslutte
de han sig til at opgive lærergerningen og
blive missionær . . .

Kammerater
Jeg vil nu nævne et par kammerater, som
jeg omgikkes med. Der var i første år mit
bysbarn Otto Nissen og Nis Jørgensen fra
Rinkenæs. Nissen endte som degn i Arrild,
Jørgensen som overlærer i Sønderborg. De
boede sammen i Slagtergade, og ganske nær
Religiøse diskussioner
ved boede Petersen (senere Petersen-Pauli) Jeg kan her passende indføje et par be
sammen med Gregersen. Petersen og jeg mærkninger om seminaristernes religiøse
havde boet sammen i Aabenraa. Vi spillede interesser. Det er klart, at det kun er med
undertiden skak. Gregersen var fra omeg stort forbehold, at jeg kan udtale mig her
nen af Flensborg og var en meget dygtig og om . . .
sympatisk person. Af min egen klasse vil jeg i
Jeg husker, at jeg har drøftet religiøse
første række nævne Lorenz Hermannsen. spørgsmål med de tre kammerater, som jeg
Jeg har allerede omtalt, at vi læste og di vel tør kalde venner: Petersen, Hermannsen
skuterede Ibsens »På Vidderne«. Hermann og Cordsen. Af disse var Cordsen den mest
sen var bondesøn fra Munkvolstrup i Over radikale og Petersen den mest konservative.
sø sogn en mils vej syd for Flensborg. Hans Hermannsen og jeg var begge besjælede af
bedsteforældre havde endnu været dansk samme trang til at nå frem til en verdensan
talende. Han havde et par år besøgt en fol skuelse, der ikke stod i strid med virkelighe
keskole i Flensborg og var uden tvivl den den. Vi så dengang endnu ikke, at det slet
dygtigste i vor klasse; havde udmærkede ikke er så let at sige, hvad virkelighed er.
talegaver og en fænomenal hukommelse . . .
Udeladt er Bachs stillingtagen til nogle småskrifter fra den
Min venstre sidemand var Hugo Blöcker, tid, som fremstiller den materialistiske filosofi, der forklarer
lærersøn fra Sydslesvig. Han var klassens de åndelige fænomener som fysiske og kemiske reaktioner i
hjernecellerne.
bedste matematiker og bedste skatspiller. Vi
boede en meget kort tid sammen på Kling
Hvis kirkegang afgiver en målestok for
bjerg . . .
religiøs interesse, så var denne hos os mini
Hermannsen boede på Kolonien, og der mal. Men jeg må her nævne én undtagelse. I
boede også min anden sidemand Rasmus min klasse havde vi en seminarist, der var
Andersen fra Tombøl og Thomsen fra St. noget ældre end vi andre. Han hed Christi
Solt. En kort tid boede jeg sammen med an Wienberg og var søn af en hesteslagter i
Peder Møller fra Nustrupbæk. Hermed tror Haderslev. Han havde lært slagterhånd
jeg at have nævnt de klassekammerater, jeg værket og havde som rejsende svend i et par
kom til at stå i et noget nærmere forhold til. år gennemvandret Europa, helt ned til Kon
I den klasse, der var et år yngre end min, stantinopel. Så var han blevet ked af hånd
var der en angliter, Cordsen, som var semi værket og forberedte sig på et privat præpanariets eneste cyklist; han red på en veloci rand-kursus i Haderslev til optagelse på se
ped, som de dengang kaldtes, en cykel med minariet. Han blev så optaget sammen med
to hjul, hvoraf det ene (forhjulet) var af os. Jeg ved ikke, om hans fædrehjem var
næsten mandshøjde og det andet ganske stærkt religiøst præget. I hvert fald var han
lille.16 Cordsen interesserede sig for mange selv meget from. Han var medlem, ja vel
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Ringstrasse, nu Laurids Skausgade, set imod vest ca. 1900. Til højre seminariets øvelsesskole på hjørnet af den nuværende
Lembckesvej. (Jens Harrebys samling).

endog leder af en ynglingeforening, som var
oprettet af indre mission.17 Vort forenings
liv med dets øldrikkeri nægtede han at tage
del i, og det bevirkede, at han fra første færd
var ugleset på hele seminariet. Han var
egentlig udsat for stadige drillerier fra alle
sider, mest måske endda fra nogle sølle un
dermålere, der syntes, at her kunne de for en
gangs skyld optræde overlegent. Jeg begri
ber i dag ikke, at der ikke fra nogen side
blev gjort forsøg på at standse dette ganske
meningsløse plageri; heller ikke fra direktø
rens. Han selv fandt sig deri med et tålmod,
der virkelig var beundringsværdigt. Men
dette blev udlagt som fejhed, og hans from
hed blev kaldt hykleri, en beskyldning, som
der ikke var mindste grundlag for. Wien
berg er efter kort virksomhed som lærer ble
vet indremissions-lægprædikant og boede i
Flensborg. . .

DE NATIONALE FORHOLD
I HADERSLEV

Jeg skal nu tilføje nogle betragtninger over
de nationale forhold i Haderslev. Jeg tror
nok, at modsætningerne var skarpere her
end i Aabenraa. I Haderslev var der forholds
vis flere embedsmænd. De par år, der var
gået, har vel også gjort noget til, at danskere
og tyskere ikke mere som i Aabenraa i min tid
kunne føle samhørighed som borgere i
samme by. Og så var der endnu noget, der
her må omtales. På min hjemegn — og vel
sagtens over alt på landet — havde der i æl
dre tid og for resten også i min barndom
været et skarpt skel mellem gårdfolk og
småfolk. Dette skel var i tidens løb blevet
noget udjævnet, og det skyldtes sikkert for
en stor del folk, der havde været elever på en
højskole. Det betød en stor vinding for
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danskheden. Det danske sindelag og prote
SPROGFORORDNINGEN 1888
sten mod tvangsstyret var et godt binde
middel. Ved rigsdagsvalget var arbejderens Der var ikke mange seminarister, der kunne
stemme lige så meget værd som gårdeje betegnes som dansksindede. I min klasse var
der to, Peder Møller (senere Hejmdal) og
rens.
I Haderslev by lå sagen lidt anderledes. jeg; så var der ganske vist endnu to, der
Der var en dansk overklasse, der havde me måske kunne anses som dansksindede, en
get lidt berøring med arbejdere, håndværke sundevedbo og en alsinger. Peder Møller og
re og småhandlende. Den forskel, der var i jeg undlod at vise vort sindelag, men lagde
herkomst, dannelse og økonomiske kår, var aldeles ikke skjul derpå. Jeg tror endda, at
for stor til, at skellet kunne udlignes; men også lærerne var vidende derom. Der var
jeg tror for resten også, at disse honoratiores ikke megen tale om den kamp, der i disse år
holdt på, at skellet bevaredes. Det er vist førtes mindre voldsomt end før og efter mine
ikke meget galt, når jeg siger, at medlem seminarieår. Men så kom der en dag, der for
merne af den gamle forening »Harmonien« mig er uforglemmelig. Det må have været en
dannede dette øvre lag. Også tyskerne i Ha dag i efteråret 1888. Der blev hvert år af
derslev havde naturligvis deres forskellige holdt en såkaldt »Seminarkonferenz«. Så
sociale lag. Jeg tror endda, at der i Haders kom lærerne fra hele amtet (kredsen) og
lev var flere gamle, tysksindede patri især forhenværende elever til et møde på
cierslægter end i Aabenraa. Men de afsondre seminariet. Der blev holdt foredrag og un
de sig mindre fra arbejder- og middelstan dertiden en undervisningstime i et eller an
den end den danske overklasse gjorde. Jeg det fag. Ved en sådan lejlighed blev ældre
kom naturligvis hverken i »Harmonien« el lærere gjort bekendt med fremskridt, der i
ler i den tyske » Bürgerverein«, så det bille tidens løb skete på skolens område. Man
de, jeg her tegner, kan godt være noget for ville i dag kanske kalde det for et instruk
tegnet. Men at »Harmonien« var et meget tionskursus. På den konference,jeg her taler
eksklusivt selskab, det er der ikke tvivl om, holdt en lærer Bruhn fra Augustenborg et
om.18
foredrag om tyskundervisning i skoler for
Allerede i begyndelsen af firserne var ud dansktalende børn, og bagefter gav semina
stedt forbud imod, at danske skuespillere rielærer Michelsen en time i geometri. Om
optrådte i Nordslesvig. Haderslev havde en foredraget blev der debatteret en del; men
teatersal [på Gammelting], som sjældent Michelsens undervisningstime var en virke
blev benyttet til andet end dans. Der kom lig »Musterlektion«; der var ikke noget at
engang et tysk skuespillerselskab og gav et udsætte.
par gode forestillinger: Schillers »Räuber«
Seminaristerne var også til stede. Vi
og Wildenbrucks »Die Quitzows«. Men en mente, at nu var mødet slut. Men pludselig
meget større begivenhed var det, da stu rejste kredsskoleinspektør Stegelmann sig
dentersangerne fra Lund i 1889 kom til Ha og bad om ordet. Det var et dramatisk øje
derslev og gav en koncert; de bragte som blik. Jeg ser endnu for mig den statelige her
solist kgl. kammersanger Simonsen med. re med det pragtfulde hvide fuldskæg og den
Jeg tror, at jeg ingen sinde har hørt en kon blanke skaldepande stående på talerstolen.
cert, der har grebet mig som denne. Sven Han halede op af sin frakkelomme et stort
skerne sang vidunderligt; de sang danske, papir og tog til orde: Mine herrer, alt det,
norske og svenske sange, også, så vidt jeg som De i dag her har hørt om tyskundervis
husker, en enkelt tysk sang. Det var for os ning, er forældede ting. Jeg har her en
danskere en sand fryd at lytte til disse nordi meddelelse fra overpræsidenten i Slesvig. I
ske toner.19
nærmeste fremtid vil der blive kundgjort en
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forordning, hvis indhold jeg tillader mig at
gøre Dem bekendt med. Fra næste skoleårs
begyndelse skal der i alle Nordslesvigs sko
ler ikke blot som hidtil undervises i tysk,
men på tysk i alle fag med undtagelse af fire
danske religionstimer. Men også disse kan
bortfalde og erstattes med tyske, hvor sko
leinteressenterne ønsker det. Hermed far
også vort kære Nordslesvig sin tyske folke
skole.20
Det kom som et lynnedslag. Hele forsam
lingen brød ud i et spontant bifald, og oppe
på talerstolen stod Stegelmann med et hån
ligt smil om munden og et skadefro blink
bag de stærke brilleglas. Nede i salen, tror
jeg, var der kun to (jeg håber, jeg tager fejl),
der ikke rørte en hånd, men sad som lam
mede af et slag for panden; det var mig og
min landsmand Otto Nissen. Otto var vel
nærmest blakket; hans fader var angelbo,
hans moder alsinger. Men dansk var jo dog
hans modersmål, og der har alligevel dybt
inde hos ham rørt sig noget, der protestere
de mod Stegelmanns hoverende udfordring.
Efter mødet traf Otto Nissen og jeg Ravnsgaard, min gamle lærer fra Skodborg, nu
degn i Toftlund, og ledsagede ham til bane
gården. Undervejs kunne vi naturligvis ikke
undlade at ytre vore betænkeligheder over
det, vi lige havde hørt om vort hjemlands
skoles fremtid. Men vore ord fandt ingen
genklang hos Ravnsgaard. Han ligefrem
strålede af glæde og udbrød: Nu far vi da
endelig, hvad vi for længst burde have haft.
Det er sidste gang, jeg har talt med Ravns
gaard, og jeg beklager, at mindet om ham,
som jeg som dreng holdt af, skæmmes af
dette vort sidste møde . . .
AFSLUTNING PÅ SEMINARIET 1890

Da året 1889 gik til ende, begyndte vi at
tænke på, hvor vi nu ville tage fat på vort
tilkommende livsværk. Fra alle egne af pro
vinsen kom der tilbud om pladser, og den
sorte tavle var fuld af vakance-plakater.
Man stod ikke i fare for at blive arbejdsløs.

Jeg havde allerede, inden jeg kom på semi
nariet, tænkt på at søge plads i en købstad,
helst i en af provinsens større byer, Altona,
Kiel eller Flensborg. Denne tanke modne
des til fast beslutning den dag, da jeg fra
talerstolen i seminariets aula hørte, at un
dervisningen i mit hjemlands skoler for
fremtiden skulle foregå på tysk. Det ville jeg
ikke være med til.
Herefter beretter Bach om sine forsøg på at få et embede i
Altona, og hvorfor det ikke lykkedes. Der var mangel på lærere
på landet, og han søgte så — og fik endnu før eksamen var
overstået — en tredjelærerplads i Boren i Angel.

Nu fulgte lidt eksamens travlhed, og i
slutningen af juni og begyndelsen afjuli gik
vi op til den afsluttende eksamen (erste Leh
rerprüfung). Vi var et par stykker, der på
grund af gode skriftlige arbejder blev frita
get for den mundtlige prøve, jeg selv ganske
vist kun delvis, men Hermannsen og én til
fuldstændigt. Vi bestod alle 18.21 Det første,
vi foretog os efter endt eksamen, var at købe
os høje hatte, og i flere dage så man os gå
omkring på Haderslevs gader med denne
højtidelige hovedbeklædning.
Bach slutter dette afsnit med at gøre rede for, hvorledes
han kom uden om militærtjenesten, der dengang var to år for
infanteriet og tre år for kavalleriet. Unge mennesker med en
højere eksamen (realeksamen) kunne nøjes med ét år. Læ
rerne indkaldtes 6-10 uger. Bach slap helt for militærtjene
sten på grund af en tilsyneladende hjertefejl.

Ja, hermed er jeg så endelig nået til enden
af dette kapitel af min livshistorie. Når jeg
nu ser tilbage på disse fjerne tre ungdomsår,
så er det ikke med udelt glæde, at jeg gør
det; ja undertiden synes jeg ligefrem, at det
var spildte år. Jeg har her igen grund til
med taknemmelighed at mindes mit fedrehjem. Den intime forbindelse, jeg vedlige
holdt med det, og det forsæt, jeg fattede den
dag, da min fader bragte mig til Fole, at jeg
ikke ville gøre mit hjem skam, det var to
støttestave for mig i disse år, hvor unge
mennesker let kommer til at træde så man
gen sti vild. Nej, jeg vil alligevel være tak
nemmelig også for disse tre år. Og så for
resten, det er jo så let at være bagklog. Har
Goethe ikke ret, når han siger:
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Wenn man in der Jugend nicht tolle
Streiche macht und mitunter einen Buckel
voll Schläge mit wegnähme, was wollte man
dann im Alter für Betrachtungsstoff haben?
[Hvis man i ungdommen ikke har begået gale streger og
engang imellem faet en omgang prygl, hvad ville man så i
alderdommen have af erindringsstof?]

NOTER
1. Erindringerne bringes ikke i deres helhed. Udeladt er
forskellige betragtninger, Bach gør sig, bl. a. over pæda
gogiske, psykologiske og moralske spørgsmål. I de fleste
tilfælde er indholdet af disse betragtninger kort refereret
i den sammenhæng, hvori de indgår. Udeladt er også en
række bemærkninger om en del af de personer, Bach
nævner, bl.a. om hvordan han senere har truffet dem,
eller hvordan det senere er gået dem. Sådanne udeladel
ser er markeret med . . . Nogle steder er udeladt enkelte
sætninger eller ord, der er helt uden betydning for sam
menhængen. Disse udeladelser er ikke markeret i tek
sten.
I skarp parentes er sat udgiverens tilføjelser, bl. a. over
sættelser af de tyske sætninger, Bach benytter ind imel
lem. Alle overskrifter er udgiverens. I navneregistret brin
ges biografiske oplysninger om de lærere eller seminarie
elever, der nævnes i erindringerne, og i litteraturlisten er
anført den litteratur, der er benyttet hertil samt til ind
ledningen og noterne. Oplysningerne om Niels Bach
skyldes sønnen, fhv. lektor Oluf Bach, Sønderborg, der
venligst har givet tilladelse til offentliggørelse af erin
dringerne. Indledning, noter og navneregister er udar
bejdet af A.B. Keck, der også har foretaget bearbejdnin
gen af erindringerne.
2. Ved eksamen og overhøringer var der kun fire karakterer
at vælge imellem: sehr gut - svarer til udmærkelse, gut svarer nogenlunde til mg+, genügend — svarer til g+,
ungenügend var dumpekarakter. Dumpeprocenten var
meget lille, da der fandt en grov frasortering sted i årets
løb.
3. Både på præparandskolen og på seminariet var klaverog violinspil obligatorisk.
4. Øvelsesskolen havde til huse i den kommunale skole i
Laurids Skausgade 14 (på hjørnet af Lembckesvej). Den
var opført i 1871 og blev udvidet i 1885, efter at den var
blevet øvelsesskole. Her undervistes kun drenge; der var
150-200 elever i fire klasser, og byen betalte 10 mark til
seminariet for undervisningen af hver elev.
5. Den patriotiske fest, Bach omtaler, er sikkert Sedan-fe
sten den 2. september 1884. Ved denne lejlighed blev der
overrakt rektor Castens en fane til seminariet, anskaffet
af byens tyske borgerskab ved frivillige bidrag. I sin tak
ketale lovede Castens, at denne fane altid skulle vaje
over den del af Norden, som nu hørte til det stortyske
rige. Castens var senere aktiv i fortyskningsarbejdet. I
1890—91 var han således formand for den nyoprettede
»Tysk forening for det nordlige Slesvig«, der senere blev
hjemsted for en aggressiv tyskhed. Men det er rigtigt
som Bach skriver, at Castens ikke var begejstret for
preusserne, jfr. Harboe Kardel: Geschichte des Haders
lebener Seminars 1884-1920, 1962 s. 173-75.
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6. Endnu i 1880’erne indtog den dansksprogede undervis
ning i den nordslesvigske folkeskole (på landet) en do
minerende plads, ligesom der undervistes i dansk. Der
for var danskundervisning obligatorisk på seminariet,
både i Tønder og i Haderslev. Efter 1888, da danskspro
get undervisning var indskrænket til fire timer religion
om ugen (se note 20), var det stadigvæk nødvendigt, at
lærerne lærte dansk, og dansk figurerede derfor fortsat på
seminaristernes skema.
7. Militærets svømmeanstalt har Bach fejlagtigt anbragt
ved Dammens sydbred. Den lå på nordsiden. Fra Ribevej førte’en vej øst for Damager kirkegård ned til bade
anstalten.
8. Øvelsesskolens enklassede skole bestod af en enkelt klas
se, hvor flere årgange af elever undervistes samlet. En
klassede skoler var almindelige i landsbyskolerne, hvor
en stor del af seminaristerne senere ville fa deres gerning
som lærere. Den enklassede klasse ved øvelsesskolen blev
oprettet i 1891, og det var især børn fra mere fattige hjem
i byen, som blev anbragt her, bl.a. fordi der blev leveret
gratis læremidler.
9. Haderslevonier er åbenbart et udtryk, som man dengang
anvendte om seminarister fra Haderslev seminarium.
10. Traktørstedet Bøghoved har navn efter den skovbevoksede bakke nord for bygningen. Johann Sigismund v.
Mösting, der var amtmand i Haderslev 1789-1804, var
en stor naturelsker og holdt særligt meget af moræne
landskabet vest for Haderslev. For egen regning lod han
anlægge et helt parklandskab med lunde, buskadser og
plæner på Bøghoved. Han blev af Frederik 6. hentet til
København, og som finansminister genrejste han statsfi
nanserne efter statsbankerotten i 1813. - Han er et af de
store navne i Danmarks historie, og i Haderslev burde
man sætte ham et taknemmeligt minde ved at anlægge
en sti fra Ribevej til Bøghoved og kalde den Møstings sti.
11. Dannevirke, der opfattede seminariet som en fortysk
ningsanstalt, holdt offentligheden underrettet om disse
udskejelser ved at bringe notitser om seminariets mang
lende tilsyn med elevernes opførsel.
12. Flere gange senere blev de disciplinære påbud indskær
pet af regeringen, jfr. Harboe Kardel: Geschichte des
Haderslebener Seminars 1884-1920, 1962, s. 37f, 42—46.
Seminaristerne havde i 1894 tilladelse til at besøge gæst
giverierne Ulvslyst, Bøghoved og Tivoli (Christiansfeldvej 25), Stadt Flensburg (Gravene 17) og Krause (Søn
derbro 2). Der fandtes på seminariet forskellige former
for afstraffelse: 1. Mundtlig formaning. 2. Irettesættelse
(Verweis). 3. Hus- eller stuearrest. 4. Delvis eller fuld
stændig bortfald af stipendier, eventuelt tilbagebetaling.
5. Underskrivelse afen erklæring om, at en gentagelse af
forseelsen vil medføre bortvisning. 6. Bortvisning fra se
minariet.
13. Seminariet måtte indtil 1902 benytte latinskolens gym
nastiksal. Først fra 1890’erne kom der gang i idræts- og
gymnastikudøvelse på et bredere, folkeligt plan. I 1892
oprettedes en gymnastikforening, »Gut Heil«, som man
ge seminarister var medlem af, jfr. Harboe Kardel: Ge
schichte des Haderslebener Seminars 1884—1920, 1962,
s. 22f.
14. Den tyske kansler, Otto v. Bismarcks kamp imod det
tyske socialdemokrati, der var dannet som parti i 1875,
indledtes i 1878 med vedtagelsen af en række und tagel-

15.

16.

17.

18.

19.

20.

seslove, de såkaldte socialistlove, der begrænsede de
borgerlige frihedsrettigheder på en række områder. Det
blev forbudt socialdemokraterne at danne organisatio
ner, holde møder og udsende publikationer, bl.a. aviser.
Socialistlovene blev fornyet, indtil de i 1890 trådte ud af
kraft. Da var socialdemokratiet rigsdagens største parti.
Den offentlige prostitution udøvedes fra et bordel i Spei
cherstrasse (nu Landsenervej). I folketællingslisterne fra
den tid figurerer flere pigenavne med stillingsbetegnel
sen »Prostituirte«.
Om cykelsportens udvikling i Haderslev, se Haders
lev-Samfundets Årsskrift 1983, s. 27—38.
Den nævnte ynglingeforening er KFUM, som blev op
rettet i 1873 med orgelbygger Peter Jacobsen som for
mand.
Selskabet Harmonien, der kan føre sin historie tilbage til
1799, har i årenes løb spillet en betydelig rolle i byens
kulturelle liv og fra 1849 også i det nationalpolitiske.
Medlemmerne hørte til den bedrestillede del af byens
borgere. Også efter 1864 var selskabet præget af byens dansksindede - overklasse, og Bachs vurdering af Har
monien som et meget eksklusivt selskab er utvivlsomt
rigtig. Den tyske »Bürgerverein« var nok i mindre grad
præget af overklassen.
Dannevirke skrev den 25. juni 1889 om studentersan
gernes koncert i Haderslev den 22. juni bl.a.: »Det hører
til sjældenhederne, at theatret er besøgt af et så talrigt
publikum som i lørdags aftes og sjældent, at der har
fundet et så stormende bifald sted, som det der blev de
lundensiske studentersangere til del . . . Fremragende
blandt dem alle var selvfølgelig kammersanger Simon
sen, der er æresmedlem af studenternes sangforening;
hans mægtige sympathetiske baryton har en betagende
magt. Der tilstedtes ham også smukke buketter. Hvert
nummer vakte stormende bifald, og efter tæppets fald
var fremkaldelsen så stærk, at sangerne omsider kom
frem og sang et slutningsnummer«. — Niels Juel Simon
sen (1846-1906) var kongelig kammersanger og opera
sanger ved Det kongelige Teater. Siden 1887 var der
forbud imod danske skuespilleres optræden i Nordsles
vig, men allerede før den tid var der flere gange skredet
ind imod danske teaterselskabers forestillinger, se Ro
bert Neiiendam: Det danske theaters vilkår i Nordslesvig
1864-1914, Kbh. 1914.
Kredsskoleinspektør Stegelmann bebudede hermed sko
lens endelige fortyskning, der gennemførtes med over
præsident Steinmanns sprogforordning af 18. dec. 1888.
Afskaffelsen af al undervisning i dansk var kernen heri,
men desuden var der bestemmelser, der pålagde kreds
skoleinspektørerne og lærerne i samkvem med børnene
at betjene sig af det tyske sprog og agte på, at dette mere
og mere skete i børnenes indbyrdes samkvem. Kun reli
gionsundervisningen med fire timer om ugen skulle her
efter foregå på dansk. - Denne forordning er meget om
diskuteret. Den blev især angrebet fra dansk side, men
også fra tysk side er der rejst kritik af den, bl.a. er det
hævdet, at den havde den stik modsatte virkning end
den, der var hensigten. Biskop Kaftan anså således for
ordningen for den største politiske dumhed, det preussi
ske styre havde gjort sig skyldig i. Under et besøg på
Skamlingsbanken sagde han til sin ledsager: Jeg ser efter
et sted til et monument for sprogforordningens ophavs

mand; thi han fortjener en plads blandt dem, der har
fremmet det danske sprog. Om forordningen og debat
ten herom, se L. S. Ravn: Træk af folkeskolens historie i
Nordslesvig 1864-1920, 1982, s. 56-57.
21. I Harboe Kardel: Geschichte des Haderslebener Semir
nars 1884-1920, 1962, s. 116-17, findes en fortegnelse
med biografiske oplysninger om de lærere, der dimitte
redes fra Haderslev seminarium i 1890. Her nævnes 21
lærere.
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NAVNEREGISTER
I navneregistret bringes kun biografiske oplysninger om de
folkeskolelærere og seminarielærere, der er omtalt i erindrin
gerne.
Andersen, Rasmus, f. 6. jan. 1868 i Skovbøl, Felsted sogn, d. 10.
juni 1955, udgået fra Haderslev seminarium 1890, lærer i
Løjt Kirkeby 1890-93 og i Aabenraa 1898—1924, derefter ved
den tyske privatskole i Aabenraa indtil 1932.
Blöcker, Hugo, f. 15. febr. 1866 i Ejderstedt, d. 20. okt. 1948,
lærer i Bramsted i Ladelund sogn, senere lærer i Neumün
ster.
Bruhn, Peter Frederik, f. 19. febr. 1852 ved Flensborg, d. 21.
dec. 1919, udgået fra Tønder seminarium 1874, lærer i Aaben
raa 1875-81, i Løjt Kirkeby 1881-88, i Augustenborg
1888-1909.
Castens, Adolf, f. 22. maj 1842 ved Mölln i Lauenborg, d. 4.
dec. 1913, teologisk embedseksamen, præst i Itzehoe 1869-78,
seminarierektor i Tønder 1878-84, i Haderslev 1884-1907,
død i Lübeck, men begravet i Haderslev. Af hans syv børn var
datteren Helene gift med Haderslev-lægen dr. Peter Meyer.
Cordsen, Georg, f. 11. marts 1865 i Lille Kværn i Angel, udgået
fra Haderslev seminarium 1891, lærer i Drengsted 1892-99,
derefter indremissionær.
Filskov, Jens Peter, f. 1856 i Burkal, d. 17. juni 1938, udgået fra
Tønder seminarium 1879, lærer i Aabenraa 1880-85, præparandlærer i Aabenraa 1885-94, seminarielærer i Eckernførde
1894-1922.
Gregersen, boede sammen med Petersen-Pauli i Slagtergade.
Kan ikke identificeres.
Hermannsen, Lorentz, f. 27. febr. 1867 i Munkvolstrup ved
Flensborg, d. 3. juli 1938, udgået fra Haderslev seminarium
1890, seminariehjælpelærer i Haderslev 1894-99, lærer i Kiel
1899—1904, seminarielærer i Tønder 1904-07, senere i Kiel.
Hoche, Johannes, seminarieoverlærer ved Haderslev seminari
um 1885—87.
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Huth, Julius, f. 4. april 1862 i Rhinlandet, d. 11. maj 1959,
lærer i Berleburg 1895, leder af kammerorkestret ved fyrst
Sayn-Wittgensteins hof, musiklærer ved Haderslev semina
rium 1897-1920 og organist ved Vor Frue kirke, har bl. a.
komponeret »Köller-march«.
Jendresen, Peter Simon, f. 1. okt. 1852 i Styding, d. juni 1941,
udgået fra Tønder seminarium, lærer i Haderslev 1874-85,
seminarielærer i Haderslev 1885-1920, flyttet til Slesvig i
1920.
Jørgensen, Nis Christian, f. 26. maj 1868 i Rinkenæs, d. 17. sept.
1940, udgået fra Haderslev seminarium 1888, lærer i Felsted
1888-91, i Kiel 1891-1919, rektor for den tyske skole i Søn
derborg 1919-38.
Krause, Adolf, f. 2. okt. 1830 i Anhalt, d. 22. juli 1900, semina
rielærer i Tønder 1864-84, musiklærer ved Haderslev semi
narium 1884-97; datteren Martha (1861—1938) blev i 1885
gift med maltfabrikant Sophus Fuglsang (1854-1931), en
søn af bryggeriet Fuglsangs grundlægger, S. C. Fuglsang;
datteren Marie var gift med Ernst Storm, amtsdommer i
Toftlund og søn af digteren Theodor Storm.
Kriechau, Rudolf, f. 16. dec. 1857 i Ravsted, d. 7. dec. 1910,
udgået fra Tønder seminarium 1881, seminarielærer i Ha
derslev og leder af øvelsesskolen 1885—1910; har udgivet en
række lærebøger, bl. a. »Stadt und Land«, en hjemstavns lære
for Haderslev og omegn.
Krieger, Philipp Heinrich, f. 26. maj 1852 i Tønder, d. 16. okt.
1932, udgået fra Tønder seminarium 1873, lærer i Oldesloe
1873—75, ved øvelsesskolen i Tønder 1875—78, seminarielærer
i Tønder 1878-84, forstander for præparandans talten i Aaben
raa 1884-1916, efter 1920 flyttet til Kiel.
Luda, Anselm, født 1840 i Schlesien, d. 21. aug. 1917, seminarieoverlærer i Haderslev 1887-1906.
Meier, Ivar Nielsen, f. 12. juni 1906 i Kolstrup, Stepping sogn,
d. 11. marts 1899, udgået fra Skårup seminarium 1828, cand.
theol. 1839, seminarielærer i Skårup 1833-57, præst i Verninge på Fyn 1857-93; har udgivet regnebøger og i 1844
»Dansk Grammatik«, der kom i adskillige udgaver og oplag.
Michelsen, Hans Peter, f. 3. aug. 1848 på Frøslevmark, d. 29.
sept. 1929, udgået fra Tønder seminarium 1872, semina
rielærer i Tønder 1876-84, i Haderslev 1884-1910, flyttede
1920 til Burg på Femern.

Møller, Peter, f. 7. juni 1866 i Nustrup, d. 26. jan. 1928, udgå
et fra Haderslev seminarium 1890, lærer i Egernsund 1891 —
97, på Kegnæs 1897-1901, i Avnbøl 1901-06. Ca. 1906 re
daktør ved Hejmdal i Aabenraa.
Nissen, Otto Friedrich, f. 9. sept. 1862 i Ulkebøl, d. 8. sept. 1917
i Arrild, udgået fra Haderslev seminarium 1888, lærer i Enderupskov 1888-91, i Tirslund 1892-98, i Arrild 1899-1917.
Petersen, Johannes Peter Christian, f. 6. jan. 1837 i Eggebæk,
Flensborg amt, d. 4. dec. 1887, udgået fra Skårup seminari
um 1857, lærer i Flensborg 1860, overlærer i Slesvig
1861-65, seminarielærer i Tønder 1865-76, kredsskolein
spektør i Aabenraa 1876-87.
Petersen-Pauli, Niels Peter, f. 16. jan. 1867 i Stenderup, udgået
fra Haderslev seminarium 1889, lærer i Roager 1890-1904,
derefter lærer i Rieseby ved Eckernførde, udgav 1921 »Søn
derjyske Rømningsmænd«.
Ravnsgaard, Carl Christian, f. 29. sept. 1857 i Kelstrup, d. 22.
nov. 1924, udgået fra Tønder seminarium 1878, lærer i
Skodborg 1878-85, i Toftlund 1886-1920.
Schneider, Karl, regeringsskoleråd i Slesvig, senere gehejmeråd.
Stegelmann, Claus Heinrich Christian, f. 8. aug. 1842 i Elmshorn,
d. 1928, teologisk embedseksamen 1867, gymnasielærer i
Pløn 1867-70, lærer ved Haderslev præsteseminarium 1870—
71, præst i Ubjerg 1871-79, kredsskoleinspektør i Haderslev
1879-94, til Bielefeld 1894.
Thomsen, Jacob, f. 14. sept. 1867 i Lille Solt i Angel, d. 18. maj
1940, udgået fra Haderslev seminarium 1890, lærer i Østerløgum 1890-95, i Bodum 1895-1901, i Frørup 1901-07, konrektor i Garding 1907-32.
Todsen, Ludwig Emil Thomas, f. 4. juli 1847 i Tønder, d. 27.
aug. 1918, udgået fra Tønder seminarium 1868, lærer i Øsby
1868—70, i Rørkær 1870—74, seminarielærer i Tønder 1875—
84, i Haderslev 1884-93, kredsskoleinspektør i Sønderborg
1893-1910.
Wienberg, Christian Frederik, f. 13. jan. 1863 i Haderslev, d.
1944, udgået fra Haderslev seminarium 1890, lærer i Gettorf
1890-94, i Sønderballe 1894-1908, derefter rejsesekretær for
Indre Mission; stillede forslag om oprettelse af et hvilehjem
ved Genner bugt, som i 1920 blev pigehjem.

A. B. KECK.

HADERSLEV-LÆGEN PETER MEYER
En 100-års studenterjubilar
Den tyske Beamter ser inkvisitorisk på den
stakkels anklagede, der skal svare for sig, og
svare på sære spørgsmål, som f. eks. konfes
sion. Det forstår manden ikke - og øvrig
hedens repræsentant belærer ham så med
spørgsmålet: »Kender De da ikke Dr. Martin
Luther?« Den stakkels mand virrer med ho
vedet og svarer: »Nej, vi bruger altid Dr.
Peter Meyer.«
Det er en af de utallige Peter Meyer-histo
rier, der stadig lever i Haderslev, selv om
Peter Meyer døde i 1935.
Peter Meyer var som en slags Torden
skjold. Historierne samlede sig om ham.
Skulle man fortælle en lidt vovet historie,
begyndte man gerne med: Så var der engang,

da Tordenskjold .... — på samme måde,
skulle der fortælles en god lægehistorie eller
en vits, der drejede sig om slagfærdighed,
så sagde man: Så var der engang da Peter
Meyer .... Nogle af disse historier er rig
tige, andre er normale lægehistorier, der blot
i Haderslev er blevet fæstnet til netop denne
markante person, der var med til at præge sin
by i 70 år.
Men hvem er han, denne Haderslev-læge,
der var kendt af alle. Hvordan kan man
trænge om bag ved alle de talrige anekdoter
for at finde manden selv?
Ja, for det første er denne typiske Haderslev-dreng slet ikke født i Haderslev. Han
blev født i Skodborg. Han var søn af Thomas
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Thomsen Meyer, der var opkaldt efter mor
faderen, storbonden Thomas Thomsen i
Skodborg, »æ kung i æ vest«. — Denne frem
trædende skikkelse havde en datter Marie
Cathrine, der var blevet gift med bonden
Peter Meyer, og i dette ægteskab fødtes
bl.a. sønnen Thomas Thomsen Meyer (7.
nov. 1834). Da han nåede voksenalderen og
tænkte på at gifte sig, skrev hans omsorgs
fulde mor til ham: »Min Hjertekære Tho
mas, Betænker du nu ogsaa ret det Skridt, du
agter at tage . . .« Og det gjorde han. Han
holdt bryllup i 1860 og blev gift med Frede
rikke Christine Posselt (1835—99). Hun var
som barn nr. 10 født 1835 i Københoved som
datter af August Heinrich Posselt, der i 1836
var blevet stænderdeputeret, og som i 1842
havde sekunderet Peter Hiort Lorentzen ved
at tale dansk. Som liberal mente han at han
skulle forsvare det danske sprog, idet han var
valgt i Nordslesvigs 1. kreds. Hans supple
ant var i øvrigt nævnte storbonde Thomas
Thomsen — så forbindelsen mellem de to fa
milier var ikke så mærkelig.
Det unge ægtepar Thomas Thomsen Mey
er og Frederikke Christine Posselt Fik over
ladt »Den gamle Mølle« i Skodborg som bo
lig, og her fødtes deres tre børn, to døtre og
én søn, nemlig Peter, der naturligvis blev
opkaldt efter sin farfar. Thomas Thomsen
Meyer havde en ældre søster, der var gift
med en Johan Valentin Ritter, der slog sig
ned i Haderslev, og det gjorde Thomas
Thomsen Meyer da også, idet han købte hus
i Slagtergade. Ritter-familien havde en søn,
der også hed Peter, og denne ældre Peter
Ritter kom i Haderslev lærde Skole, »Johanneum«, hvor han blev student i 1880. Han
endte sine dage i 1917 som advokat i Tønder.
Peter Ritters far var ansat ved byens skat
tevæsen, og det har måske været ham, der
fik den lidt yngre svoger Thomas Thomsen
Meyer ansat inden for samme etat, og det har
vel også været Ritter-familien, der har tjent
som forbillede, da lille Peter Meyer også kom
i den lærde skole. Peter, der var født den 12.
maj 1863, blev student ved påsketid 1884,
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Peter Meyer som student. Foto Haderslev 1885. (Privateje).

altså næsten 21 år gammel. Königl. RealGymnasium i Haderslev blev berømmet som
»Insula Felix«, den lykkelige ø, hvor eleverne
kunne leve og gro, og som stedse forblev
tro mod hjemstavnen. Ja, det blev sagt om
denne skole, at den trods det, at den nu var
en tysk skole, stadig forblev slesvigsk; den
var i 1880’erne langt fra at være en preus
ser-skole. Men tysksproget var den, og en
stab af dygtige lærere indførte eleverne i tysk
kultur og historie, og ingen elev udgik fra
skolen uden for livet at være blevet præget
heraf. Peter Meyer var ingen undtagelse hans hjemstavn var Nordslesvig, hans fami
lie af liberal holdning, og som han selv med
sønderjysk som hjemmesprog, og han havde
som barn skrevet små rørende breve til for
ældrene og naturligvis på dansk. Nu blev han
orienteret mod syd, og hans kulturelle stå
sted blev tysk kultur, ligesom hans intellek
tuelle sprog blev tysk. Han talte resten af sit

liv tysk og dansk med samme kraft og form
evne, ja, han var endda tresproget, for når
han talte med sine almindelige patienter fra
by og opland, brugte han med karskhed Haderslev-sproget.
Da han blev student, fik han af sin far
foræret en rejse; den gik naturligvis sydpå, og
han nåede juni 1884 så langt som til Schweiz.
Han tog derefter fat på studierne, først i
Leipzig, hvor han også aftjente sin værne
pligt, derefter i Marburg og Kiel med et en
kelt semester i Berlin. Han tog Staatsexamen
i januar 1889 og afleverede samme år sin
Inaugural-Dissertation zur Erlangen des
Doctorwürde der medicinischen Fakultät zu
Kiel. Den korte afhandling, der altså ind
bragte ham titel som Dr. med., behandlede
»Zwei Fälle von metastatischer Hauttuber
kulose«.
Så tog han hjem til Haderslev, hvor fade
ren, der i mellemtiden var blevet skatte
direktør og medlem af Borgerrepræsentatio
nen, sørgede for, at den unge læge blev aner
kendt som »Bürger«, så han kunne etablere
egen praksis. Det gjorde han i forældrenes
hus i Slagtergade 42.
Peter Meyer havde fra ungdommen lidt af
en øjenfejl, så han fik tidligt briller og efter
tidens mode blev det pincenez, og han an
lagde sig ret tidligt skæg, først et lille over
skæg, der også fulgte tidens mode, så det blev
et lille behersket Schnurrbart; det tæmmedes
dog til et mere almindeligt overskæg, da han
senere anlagde det »fup-skæg«, der livet
igennem sammen med knækflippen karakte
riserede hans ydre. Denne unge læge, der
havde et blødt rød-brunt hår og en statelig
gangart, var livlig i bevægelserne og uhyre
flittig i sit arbejde, ikke blot i den private
praksis, men også fra 1891 ved Byens Syge
hus, der endnu kun var et par værelser på
»Fattiggården« i Laurids Skausgade, men
som fra 1894 fik en selvstændig bygning på
Christiansfeldvej med 8—9 senge. Peter
Meyer forestod de senere udvidelser, så det
efterhånden blev et tidssvarende hospital, og
han forblev leder af dette med titel af over

læge indtil udgangen af april 1933. Han blev
også læge for alumnerne på CatharinaHeim, hvor han efter faderens død i 1902
efterfulgte denne i bestyrelsen, og fra 1908
var han »Verwalter« for samme stiftelse, et
job han beholdt til sin død. Han fungerede
endvidere som byens epidemi- og sociallæge,
og havde i den sidste egenskab den delikate
opgave at føre lægeligt tilsyn med byens
letlevende damer. En del af samme damers
kundekreds har han vel også kendt, da han
som militærlæge bl. a. fungerede ved session.
Faderen, Thomas Th. Meyer, havde i sin
tid været medstifter af Frimurerlogen i Ha
derslev, og her endte han som ledende logebroder; det var vel derfor naturligt, at Peter
Meyer også blev medlem og det allerede så
tidligt som i 1890. Han kom i 1920 til at spille
en rolle inden for denne forening, idet han
var med til at stifte den specielle tyske
gruppe, noget som faderen sikkert ikke ville
have brudt sig om, idet Thomas Th. Meyer
netop havde arbejdet for et godt samarbejde
mellem dansk-sindede og tysk-sindede or
densbrødre.
Peter Meyer nåede endda også at have et
privatliv, og der har sikkert været adskillige,
der har set efter denne statelige og raske unge
læge, og Peter var ikke uden forståelse for
kvindelig ynde og charme. Hans fars have i
Slagtergade rakte næsten helt op til haven,
som hørte til seminarieforstanderens em
bedsbolig, der endnu eksisterer som en længe
på Haderslev Statsseminarium, og måske er
det dette have-naboskab, der gjorde, at Peter
fandt frem til »den skønne Helene« — datte
ren af seminariets første forstander, Dr. Ca
stens.
Helene Sophie Henriette var født i 1869 i
Itzehoe, hvor faderen på den tid var præst,
siden blev han seminarielærer ved Tønder
Seminarium og i 1884 udpeget som første
forstander for Haderslev Seminarium. Han
var efter tidens forhold en fremragende pæ
dagog, et moderne frisindet menneske, en
stor sports-entusiast, en festglad taler, en
kultiveret tysk agitator i det nordslesvigske
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Helene Castens og Peter Meyer umiddelbart efter deres
bryllup. Foto ca. 1893. (Privateje).

og et menneske, der forstod at lytte og at
sætte sig ind i unge menneskers problemer;
han var tilmed en livsglad og kærlig far for
sine syv børn. Helene var hans ældste barn,
og han kunne ved juletid 1892 på behørig vis
meddele forlovelse mellem datteren Helene
og den unge læge Peter Meyer. Brylluppet
fandt sted i Vor Frue kirke den 21. februar
1893, og han fungerede selv som præst. Hans
håndskrevne prædiken fra den lejlighed eksi
sterer endnu.
Som Thomas Th. Meyer var Dr. Castens
gået ind i kommunalpolitik, og det var da
ganske naturligt, at Peter Meyer også kom
ind i dette arbejde. Han begyndte i 1901 som
medlem af skolekommissionen. Han fort
satte dette arbejde i alle efterfølgende år.
Faderen Thomas T. Meyer døde i 1902,
men i 1908 kunne Peter Meyer indtage »sin
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fars sæde« i Borgerrepræsentationen, hvor
han forblev resten af sit liv, også efter 1920,
hvor det blev til Haderslevs byråd, og hvor
han med nidkærhed og iver forsvarede det
tyske mindretals rettigheder i den danske by
Haderslev. Han blev medlem af socialudval
get og andre kommissioner og ydede dermed
sit bidrag til byens vellærd.
Da Peter Meyer nu havde stiftet familie,
flyttede han endeligt hjemmefra. Han lejede
sig ind i ejendommen Storegade 452 (nuvæ
rende Storegade 9, »Cykelkompagniet«),
hvor han indrettede sig i hele huset, bortset
fra stueetagen, hvor der var nogle forretnin
ger, bl.a. en papirhandel, hvis tyske mur
reklame endnu er bevaret på bygningen, må
ske som en af de sidste udendørsreklamer fra
tysk tid i Haderslev.
Ejendommen var fin og standsmæssig, og
den havde have ned til Dammen, hvor der
var en lille træbro. Det hele, med gård og
have, var de rette omgivelser for den børne
flok, der efterhånden groede op omkring Pe
ter og Helene. De fik i alt seks børn, deri
blandt en enkelt datter, der døde før hun
nåede at blive to år. De fem drenge var
Hans-Oluf, Otto, Paul, Henning og Helmer.
Da den sidste skulle i skole, skrev Peter
Meyer i sine dagbogsoptegnelser (alle på tysk,
men her gengivet på dansk): »Med et vist
vemod har jeg her ved juletid købt et skole
tornyster til ham - det sidste. Jeg bragte ham
derefter ved påsketid hen til skolen, det første
skridt på en lang vej; må han - denne sol
skinsdreng - gennemleve livet sundt både
med hensyn til sjæl og legeme. Må Gud ham
bevare.«
Mellem Helene og Peter Meyer opstod der
et godt samarbejde helt i tidens stil. Han
passede alt udvortes arbejde, hun passede
hus og hjem og børn, dertil regnskab for
praksis og privatliv. Peter Meyer førte dag
bogsblade vedrørende de forskellige områ
der, og ve den, der rørte hans papirer. Han
havde særlige kalenderblade for de forskel
lige virksomheder, som han var indblandet i,
en for byråd, en for sygehus, en for praksis og

Peter Meyer (nr. 3 fra venstre) fotograferet med personale og en del af patienterne på Byens Sygehus på Christiansfeldvej kort
efter opførelsen 1894. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

en for anden virksomhed. Det var korte no
tater med aftaler og tidspunkter og evt. em
ner, der skulle drøftes, men sjældent med
personlige kommentarer. Disse kunne kom
me i breve eller andre notater, og de eksiste
rer endnu - for han var en ganske flittig
brevskriver med kontakt til fætre og kusiner i
ind- og udland — samstemmende med en ud
præget slægtsinteresse, der gjorde at han i sit
hjem ophobede mange minder, dokumenter
og billeder fra fjerne familiemedlemmer eller
ahner. Men denne folkekære, joviale mand,
der havde en så forbløffende stor kontakt
flade og så mange gøremål, var i sit hjem den
fåmælte, den fjerne, den tavse. Han havde for
vane hver dag at gå op at drikke te hos
Helene, inden han skulle ud på besværlige
ture i praksis, og her ville han have fred.
Havde hun besøg af et par damer, da for
6 Haderslev-Samfundets Årsskrift

skansede han sig næsten demonstrativt bag
en avis. Børnenes opdragelse var hendes sag,
medmindre der var problemer. Han havde
sit at se til, og han var travlt i gang den hele
dag vel vidende, at Helene så efter alt det
hjemlige. — Herunder det selskabelige, for
efterhånden som han blev en kendt mand i
byen, så måtte der jo nødvendigvis være en
vis selskabelighed, selv om han ikke yndede
det; så skulle han jo i kjole og hvidt, og så
skulle han sidde og konversere mennesker,
som måske ikke havde hans interesse. Men
her førte Helene regimentet, og selskaber
blev afholdt — hvert år i februar-marts-april.
Og hun, der i forvejen havde den faste tro, at
det ikke anstod sig at servere samme slags
mad to gange inden for samme måned, førte
en omfattende Koch- & Küchenbuch, hvor
hun dels nedskrev alle slags opskrifter, dels
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Peter Meyers bil, en Opel 16 PS med starthåndsving, karbidlygter og værktøjskasse på trinbrættet. Anskaffet i 1911. Foto ca.
1919 med sønnen Otto ved rattet. (Privateje).

førte register over selskabelighed, så man fra
dette kan se familiens officielle omgangs
kreds, der så absolut var byens bedre borger
skab, strækkende sig lige fra borgmesteren
ned til Peter Meyers kusine, der ernærede sig
hæderligt som pensionatsværtinde. — Vi har
disse »Gesellschaften«-lister gennem seks år
fra 1903 og kan via dem få et indtryk af det
bedre borgerskabs manerer i en lille by som
Hadersleben - placeret i det preussiske riges
allernordligste udkant.
Men alt dette var ikke Peter Meyers stil.
Han var borger og læge og til dels sjælesørger
i sin egen by, og han kendte sine medborgere,
og de kendte ham og accepterede uden videre
hans direkte facon. »No taie do Fandme di
hér pille, Cathrine, ellers dø’e do Fandme.«
- Og Cathrine tog da også omgående de
piller, som Peter Meyer havde givet hende.
Lægeliv på den tid var ikke omgærdet af
lægevagter og regulativer, man stod til rå
dighed dag og nat, og som oftest var det folk,
der boede langt borte — helt ude ved Åstrup
eller lignende steder — og var der så ikke en
82

vogn, der kom og hentede lægen, ja, så gik
han med sin lægetaske i hånden. - Det kan
derfor ikke undre nogen at Peter Meyer be
gyndte at spekulere på egen befordring, og
det blev noget så rædselsvækkende som en
automobil, en af de første biler i Haderslev.
Peter Meyer var læge for høje og lave,
danske og tyske, og han behandlede dem alle
ens, bortset fra sproget. - Da han kom i et
yderst beskedent skipperhjem i Skibbrogade,
hvor drengen havde fået bylder i bagdelen,
kommanderede han rask væk: »Up mæ æ røv
i æ vinne, så vi ka se det stads.« - Og da en
kone af det lavere danske borgerskab havde
haft det uheld, at hendes datter havde født et
barn uden for ægteskab, var det ham, der
bragte budskabet, og da konen fnøs: »Gid
han var dødfødt,« råbte Peter Meyer med
store bogstaver: »Do sku skamm’ dæ, Inge
borg, do ska’ spø’r om han er velskaft.«
Da Peter Meyer døde i 1935 turde en af de
tysksprogede aviser endog sige om denne
Haderslev-læge, at han havde »einer gewis
sen Derbheit in seinen Ausdrücken«.

Udsnit af side af Helene Meyers
Koch- und Küchenbuch med
oplysninger om gæster og menu
ved to forårsselskaber, den 10. og
31. marts 1903 (næste selskab
holdtes den 12. nov.). Blandt gæ
sterne var Helenes forældre, læ
gekollegaer og byens højeste embedsmænd, bl.a. borgmester,
amtsdommer og postmester.
Middagen var begge gange på
seks retter mad, hvoraf tre dog
bestod af dessert, ost og frugt.
Anden ret den 31. marts (ålera
gout) har tilsyneladende været
særlig vellykket, idet Helene
Meyer her har tilføjet »sehr
schön«. (Privateje).

Bortset fra dagbogsnotater, der vedrører
møder og aftaler og den slags, så har Peter
Meyer aldrig ført dagbog, om end han har
forsøgt sig derpå. Han begyndte faktisk på en
sådan, idet han i 1913 begyndte at skrive en
slags dagbog, hvori han skrev: »Jeg fyldte
den 12. maj 1913 50 år, og i den alder begyn
der man ikke blot at se fremad, men måske
end mere tilbage, og der finder jeg så meget
som kan have interesse, måske ikke for mig
selv, men så måske for mine børn.«
Han beskriver derefter, hvorledes julen
1912 gik. Da kom svigerforældrene fra Lü
beck, for seminarieforstanderen havde jo
trukket sig tilbage og boede nu i Lübeck. Det
er ganske tydeligt, at Peter Meyer efter fade
rens død i 1902 har haft et ganske særlig
varmt forhold netop til svigerfaderen, Prof.
Castens. »De udstråler på deres egen stille
måde, ganske særligt svigerfar, en hygge og
gemytlighed i huset,« og som Peter senere
kunne skrive: »Det blev svigerfars sidste op
hold hos os, og da var han ganske frisk i sjæl
og krop, og de havde den glæde her at fejre
6*

kejserens fødselsdag, men dog skal det siges
af hjertet, det var et alt for kort ophold.«
Han fortæller derefter om praktiske æn
dringer i huset for at forbedre praksis-forhold
og om begivenheder i musikforeningen, som
Helene går meget op i, og derefter om den
gamle læge Meyersahms besøg. »Han var
her i otte dage. Jeg kan ikke sige, at hans
besøg var den rene glæde. Meyersahm tæn
ker og taler nu ikke om andet end politik,
’Nordmark’ fra morgen til aften — og med
hvem som helst, og ydermere ’Nationallibe
raler Verein’. — Det var lidt for meget af det
gode, ganske særligt når man ikke helt sam
stemmer med hans synspunkter.« — Derpå
lidt om litteratur, som er blevet læst og
kommenteret året igennem, og derefter næv
ner han at der 1. maj kom tre unge piger i
huset. Det var døtre fra gode hjem rundt i
Nordschleswig, der kom til Helene for at lære
anstand og finere kogekunst. Peter brugte
mange linier til at beskrive de tre pigers
udseende og væsen og baggrund. Han ofrer
dem flere ord end han gav Dr. Meyersahm
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med på vejen. Han slutter sine ord om de tre
unge piger med at sige: »De har et godt for
hold til drengene, et godt kammeratligt for
hold, og vi er begge glade for at drengene
derved far et naturligt forhold til det andet
køn.« I juli kom en niece, der var en 19—21
år, hun var sund og solbrændt og temmelig
selvstændig. »Hun havde taget turen til fods
rundt i Schleswig-Holstein i tre uger, hvor
hun af og til havde overnattet i høstakke,
og hun havde også været sammen med andre
vandrefugle - og de mandlige. Det er dog
immerhen noget: sådan at rende rundt i tre
uger på landevejene.«
I august tog Peter fri i tyve dage og karak
teristisk nok brugte han denne lille ferie til en
fodrejse i Nordtyskland, i begyndelsen sam
men med en svoger, »men han havde den
helt gale udrustning, han kunne ikke komme
op om morgenen og han kunne ikke pakke
hurtigt nok, og først og fremmest kunne han
ikke gå op i bjergene. Jeg førte ham op til en
vidundelig udsigt, men det fik han ikke noget
ud af, og vi skiltes derefter, og jeg fortsatte
alene og traf på en dejlig tur alene« — flere
fagfæller og andre bekendte.
Julen 1913 var præget af Dr. Castens’ død
og begravelse i Haderslev, og det fremgår
tydeligt, at denne svigerfar har haft en over
ordentlig stor betydning for Peter Meyer.
I en sådan årsoversigt er det naturligt at
han beskæftiger sig med sønnerne, men han
var langtfra tilfreds, for som den patriarkal
ske far overlod han jo det daglige til Helene
og tog derefter status over skolegang og ka
rakterbøger. Han konstaterede her, at hele to
af børneflokken var blevet omgængere i
Kgl. Real-Gymnasium, og det passede be
stemt ikke Peter Meyer, men han glædede sig
dog over at de var ved at blive voksne, og
specielt havde den ældste søn, Hans-Oluf,
»givet os stor glæde, han synes at være flittig,
en ung mand, som man med tiltro kan sende
ud i verden. Han kan godt gå på en bever
ding, men kommer altid i rette tid hjem, han
kan også omgås de unge piger på en harmløs
måde, og jeg må gentage her, hvad jeg ofte
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før har omtalt, at jeg betragter sådan harm
løs omgang med de unge piger som et tegn
på, at de er rene af hjertet.«
I denne oversigt over 1913 tager Peter
Meyer derefter et overblik over Helenes
arbejde, dels på hjemmefronten, dels i de
mange andre gøremål og familiespørgsmål,
som hun var involveret i. Han er fuld af
beundring for hendes kraftpræstationer. Ef
ter en gennemgang af eget arbejde, som
læge, som forstander og som logebroder etc.,
samler han sig om det politiske arbejde: »Her
oplevede jeg igen en fiasko. Sydpolsfareren Amundsens danske foredrag blev for
budt (det kunne jo udnyttes politisk af de
danske), og derpå blev det ved dansk ind
virkning tilladt af ministeren — ja, sagen gik
endog til kejseren - og resultatet blev et
gevaldigt Nordslesviger-møde i Flensburg,
hvor hele provinsen deltog, ganske særligt
den holstenske adel. Bortset fra dette så til
spidses situationen hele tiden . . .«
Også i 1914 forsøgte Peter Meyer ved årets
slutning at lave en sådan årsdagbog, men
den blev til intet, den endte i en hjerteskæ
rende beretning om tabet af ældste-sønnen,
Hans-Oluf, der faldt en af de første måneder
af verdenskrigen et sted i Frankrig, hvor han
fik sin grav, der siden hen blev sønderkørt af
tanks og sønderskudt af bomber. Helene og
Peter Meyers ældste søn var faldet for den
preussiske krig, som Peter Meyer ikke kunne
acceptere - i dette stod han lige med dansk
sindede sønderjyder. Hans fortvivlelse var
præget af ulykke og sorg og samtidig med en
vis stolthed over sønnens bevidste ståsted.
Men turen kom også til Peter Meyer. Han
fortæller selv i »Meine Kriegserinnerungen
in aller Kürze« at han 2. januar 1915 gik til
sengs, »da jeg var syg af Neuralgien og over
arbejde, og den 3. januar kom telegrammet:
De skal møde som regimentslæge i Schwerin.
Jeg rejste den 4. januar.« — Han rejste af sted
og kom som læge med i Ruslandsfelttoget,
hvor han havde den ganske særlige oplevelse
at være læge for sin egen søn Paul, der var
blevet lettere såret — samt at møde sin nu

Peter Meyer med sønnen Otto ved den russiske front, vinte
ren 1916-17. (Privateje).

ældste søn, Otto, der også var ved fronten i
Rusland. Samme Otto har siden hen fortalt,
at han, der aldrig havde talt rigtigt med sin
far, der jo altid havde været en utilnærmelig
pater familias, nu pludselig fik snakket med
ham om hjem og familie, om krig og hjem
længsel, om moderen og om hjemstavnen —
en rig oplevelse for dem begge midt i den
russiske vinter.
Peter Meyer, der allerede da led af en an
gina pectoris, gjorde krigen med i henved to
år og kom derefter hjem til Haderslev, der
næsten ikke var at kende igen. Hans opteg
nelser fra året 1919 er måske de mest sigende:
»Januar 1919. Det er småt med fødemidler,
vi gør hvad vi kan for at hjælpe . . . Otto kom
hjem .... Januar bragte valget til Nati
onalforsamlingen. Socialdemokraterne fik

1700 stemmer, de borgerlige lige så mange,
blandt disse Die Volkspartei, som vi tilhører,
700 stemmer. Der er i det mindste 1000 ty
ske, som ikke har stemt. Februar: Valgene til
den preussiske Landdag var endnu værre.
Den 15. febr. kom Paul hjem, han havde fået
sin examen forærenes .... Den bolschewistiske uro kan ikke længere bekymre os. Vi
tager os ikke af det, og jeg orker ikke mere at
læse aviser, og siden januar har jeg holdt
Politiken, og nu arbejder Paul og Henning
ivrigt i haven. Marts: Byrådsvalg. Det gik
særdeles dårligt, 16 danske og 14 tyske . . . .
den 19. havde vi valg til kommunal-udvalgsposter, det blev Christensen, Jonathan
Smith og Jørgensen . . den 31. havde vi det
sidste møde i den tyske Kreistag med føl
gende afskedsmiddag .... i maj havde vi
forhandlinger om salg af kasernen (til de
danske myndigheder) .... Juni: Den 5.
havde vi første Kreistag med danskerne, det
blev et dansk Kreis-udvalg. Den 22. vedtog
Nationalforsamlingen fredsafslutningen. 24.
H. P. Hanssen-Nørremølle tysk (?)minister.
Modstand fra konsulat? Juli: Uddeling af æg
på Torvet, og borgmester og kredsudvalgs
sekretæren optræder. 12-mands-udvalg op
træder, konfiskerer 40.000 æg. Endnu en
gang en øvrighed ved siden af de normale.
Den 18. bliver det besluttet ... at lade lev
nedsmidler komme fra København, de lår jo
sikkert lov til på den måde at komme over
grænsen. Den 30. vælger Kreistag udeluk
kende danske medlemmer ... og på samme
måde vælges der i disse dage danske med
lemmer til menighedsråd. Den 12. oktober
blev der i magistraten valgt tre danske, to
tyske og en socialdemokrat. 4. nov.: Vor
midlertidige gæst Tilly Gerze forlader os
over hals og hoved på grund af jernbane
spærringen, der skal træde i kraft den 15. — Vi
begynder at flytte rundt, jeg trækker mig
tilbage til drengenes soveværelse. Det lader
sig ikke gøre at have konsultation foroven,
dertil er der for mange trapper og døre. Ved
juletid etablerede jeg mig i det store værelse,
mens de gamle beboelsesrum bliver røntgen-
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Helene og Peter Meyer i deres otium, siddende i havestuen på Åstrupvej 25. Foto ca. 1932. (Privateje).

rum, og mit eget værelse bliver nu opholds
værelse. Det går dog an.
1920. 10. jan.: Freden er blevet underteg
net. 11. jan.: I dag blæser de fra domkirkens
tagrytter: Nu takker alle Gud — jamen — for
hvad? Siden 1. januar er levnedsmiddelpri
serne gået op, mælk 1,15, brød 2 mark, smør
og margarine 12 mark, kød 9—10 mark. Ar
bejdslønningerne varierer, f. eks. koster det
25 mark for at få en stikkontakt anbragt.
12. jan.: Danske spejdere samler ind på
gaderne til fordel for afstemningsarbejdet.
13. jan.: I »Grenzpost« er der i dag afskeds
artikel til Landrath von Löw. Gårdejer Refshauge-Ausbøl er blevet udnævnt til Land
rath og tandlæge Smith til Amtsassessor.
Der skal holdes 100 danske møder i 1. zone og
lige så mange i 2. zone. 21. jan.: For at få
Tageschronik har jeg tegnet abonnement på
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Modersmaalet — for mine børnebørn. De
franske tropper, der er indkvarteret på gym
nasiet, gør sig temmellig udtilbens, de har
tegnet et svin med hjelm på tavlen og skrevet
Guillaume (Wilhelm) nedenunder. 21. jan.:
Geheimrath Hansen fortalte mig i går, at
Refslund, Michelsen og Thomsen skal være
amtslæger i Haderslev, Åbenrå og Sønder
borg. 22. jan.: I dag var jeg til møde i Land
ratsamt. Refshauge og Smith talte dansk.
Smith foreslog på grundlag af et forslag fra
det samlede kollegium, at borgmesteren
skulle afsættes. Jeg og mit parti tog afstand
derfra. Bürgerverein vil overtage statuen af
den gamle kejser, denne sag har været be
handlet i Flensburg i Entente-kommissi
onen. Ifølge Smith indtog militæret et me
get skarpt standpunkt desangående - de har
jo også ladet statuen — kejserfiguren — dække

af sække, men den blev dog overgivet til Bür
gerverein.
25. jan.: I dag blev Plebiscit-mærker og
-postkort uddelt. Geheimrath Hansen har
talt med assessor Smith vedr, hans embede.
Han vil sandsynligvis miste hele sit lægelige
område —herunder også sygehuset. Hvordan
vil det berøre mig? Bortset fra dette har han
for en periode af 3/4 år lånt danske kroner,
han skylder nu inclusive renter 26.000 kro
ner. For at kunne svare dette har han brug
for alle renter af 300.000 Mark - hele hans
formue. 26. jan.: Franskmændene opfører sig
gennemgående godt. 2. febr.: I aftes var der
tappenstreg ved det franske militærorkester.
Masser af mennesker, bengalsk belysning,
oplyste vinduer med Dannebrog etc. Bagef
ter var der alle slags optøjer på Søndertorv.
Seminaristerne sang: Schleswig-Holsten etc.
og ophidselsen hos publikum steg mere og
mere, ikke mindst fordi uniformerede spej
dere rendte rundt og rev plakater ned.
4. febr.: Den danske agitationsfond har be
villiget 300.000 Mark til afhjælpningen af
nøden i Tønder amt. Ingen kender noget til
nød, mon man ikke snarere skulle sige be
stikkelse. — 5. febr.: Danskerne er vel forsynet
med kunstnerisk udførte plakater, som er
ophængt i de danske forretningsdrivendes
butikker. På det område er de de tyske over
legne. I går blev borgmester Dr. Schindel
hauer afsat og redaktør Nicolai Svendsen
konstitueret. Denne omvæltning foregik så
ledes ret skånsomt, jeg blev om morgenen
indkaldt hos Svendsen på rådhuset. Han
præsenterede sig og udtrykte ønsker om fort
satte gode forhold og samarbejde. Så kom
han ind på den danske gruppes ønske om, at
der skulle flages på rådhuset den 10. febr. Jeg
bestred hans ret dertil, men de sidder jo inde
med magten. Jeg gjorde opmærksom på, at
det kunne medføre uro, der kunne være far
lig, bl. a. ved anvendelse af kniv —om aftenen
orienterede jeg de tyske byrådsmedlemmer
om denne sag. 9. febr.: Den 7. og 8. kom de
første ekstratog. I Tyskland er sagen mester
ligt organiseret, der kommer ekstratog fra

Peter Meyer — således som han var kendt af byens borgere —
med pincenez, fipskæg og knækflip. (Privateje).

alle egne. Overalt er der modtagelser, for
plejning og musik. Danskerne kommer for
størstedelen med skib ... (vi har faet en del
gæster i løbet af de sidste dage) sidste nat var
her som på en hovedbanegård. Studenterne
har lavet et fint festoptog med utallige fa
ner for at kunne hente gæsterne. Hele byen
vrimler med fremmede. De danske med rød
hvide kokarder.
11. febr.: Valgdagen er overstået - det var
en frygtelig storm og regn. Den gode Gud var
ikke så huld mod de danske faner. De fleste
løb ud i farverne eller gik i stykker - om
morgenen var der endnu skoleelever, der
drog i optog og sang. Resultatet for Haders
lev kreds og by var elendigt. I 1. zone var der
25.000 (tyske) mod 75.000 (danske) stem
mer. Om aftenen mødte vi i Bürgerverein
talrige bekendte; det var virkeligt rørende at
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se, hvor glade de var ved at gense deres
gamle hjemstavn. 25. febr.: Vi har hver dag
den fornøjelse at se Dannebrog, det være sig
ved fødselsdage, begravelser, barnedåb eller
hvad det ellers kan være. 29. febr.: Der kom
mer hver dag danske embedsmænd, der skal
se på deres fremtidige arbejdsområder.
Borgmester Svendsen er blevet amtsskolein
spektør i Tønder og har købt sig et hus der.
Alt drejer sig nu om Flensburg. Der er en
uhyre stor spænding der, på samme måde
med bestikkelser — dem håber danskerne på.
12. marts: Den store tyske tilslutning med
førte at det uretmæssige flag-forbud blev op
hævet. 13. marts: Regeringen i Berlin er ble
vet styrtet.«
Peter Meyer havde allerede før krigen købt
en stor grund ude på Åstrupvej på jord, der
egentlig havde hørt til Åstrupgård. På denne
langstrakte grund, der omfattede den kløft,
hvor i gamle dage vejen fra Haderslevhus til
Koldinghus var gået, lå et lille bondehus,
der populært blev kaldt »Hans og Grethehuset«. Det blev fjernet for at give plads for
den villa, som Peter Meyer havde tænkt at
bygge her; men som for så mange andre be
tød krigen og inflationen og overgangen til
dansk styre og møntfod, at han mistede en
stor del af sine penge, så det blev kun til et
lille lysthus og så en enorm køkkenhave, som
hele familien på forskellig måde nød godt af.
Peter Meyer var også af og til derude, og
engang, da han og den unge tjenestepige tra
vede hjemad med kurven fyldt af grøntsager,
bar han galant kurven for hende ad Åstrup
vej, over Gammelting og hen gennem Gå
skærgade, men da de nåede til Stormklok
ken, rakte han kurven til den unge pige - for
tænk om Helene stod nede på altanen og så
hans galanteri over for tyende.
Der skulle gå flere år inder Peter Meyer fik
økonomien så meget i orden, at han kunne
bygge sig det hus, som han drømte om. Det
skete i 1928, da arkitekt Peder Gram tegnede

»et dybrødt teglstenshus med holstensk ori
enterede detailler . . . Også omkring Åstrup
vej 25 er det de rødstammede overstannere
(fyr) der fuldender billedet af villaidyl.
Husets meget mørke sten, de hvide vinduer
og skodder, afsluttet af et blåglaseret tegltag
er alt sammen meget syddansk. Her må ar
kitekten have fulgt en bygherres særlige øn
sker. Det hus gør ikke Åstrupvejens villa
række mindre interessant,« skrev arkitekt
Kleemann i Jyske Tidende i 1977.
Ja, tiderne skiftede for Peter og hans kone
Helene. Hvor de i årene før verdenskrigen
hvert år fra 1904 om efteråret foretog en
ferierejse — oftest sammen med nogle venner
— til Syd-Tyskland, Schweiz, Østrig eller
Italien eller som i 1911 til Nordkap (Norge),
så blev det nu mere hjemmeliv. De to ældste
sønner vendte hjem og måtte begge en tur til
København for at opnå dansk lægeeksamen
før de kunne vende tilbage til Haderslev for
at indgå i kompagni-skab med faderen — og
for at kunne stifte egen familie — i Storegade,
hvor der efterhånden blev temmelig overbe
folket med børn, svigerbørn og snart også
børnebørn. De to yngre sønner afsluttede
deres skolegang på Haderslev Katedralskole
ved at udgå fra skolens såkaldte tyske afvik
lingsklasser. Peter Meyer trak sig efterhån
den mere og mere tilbage fra daglig praksis,
nu var det sønnernes tur, han flyttede ud på
Åstrupvej, hvor han var den kærlige bedste
far for børnebørnene. Han opgav ikke sine
interesser og da slet ikke sit byrådsarbejde,
men han fik mere tid til et stille samliv med
Helene og med den voksende familie. Han
skrantede, men fortsatte arbejdet. Han talte,
når det fordredes, og da med vægt —og djærvt
— men ellers var han den fåmælte mand, der
hellere arbejdede end pjattede tiden væk.
Han forstod i tide at træde tilbage, og da han
efter måneders sygdom døde den 25. juli
1935 gik flaget på rådhuset og Byens Sygehus
på halv. En god borger var død.
R. MEYER-HEISELBERG.

UDDRAG AF SKATTEINSPEKTØR
W. REINMANNS DAGBØGER
in
1933-35
Med dette uddrag af skatteinspektør W.
Reinmanns dagbøger er vi nået frem til året
1933, der såvel i Danmarks som Europas
historie indtager en særlig fremtrædende
plads. For Danmarks vedkommende var året
1933 nok det værste kriseår under 30’rnes
store depression. Arbejdsløsheden nåede et
højdepunkt. Det gælder også i Haderslev,
der i februar 1933 havde 879 arbejdsløse, det
højeste tal i 1920’rne og 1930’rne. Reinmann
beretter om flere demonstrationer i forbin
delse med den meget høje arbejdsløshed.
Især kommunisterne, der med valget i 1932
for første gang blev repræsenteret i folketin

get, var aktive i deres kritik af det bestående
samfund. Også i Haderslev var der en lille
aktiv kreds af kommunister, der bl. a. uddelte
propagandamateriale på rådhuset!
Den store landsdækkende arbejdskonflikt,
som det i januar 1933 trak sammen til, blev
forhindret ved et regeringsindgreb. Et stort
forlig om dette indgreb og om forbedringer
for landbruget, bl.a. ved en devaluering af
den danske krone, blev gennemført den 31.
januar. Det er det såkaldte Kanslergade-forlig, der også indeholdt en aftale om gennem
førelsen af K. K. Steinckes socialreform. Af
Reinmanns dagbog mærkes også de økono89

Tabel over den samlede indkomst, skattepligtig indkomst og skatteudskrivning i Haderslev købstad 1925-39:

Regnskabs
år

1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
1940-41

Indtje
ningsår

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Samlet
indkomst

15.385.000
14.315.000
14.206.600
14.216.350
14.644.761
15.120.107
14.887.316
14.367.249
15.434.911
16.411.719
17.056.880
17.091.049
17.704.587
18.451.449
19.672.640

Stigning
i %

9,1
-6,9
4-0,8
0,1
3,0
3,2
4-1,5
4-3,5
7,4
6,3
3,9
0,2
3,6
4,2
6,6

Skattepligtig Stigning
indkomst
i %
(Skalaindkomst)

10.175.085
9.175.915
8.860.800
8.803.968
9.061.005
9.361.488
9.147.275
8.334.635
9.528.585
10.173.715
10.830.215
10.856.190
11.404.785
12.275.410
13.542.530

4444-

7,2
9,3
3,4
0,6
2,9
3,3
4- 2,3
4- 8,9
14,3
6,8
6,5
0,2
5,1
7,6
10,3

Udskrevet
kommuneskat

Ligningspct.

889.404
777.188
718.684
690.000
680.000
670.000
660.000
600.000
850.500
920.000
980.000
775.000
775.000
950.000
1.150.000

8,7
8,4
8,1
7,8
7,5
7,2
7,2
7,2
8,9
9,0
9,0
7,2
6,8
7,8
8,5

Kirke
ligningspct.

0,8
0,9
1,0
1,1
1,0
1,0
0,9
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9

Kilde: Købstadens Statistik, tillæg til kommunens regnskaber de pågældende år.

miske følger for kommunen af denne social
reform. Kommunens regnskab 1933/34
sluttede med et underskud på ca. 74.500 kr.,
ikke mindst på grund af socialreformens
virkninger. Det stod derfor allerede i foråret
1934 klart, at der måtte udskrives en ekstra
skat på 1 %, mens borgmester Thulstrup
derimod nødig så en generel forhøjelse af
skatteprocenten. Han forventede i stedet, at
indtægtsstigningerne ville være så store, at
kommunens indtægter automatisk ville for
øges, selv med en uændret skatteprocent. Da
denne stigning viste sig ikke atvære tilstræk
kelig til at dække de forøgede behov, forsøgte
han at fa skalaindkomsten (den skattepligti
ge indtægt, hvoraf skatten beregnedes) pres
set mere eller mindre kunstigt i vejret. Reinmann var stærk modstander heraf, fordi han
var klar over, at det ville føre til klager til
skatterådet og andre højere skatteinstanser
og således medføre et betydeligt ekstraarbej
de for skattekontorets personale. Og som han
selv siger: man kan ikke gribe indtægter, som
ikke eksisterer, ud af den blå luft. I 1934 bøje
de Thulstrup sig for modstanden herimod og
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accepterede en stigning i ligningsprocenten
fra 7,2 til 7,9 %. Hertil kom ekstraskatten på
1 %, således at ligningsprocenten for 1934—
35 blev 8,9.
Det følgende år gentog disse besværlighe
der sig. Der blev foretaget en ekstra grundig
gennemgang af selvangivelserne, hvilket
betød, at mange skatteydere blev indkaldt til
forhandling med ligningskommissionen. Al
ligevel lykkedes det ikke at få skalaindkom
sten presset tilstrækkeligt i vejret, og Reinmann måtte acceptere en fiktiv forhøjelse af
skalaindkomsten fra 9,9 til 10,2 mill. kr. med
alle de besværligheder, det måtte medføre for
arbejdet på skattekontoret. Det betød, at
skatteprocenten for 1935-36 kunne holdes
på 9 %. Ekstraskatten fra 1934-35 var altså
blevet permanent!
De forskellige tal vedrørende indkomster
og skatteudskrivning er anført i tabellen
ovenfor. Tallene er kommunens officielle,
offentliggjort i de kommunale regnskaber.
Disse tal kan sammenholdes med Reinmanns tal og øvrige oplysninger om skatte
ligningen og den fremgangsmåde, der blev

benyttet. I uddraget af Reinmanns dagbøger
er også medtaget de oplysninger, som Reinmann giver om en række personers og firma
ers indtægter år for år, selv om disse tal den
gang ikke længere blev offentliggjort i aviser
ne. Det er sket for at give læseren en fornem
melse af krisens virkninger og dens udvikling
år for år. Af disse tal, der hovedsagelig stam
mer fra forretningsfolk, fremgår det, at krisen
nok var værst i 1932 og 1933.
Administrationen af de nye sociallove kræ
vede også mere mandskab på rådhuset, og
Reinmann har adskillige beske kommentarer
til den vækst, der skete i socialkontorets per
sonale, mens hans egen afdeling undertiden
var stærkt overbebyrdet med arbejde. Reinmanns dagbøger fra disse år giver i det hele
taget indtryk ikke alene af en vækst i det
offentlige personaleforbrug, men også af at
en omlægning og modernisering af hele ad
ministrationssystemet gradvis har fundet
sted.
Samtidig med at man i Danmark nåede til
enighed om Kanslergade-forliget, indtraf i
Tyskland en begivenhed, der viste, at de de
mokratiske partier her havde spillet fallit.
Den 30. jan. 1933 overtog Adolf Hitler posten
som tysk rigskansler. Gennem Reinmanns
dagbog kan vi følge udviklingen i Tyskland
meget nøje. Reinmann var som altid en me
get flittig avislæser, og han lyttede også flit
tigt til Hitlers store taler i radioen. Han giver
ofte begivenhederne i Tyskland en kom
mentar med på vejen, f. eks. opfatter han
resultatet af afstemningen i Saar-området
den 13. jan. 1935 som et sikkert tegn på fred i
Europa. Ved sine besøg i Tyskland kunne
han også ved selvsyn danne sig et indtryk af
forholdene, f. eks. oplevede han under et kur
ophold i Bad Pyrmont præsident Hinden
burgs død den 2. aug. 1934 og den tyske
befolknings reaktion herpå. Reinmann er
nok i begyndelsen imponeret over Hitlers
resultater, men hans holdning til nazistyret
bliver gradvis noget mere nuanceret, efter
hånden som han opdager Hitler-regimets
skyggesider.

Men det er ikke alene udviklingen i Tysk
land Reinmann kommenterer. Han har også
kommentarer til andre af 30’rnes forspil til 2.
verdenskrig, bl.a. udviklingen i Østrig, hvor
Dollfuss-regeringen mødte voksende van
skeligheder og Dollfuss blev myrdet den 25.
juli 1934. Italiens erobring af Abessinien, der
indledtes i okt. 1935, og den spanske borger
krig, der så småt begyndte at udvikle sig i
1934, far også en kommentar med. Frygten
for en ny krig kommer til udtryk flere gange i
forbindelse hermed, og det fremgår også af
dagbøgerne, at disse begivenheder og deres
mulige konsekvenser er blevet ivrigt diskute
ret, bl.a. på rådhuset.
Nazisternes magtovertagelse i Tyskland
betød også en skærpelse af de nationale mod
sætninger i Nordslesvig, hvor en del af det
tyske mindretal snart blev påvirket af de nye
strømninger. Det gjaldt også i Haderslev,
hvor især landsretssagfører, dr. Clausen
gjorde sig gældende som ledende nazist. Alle
rede i april 1933 synes en nazistisk organisa
tion at være dannet i Haderslev. I de følgende
år rasede en strid om, hvem der skulle være
leder (»fører«) af nazismen i Nordslesvig. De
ældre hjemmetyskere var i begyndelsen ret
forbeholdne overfor de nye strømninger, og
da det tyske mindretals folketingsmand, pa
stor J. Schmidt-Wodder i sept. 1934 stillede
sig i spidsen for en ny tysk organisation,
»Deutsche Front«, fulgte det overvejende
flertal af tyskere i Haderslev ham. I juli 1935
måtte Schmidt imidlertid vige pladsen for
dyrlæge Jens Møller, der blev fører for et helt
nyt parti, NSDAP-N, hvori efterhånden alle
tysksindede blev organiseret. Ved folke
tingsvalget i okt. 1935 fik Schmidt-Wodder
469 stemmer i Haderslev-kredsen, mens
NSDAP-N’s kandidat fik 1000 stemmer. Selv
om tallene omfatter hele Haderslev-kredsen,
viser de nok alligevel, hvorvidt man da var
nået i en nazificering af det tyske mindretal.
Det danske nazistparti under ledelse af Fritz
Clausen fik kun 128 stemmer i Haderslev.
Nazisterne i Nordslesvig havde ligesom i
Tyskland deres stormafdeling, »Schleswig91

sehe Kameradschaft« (SK) og ved flere lej
ligheder blev det uniformsforbud, som blev
vedtaget affolketinget i april 1933, overtrådt,
bl.a. ved møder i Borgerforeningen.
En anden af tidens nye bevægelser var LS,
Landbrugernes Sammenslutning, der var
oprettet i 1930, og som agiterede voldsomt
for at staten skulle bedre landmændenes kår,
bl.a. ved at standse de mange tvangsauktio
ner. LS fik især tilslutning i Nordslesvig,
hvor landbrugskrisen havde ramt særligt
hårdt. De metoder, man benyttede for at
råbe regering og folketing op, var demon
strationer (se f. eks. Reinmanns dagbog den
21. marts 1932, HS 1982 s. 60) og forskellige
former for »strejker«. I slutningen afjuli 1933
demonstrerede man sin utilfredshed ved at
undlade at levere mælk til mejerierne. Denne
aktion løb kun et par dage, men var ret effek
tiv, idet kun ca. 6 % af den sædvanlige mælk
blev leveret til mejerierne. I aug. 1935 gen
nemførte LS en såkaldt valutastrejke, der
blev støttet af brede kredse i landbruget,
bl. a. Andelsudvalget. Aktionen gik ud på, at
landbrugets eksportører skulle undlade at
indløse sine engelske pund, fordi man mente,
at man fik for lav en kurs herfor. I stedet skulle
man, så længe kassebeholdning og kreditter
tillod det, betale landmændene i danske kro
ner og derefter udstede veksler, som land
mændene så kunne diskontere. National
banken forsøgte at så splittelse blandt land
brugsorganisationernes medlemmer ved at
hæve diskontoen fra 3V2 til 4V2 %. LS’ stør
ste og vel nok mest kendte aktion var bonde
toget til Amalienborg den 30. juli 1935, hvor
man anmodede kong Christian 10. om at
gribe ind. Kongen henviste imidlertid til sine
ministre.
Der er næppe tvivl om, at LS i Sønderjyl
land var stærkt påvirket af personer, der se
nere gik over i den nazistiske lejr, men langt
den største del af LS’ tilhængere i Sønderjyl
land afviste de nazistiske tendenser.
Allerede i 1933 opstod en bred folkelig
bevægelse vendt imod nazismens pres imod
1920-grænsen. Den såkalde påskeblæst i
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april 1933, da der af nazisterne i Slesvig-Holsten blev proklameret en snarlig revision af
grænsen fra 1920, affødte en række store fol
kelige møder, bl.a. i Haderslev, og den 26.
sept. 1933 dannedes »Det unge Grænse
værn«. Flere andre organisationer fulgte se
nere, bl.a. Danske arbejderes Grænsevagt i
1935. Der er heller ikke tvivl om, at de store
idrætsstævner, der blev holdt af idrætsfor
eningerne i Haderslev i disse år, skulle op
fattes og blev opfattet som nationale demon
strationer. Derfor vakte det også stor util
fredshed, at Haderslebener Turnerbund ved
flere af disse stævner mødte op med sin gamle
fane, der på den ene side havde de slesvigholstenske farver, blå-hvid-rød (»oprørsfa
nen« fra 1848). Det blev fra dansk side op
fattet som en tysk provokation, og da man
ikke kunne forbyde Turnerbund afbenytte
denne fane, henstillede de samvirkende
idrætsforeninger i aug. 1935 til foreningen at
undlade at møde op med denne fane.
På rådhuset var der ansat en række embedsmænd, som stammede sydfra, men som i
1920 var forblevet i deres embede ved over
gangen til dansk administration. Reinmann
var som bekendt en af dem. Mod disse embedsmænd blev søgelyset nu rettet af
dansk-nationalbevidste borgere i byen. Det
førte til en række angreb på disse embedsmænd for manglende loyalitet overfor det
danske samfund. Reinmann er - naturligvis
— meget optaget heraf og føler sig flere gange
forurettet over den mistænkeliggørelse, der
her fandt sted. Disse angreb, der i de fleste
tilfælde var uberettigede, er blot et enkelt
udtryk for, hvordan de nationale modsæt
ninger skærpedes i denne periode.
Ved byrådsvalget den 1. marts 1933 stod
de dansk-borgerlige partier splittet. De kon
servative brød det nære samarbejde, der —
stort set — havde hersket uafbrudt ved hvert
valg siden 1920, og opstillede en konservativ
særliste. Det betød dog ikke nogen ændring
af den borgerlige politik, der fortsat blev ført
under borgmester Thulstrups ledelse, og
hvis formål var ved en så sparsommelig poli-

tik som muligt at fastholde en så lav skatte
procent som muligt. Byrådsmøderne ken
detegnedes ved, at de som regel var meget
korte, ofte blot på fem minutter. Uden man
ge kommentarer stemte de borgerlige for de
forslag, der blev forelagt, og næppe uden
grund ymtedes der i forskellige kredse om
enevælde og diktatur fra Thulstrups side.
Det var på denne baggrund meget van
skeligt for socialdemokraterne at føre en kon
struktiv oppositionspolitik. Viggo Hansen,
der var forretningsfører i sygekassen, var le
der af gruppen og fremførte gang på gang, at
der måtte gøres en meget kraftigere indsats
for at bringe arbejdsløsheden ned, bl.a. ved
omfattende beskæftigelsesarbejder. Ned
sættelse af priserne på el, gas og vand samt
opførelse af et egentligt alderdomshjem var
stadig vigtige punkter på Socialdemokratiets
program, men også her taltes der for døve
øren. Socialdemokraternes og idrætsforenin
gernes mangeårige ønske om et stadion blev
dog opfyldt med stadions indvielse den 2.
sept. 1934.
Byens vækst skete i disse år især i de kolo
nihaveområder, som var udlagt i 1920’rne.
Her byggedes en del nye villaer og der blev i
disse områder efterhånden anlagt rigtige ve
je, som i oktober 1935 fik navne. Antallet af
nybygninger var 1933-34 61, i 1934-35 65
for derefter at falde til 38 i 1935-36. Det
kommunalt støttede byggeri ophørte i løbet
af 1933. Til gengæld ydede kommunen en ret
betydelig støtte til indretning af WC’er i det
ældre byggeri. Formålet hermed var at få
afskaffet den uhygiejniske natrenovation. I
juli kvartal fandtes endnu 823 spande, der
skulle tømmes, men i dec. 1934 vedtog byrå
det, at WC-ordningen skulle gennemføres
overalt i byen snarest muligt, og afgiften for
tømning af spande blev sat op til 48 kr. om
året for at tvinge husejerne til at installere
WC.
En sag, der — naturligt nok — kom til at
optage byens befolkning stærkt, og som også
Reinmann gør meget ud af i sin dagbog, var
den store børnelammelsesepidemi, som ra

sede i store dele af Danmark i efteråret 1934.
På sit højeste betød den i Haderslev, at både
Set. Severinskolen og Louiseskolen var ind
rettet som nødsygehus, men antallet af
egentlige lammelser var dog meget begræn
set. Selv om staten betalte en del af de ret
betydelige udgifter i forbindelse med epide
mien, kostede den også kommunen penge, og
det kom til at spille en ret stor rolle i forbin
delse med skatteligningen i foråret 1935.
For Reinmann personligt var disse år nok
især præget af en stærkt tiltagende arbejds
byrde som skatteinspektør, en titel som han
efter noget besvær fik tillagt i marts 1934.
Undertiden, når det gik hårdest til, havde
han mest lyst til at smide det hele, for som
han selv siger, han var jo økonomisk sikret
med den ikke ubetydelige formue han besad.
Denne formue var imidlertid for en dels ved
kommende anbragt i Tyskland, og efter nazi
sternes magtovertagelse skærpedes de tyske
valutarestriktioner, således at det endog var
vanskeligt at få afkastet af denne formue ud
af landet. Mange andre var i samme situa
tion som Reinmann, og der dannedes derfor
den 10. dec. 1934 en sammenslutning af per
soner med tilgodehavender i Tyskland.
Reinmann kom tilsyneladende til at spille en
ret betydelig rolle i denne forening og førte et
par gange forhandlinger både i København
og i Berlin om en lettelse af de tyske valuta
bestemmelser på dette område. Det var dog
kun begrænset, hvad der opnåedes, og
Reinmann måtte i mange tilfælde klare sig
ved simpelt hen at bruge sine tyske rente
indtægter under sine rejser i Tyskland. Pro
blemerne i forbindelse med disse såkaldte
devisebestemmelser spiller en stor rolle i
Reinmanns dagbog i disse år, men er kun
medtaget i dette uddrag i meget begrænset
omfang.
For uddraget af dagbogen gælder i øvrigt
de principper, der er anført i HaderslevSamfundets Årsskrift 1981 s. 43.
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I de offentlige lokaler var der på Sylve
ster [nytårsaften] ikke så meget løs
som ellers; krisetiden mærkedes også
der.
Til [grosserer] Peter Frees, Storegade
71, for at se på regnskabet. Resultatet
var 36.000 kr., 8.000 mindre end i
1932/33.
Besøg hos Thulstrup . . . da jeg tilfæl
digvis oplyste ham om, at Riedel
[næstformand i ligningskommissio
nen og typograf på Modersmaalet] vil
fa en lille fortegnelse over de ydere,
som står øverst på skattelisten, blev
han helt rasende. Under ingen om
stændigheder måtte tallene meddeles;
han truede med afskedigelse, statsad
vokaten pp. Ganz grosse Sache! Jeg
var helt bestyrtet, da Riedel ikke vil
finde sig i en sådan adfærd. - Besøg
hos ham; han vil nu tale med Hundevadt [formand for ligningskommissi
onen] om denne sag. Kleine Ursache,
grosse Wirkungen!
Ca. 500 skemaer [selvangivelser] er til
dags dato gået ind; det ser ørkesløst
ud.
2. lock-out-varsel er udsendt fra Ar
bejdsgiverforeningen til 1.2.33; der
berøres over 100.000 mand . . . Stort
underskud i statshusholdningen skal
dækkes med nye skatter! — I dag ser
forholdene meget dårlige ud; man kan
ikke tænke sig muligheden af en for
nuftig orden i nærmeste fremtid.
Byrådsmøde kl. 17. Rådhuset besat
tes af politiet, da kommunistiske op
tøjer befrygtes. Kl. 17.10 kom der ca.
400 mand med politiet i spidsen i de
monstrationstoget til rådhuset. Sø
mand Lausen var i forreste række. 5—6
betjente holdt orden på gaden. Borg
mesteren henviste til hjælpekassen1
pp, alt på ordinær vis. Kl. 17.30 var
alt forbi, og alle gik roligt hjem.
En masse arbejdsløse hentede skema

er hos Boysen til understøttelse af
hjælpekassen; betjent Reimers måtte
ordne tilgangen.
26/1 Stort løberi til rådhuset vedr. hjælpe
kassen-skemaer... Borgmester Thul
strup kl. 18 hos os; det af de arbejdslø
se stillede andragende om 50 kr. hjælp
for gifte samt 30 kr. for ugifte ydere er
af magistraten blevet afslået. Det er
givet, at vi far ballade at se næste
lørdag [den 28.].
28/1 Fra morgenstunden af var der tykke
luft i rådhuset, da der ventedes uro
ligheder fra de arbejdsløses side. En
hel del betjente var posteret i bygnin
gen samt i Lav- og Højgade. Der
mødte ved 10-tiden et tog på 200
mand fra Gravene til Højgade. Fire
mand havde foretræde hos borgme
ster Thulstrup. Melander var helt
konfus og opholdt sig hos stadsbyg
mester Hansen. Vi hos os arbejdede
roligt og støt videre og havde en del
rykind.
30/1 Kurspanik på Børsen i København.
RM handledes til 160, sterling til
22 ... I Tyskland er Hider blevet rigs
kansler, Papen vicekansler, Schlei
cher synker i ordenen; igen et vældigt
virvar.
7/2 Samtale [med Hundevadt] vedr. den
kommende ligning; når byens behov
daler med 60.000 kr., så skal vi nok
klare ærterne. Vi regner med en ind
tægtstilbagegang på ca. 1 mill. kr.
10/2 Borgmester Thulstrup har en hel
valgfeber; i aftes har de konservative
besluttet at opstille en særliste til by
rådsvalget. Benzol-Knudsen er væl
dig i gang med opposition imod Thul
strup; han har faet en del kloge hove
der med sig, [kornhandler] I. S. Chri
stensen, [købmand] Chr. Adolphsen
m.fl.2
11/2 En hel del forretningsfolks selvangi
velser er nu gået ind; det ser dårligt
ud. Samtale med borgmester Thul-
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strup vedr, vor skatteskala, som er en
af de billigste i hele landet.
Købmand Peter Orbesen har kun
49.000 kr. indtægt, men over 1 mill,
formue. Samtale med Hundevadt
desangående.
Til skomager Gelineck [Storegade
26], som ikke havde tjent mere end
1360 kr.
Stort løberi på rådhuset til forsørgel
sesvæsen (små næringsdrivende og
håndværkere kan nu også fa vinter
hjælp (100 kr.) fra staten). Folkeregi
stret er fuldtud beskæftiget med valg
lister samt revision af understøttel
sesandragender. Vi er faktisk kun 3V2
mand i en by med 8000 skatteydere.
Jeg havde stadig lyst til at smide klun
sene på rådhuset; der er indtægter nok
til at bestride livets underhold.
Vi opdagede at lærerne, som bor på
seminariet, ikke har svaret skat af
deres fribolig . . . Borgmester Thul
strup regner med 800 stemmer på den
konservative liste og 2400 på fællesli
sten! Jeg tror på 900 og 1950, da Jo
hanna Jensen trækker meget til den
anden side.3
[Efter fælleslistens vælgermøde]. Den
konservative særliste er på returmar
chen, som man hører alle vegne; Benzol-Knudsen, [arkitekt] Gydesen,
[købmand] Chr. Adolphsen pp står
ene . . . Kornhandler I. S. Christen
sens regnskab: udbytte 22.000 kr.
(bedre end i 1931).
Besøg hos Carl v. Dippe vedr, selvan
givelse; han har ingen indtægter og er
snart på bar bund. Godt med gæld;
Aga har ingen værdi.
Den store tyske rigsdagsbygning er
blevet hærget af en stor ildebrand,
som kommunisterne har forårsaget.
Kl. 13 var der radiotransmission fra
bygningen; stærke taler mod den
uhyggelige kommunisme, som efter al
sandsynlighed helt vil blive forbudt!
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I dag er der valg til byrådet i Haders
lev ... alt gik roligt til; byen havde sin
sædvanlige ansigt . . . Kl. 14 til re
stauration Behrens . . . resultatet var
under al kritik, kun 2000 kr. ind
komst. Musik og forskellige gode arti
ster tager alt . . . Borgmester Thul
strup løber rundt og er meget nervøs
vedr. udfald af valget.
Resultatet af byrådsvalget i går [7 på
fælleslisten, 2 kons., 6 soc.dem. og 4
tyskere] diskuteredes ivrigt alle veg
ne. — Vi beholder nu Thulstrup, og
han er trods sine nykker og syltetil
bøjeligheder den rigtige mand.
Til [købmand] Peter Duus vedr.
regnskab, 6000 kr. indtægt . . . Mødte
Melander undervejs, som spurgte ef
ter mit ophold på gaden i tjenesteti
den.
Riedel hos os vedr. Peter Orbesen,
han skal nu dog forhøjes til 57.000 kr.
— Nu har vi kun et par møder [i lig
ningskommissionen] tilbage, men jeg
er ganske forfærdelig træt. Borgme
ster Thulstrup med pårørende har
endnu ikke indleveret sin selvangivel
se.
Besøg af [købmand Hugo] Brülle [in
dehaver af firmaet Anton Skau, Bispegade 3], som var meget optaget og
ærgerlig over ligningskommissionens
fremgangsmåde, da han skulle indle
vere de nøjagtige lister over varelage
ret. Men han vil ikke ud med dem, da
han er bange for, at Hundevadt far for
megen indsigt i sagerne.
[Møde i ligningskommissionen]. Ved
behandling af Brülles varelager op
stod der en meget skarp diskussion:
Hundevadt, Riedel, driftsbestyrer
Jensen og [malermester] H. Carsten
sen deltog heri. Riedel ønskede oplys
ning om mit besøg i Skaus butik sidste
lørdag. Enderesultatet blev, at Brülle
forhøjedes til 40.000 kr. indkomst,
formuen med 30.000 kr.4 Hele sagen
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var meget uheldigt; jeg var meget træt
efter denne ballade.
23/3 Resultaterne [af ligningen] er til dags
dato under al kritik og svarer ikke til
forventningerne. Det er endnu et
spørgsmål om 60.000 kr. mindre-udskrivning kan udligne tabet . . . Der
gives intet løntillæg til mig; jeg havde
heller ikke ventet det.
27/3 [i Hamborg], Forretningerne går
endnu dårlig i Hamborg. Trafikken er
kun halvt så meget som før. Men alle
stoler på Hitler. Man lever igen op i
Tyskland, særlig ungdommen drøm
mer om en anden fremtid.
29/3 Kl. 16 kom Hundevadt og Riedel på
kontoret for at drøfte tallene og lig
ningsprocenten samt kirkeskatten. Vi
blev enige med 7,2 samt 1,1. Indtæg
terne er gået 3 % tilbage, efter skala
en: 9 %. — Men de 60.000 kr. mindre
behov hjælper meget til at lignings
procenten holdes.
30/3 Ligningskommissionsmøde fra kl.
18.30-19. Ligningsprocenten blev
fastsat efter mit forslag . . . Alle var
glade ved dette resultat. Kl. 19 til
spisning hos Hundevadt på Åstrupvej . . . kl. 4.30 til sengs. Det var vist
nok den bedste ligningsprocentspis
ning vi nogen sinde har haft.
6/4 Diskussion med Danielsen [på Kre
ditbanken] om de dårlige økonomiske
forhold her i landet. Der er en krise
uden lige, som hærger landet, men
folket tager hele historien med beun
dringsværdig ro. Siden to år er der
ikke betalt renter til kreditfor
eningerne, som igen har svaret de
forfaldne [renter] ved at trække på
staten eller Nationalbanken.
11/4 Overalt i Nordslesvig dannes der nu
tyske nazi-afdelinger; i Tønder løber
de såmænd rundt i uniform.
18/4 Det er Dybbøl-dagen; alle flag er ude;
musik med Gaasvig i spidsen gennem
byen. Stort nationalt møde i ridehuset
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som svar på tyskernes udæskende
henstillinger [om grænserevision].5
1/5 I dag er det 20 år siden jeg trådte i
Haderslev kommunes tjeneste. En
lang tid er gået - med- og modgang,
men efter al sandsynlighed er jeg øko
nomisk sikret!
6/5 Vældigt rykind på forsørgelseskonto
ret, da hjælpekassen i aftes havde af
slået mange ansøgninger. Sømand
Laur. Hansen var vældig igang i for
stuen.
7/5 I anledning af den 1. søndag i maj må
ned havde butikkerne åbne, men tra
fikken var ikke særlig stor. — Diskussi
on med MM vedr. vort privatforbrug,
som nu udgør ca. 800 kr. brutto inkl.
de store skatter og husleje [pr. må
ned]. Men foreløbig er der jo ikke no
get at gøre ved det; så længe RM hol
der sin guld-paritet, er der jo ingen
fare for et evt. underskud på levebud
gettet.
10/5 Martin Boysen . . . fortalte, at kun
ganske fa af de unge arbejdsløse var til
at få til at arbejde på landet.
15/5 Den politiske situation i Europa bli
ver sortere for hver dag der går.
17/5 Kl. 15 gik Forkert, Jørgensen og un
dersøger Jensen til pedel Johnsen for i
hans lejlighed at høre den spændende
Hitler-tale fra den tyske rigsdag. Hele
kloden lyttede til de vægtige ord, han
sagde om afrustning, den økonomiske
krise, pagten af Versailles med dens
frygtelige følger. Det var sikkert den
bedste fornuftige tale Hitler nogen
sinde har holdt.
26/5 Kongen, dronningen og kronprins
Frederik besøger med Dannebrog Ha
derslev amt i dag. Kl. 10 skal det have
været sort af mennesker ved havnen.
9/6 Kl. 14 med Karen til cykle-Lydiksen
for at fa købt et køretøj til hende, som
hun nu så længe har bedt mig om. Vi søgte en fin engelsk cykle ud til en
pris af 95 kroner.

Børnehaverne var altid faste deltagere ved kongemodtagelserne på havnen i Haderslev i 1920’rne og 1930’rne, her (formo
dendig) frøken Michaels børnehave fra Torvet ved kongemodtagelsen den 26. maj 1933. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

10/6

14/6
15/6

19/6

22/6

[Tjenestemandsforeningens sommer
udflugt], Ekstratog kl. 14.50 til
Sølyst, der var en hel del folk med;
ca. 90 personer ved kaffebordet, for
nøjelig stemning. Ingen deltagelse fra
byggekontoret og gasværket. — Der
foranstaltedes forskellige løjer . . . Vi
spiste smørrebrød på Sølyst, de an
dre sad i salen med madkurve . . .
Diskussion med Forkert over Hit
ler-regimentets uheldige fremfærd.
Diskussion med Forkert vedr. ind
meldelse i Spar- og Byggeforening,
da mange i byen nu er med.6
Mange mennesker så på ejendom
men Dansk Arbejde [Aabenraavej
30], som snart skal bortloddes. Huset
er indrettet med »funkis« møbler.
Nu påbegyndes asfalteringen af Bispegade-Apotekergade; længe har der

7 Haderslev-Samfundets Årsskrift

været arbejdet der til stor gene for
forretningsfolk.
28/6 Melander meddeler, at borgmester
Thulstrup ønsker en redegørelse fra
mig om evt. forslag til ændring i
skatteloven til kommunen.
30/6 Borgmester Thulstrup har skrevet
igen til Melander og meddelt, at mi
ne ændringsforslag ikke var udtøm
mende, han ønsker en ny redegørelse.
— Straks svaret, at vi med den lave
ligningsprocent ikke særlig var inter
esseret i alt for store ændringer.
4/7 Asfaltbelægningen har nu nået Torvet,
Apotekergade-Bispegade er helt fær
dig.
8/7 En hest var styrtet om ved indgangen
af Nørregade (varme) og havde
temmelig forslået sig ved netop at
falde ind i Chokolade-Christensens
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13/7

14/7

19/7

25/7

28/7

2/8
3/8

5/8
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vindue, som splintredes. - Stort op
løb!
Alle aviser er nu optaget af den af
landmændene i Sønderjylland fast
satte mejeri-strike p. 23.7.33.
Kl. 11 til borgmester Thulstrup, som
forlangte oplysning om resultatet af
ligning for 1932/33 og 1933/34. Han
mente, at de sociale udgifter langt
har overskredet det budgetterede be
løb; 1932/33 vil derfor afslutte med
et meget stort minus.7 Overskud ved
skatten + gasværk-overskud pp har
forsørgelsesvæsenet slugt + overfør
sel fra reguleringsfondet. — Han ser
nu meget sort på forholdene.
[i Hamborg], Det synes at der nu
kommer en smule mere fart i støvler
ne i forretningslivet; menneskene le
ver op igen.
[med tog fra Schmalkalden til Eisen
ach], Grundet på et attentat på Hit
ler i Bayreuth blev alle Coupés grun
digt »überholt«. Alle kufferter blev ef
terset; personlige spørgsmål (pas,
papirer pp) rettedes til alle rejsende.
Meget ubehageligt alt den slags udsnyfleri.8
[tilbage til Haderslev], Personlig var
jeg meget glad over at være i Dan
mark igen, da man ikke er vant til et
så skrapt regimente. — Det kan ikke
nægtes, at der er orden i hele Tysk
land.
Diskussion på kontoret vedr. stilling
af nazisterne her i landet.
Mødt Melander, som oplyste at
borgmester Thulstrup havde udar
bejdet en skatteskala, hvorefter lig
ningsprocenten kan holdes; mellem
indtægterne må bøde for krisetider
ne.
Kl. 19.30 lød der pludselig brand
alarm, tykke røgskyer viste sig over
Sdr. Otting. Hele Fuglsangs maltfa
brik stod i lyse luer. Det vældige
kompleks udbrændte i nattens løb

7/8

9/8

10/8

22/8

28/8

29/8

fuldstændig. Stort tab for firmaet,
som nu havde ordre til levering til
USA . . . Kort besøg på brandstedet.
Drøftelse af den af borgmesteren ud
arbejdede skala, som belaster mel
lemindtægterne stærkere end hid
indtil. — Optagelse af et lån til kom
munen til afhjælpning af debetsaldo
en; byen skylder 6-700.000 på kasse
kreditten.
Længere samtale med borgmester
Thulstrup vedr. den nye skala, som
skal gælde fra 1934/35. Vi kom ind i
en temmelig livlig diskussion. Han
bruger 100.000 mere; ligningspro
centen skal fastholdes. Ydermere
regner han med en stigning i ind
tægterne for forretningsfolk og hånd
værkernes vedkommende, da alle har
godt at bestille i 1933.
. . . udregning efter borgmesterens
skala, som dog ikke gav særlig meget
mere.
Kl. 12 tilkaldt hos borgmesteren; di
skussion vedr. skalaen; han blev ra
sende, da jeg gjorde ham opmærk
som på, at ligningskommissionen
trods alt havde det sidste ord. Han
forbød mig i meget skrap tone at di
skutere den evt. nye skala med Hun
devadt. Det hele var et politisk
spørgsmål, som ikke kom nogen ved.
— Diskussion om hvorfor kommune
skatten for 1933/34 ikke giver mere
end 617.000. Man bliver virkelig ær
gerlig over al det pjatteri, som dog
ikke betyder noget . . . Om eftermid
dagen samtale med A. Hundevadt om
borgmesterens uforskammede frem
gangsmåde overfor mig og lignings
kommissionen.
Kl. 20-21 spacergang med MM og
Karen til Damhalvøen for at se på afslutningsconcerten. Der var mange
folk, men ynkelig musik og dårlig il
lumination.9
Skala-samtale med borgmester Thul-

Branden på Fuglsangs maltfabrik den 5. aug. 1933 set fra banegårdsterrænet. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

strup, som igen var meget pågående,
idet han påstod, at jeg havde drøftet
skalaen med Wald. Schmidt. Jeg
ærgrede mig meget! . . . Samtale med
Wald. Schmidt vedr. borgmester
Thulstrups ustandselige fornærmel
ser.
31/8 Længere samtale med Melander
vedr. indretning af det nye forsørgel
sesvæsen . . . Hundevadt har i dag
stort tilløb vedr. den afdøde Bertel
Thedes plads som markfoged ... I
Modersmaalet har faktor Lageri en
større indsendt vedr. nazi-bevægel
sen her i byen. K.’s datter Ilse (kvin
delig nazi-høvding) er ansat som
kontorist på gasværket. — I danske
kredse er der stor harme over denne
øllebrød-barmhjertighed.
3/9 Den nazistiske partidag fortsattes
7*

med stort klimbim i Nürnberg. — I
Haderslev er der i dag stort sociali
stisk møde i Kløften med Stauning,
nuværende ministerpræsident, som
hovedtaler. — Ved dammen er der
opslået telte for udenbys gæster til
stævne. — Militæret har stor gymna
stikopvisning på kasernen med fælles
kaffebord! Byen var derfor fyldt med
mennesker ... Ved et fakkeltog i af
tes smed socialisterne Nordschleswigsche Zeitung, Jydske Tidende pp
på bålet. - »Freiheit og Rød Front«
råbtes der!10
10/9 Besøg aflagt hos Jep Skøtt [Slots
vandmøllen]. Drøftelse af den nuvæ
rende økonomiske situation med
henblik på et forslag af borgmester
Thulstrup, som offentliggøres i Mo
dersmaalet (i går). Han tilstræber en
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21/9

26/9

2/10

14/10

23/10

3/11

5/11

6/11

12/11
100

sammenlægning af alle krisefonds;
staten har nu tabt en utrolig masse
skillinger i Sønderjylland, og det er
på allerhøjeste tid at der saneres til
bunds.
Borgmester Thulstrup og [kreditfor
eningsdirektør] Callø er bestandig på
krigsstien i længere artikler i aviser
ne.11 Thulstrup vil sikkert være fol
ketingsmand som Madsen Mygdals
efterfølger, senere minister.
Tre mand udgør nu ekstramandskabet ved forsørgelsesvæsenet; Melan
der klager over det kolossale merar
bejde og de vanskelige lovbestem
melser.12
Mødte borgmester Thulstrup, som
jeg ledsagede til sit kontor. I dag var
han meget venlig og fornuftig. Byens
behov stiger 120.000 kr. for 1934/35;
skalaændring og forandrede skala
samt stigning i de samlede indtægter
med 1,2 mill, skal der til.
Tyskland har i dag udmeldt sig af
Folkeforbundet . . . det hele lugter
efter en ny krigsatmosphære.
Kl. 20 til Teatret, Gammel ting med
MM, hvor der fremførtes en film af
van der Veide med foredrag af ham
selv; det fuldkomne ægteskab, der
var en del interesserede bedre folk.13
I den danske rigsdag tales og snakkes
der i lange baner — uden nogen som
helst resultater.
Min fødselsdagsfest d. 29.10.33 i
hjemmet med 14 personer i alt + Ka
ren har kostet i alt 150 kr. (hovedret:
dyreryg) . . . spadseretur til vandtår
net (omkring dette kvarter er der
bygget en hel del ejendomme) . . .
stor trafik gennem gaderne, da bu
tikkerne havde åbne fra kl. 16.
Diskussion på kontoret vedr. skatte
væsenets vanskelige opgave at finde
de rigtige indtægter og formuer
frem . . .
I dag er der i Tyskland den største

14/11

15/11

21/11

22/11

29/11

30/11

1/12

10/12

folkeafstemning, som nogen sinde
har fundet sted . . . Begejstringen
skal være enormt over hele Tyskland!
Men folket kan også være stolt over
den prægtige fører Hitler.14
Over hele landet afholdes der nu
konservative møder, der er fremgang
at spore for partiet, som også jeg er
tilhænger af.
Borgmester Thulstrup har inviteret
alle borgerlige medlemmer af den
gamle ligningskommission til person
lig forhandling.15
Vos har gjort en fejl ved sammentæl
ling af indbyggere i Haderslev. 160
personer regnet for meget på Vil
strup vej.
På kontoret diskuterede vi, at der er
så mange velsituerede folk på
Åstrupvej, som ikke har mere nogen
husassistent.
De arbejdsløse i Haderslev har ind
varslet til et møde til i morgen aften i
Folkets Hus [Gåskærgade 20] for at
protestere mod socialkontorets karri
ge understøttelse, særlig med henblik
på den omstændighed at en mand,
Jensen fra Naffet, som havde afleve
ret sine børn på rådhuset, var kom
met til tvangsarbejdsanstalten i Hor
sens. Det skal nok give udskæld efter
alle hjørner og kanter.
Ligningskommissionen konstituerede
sig med Hundevadt som formand og
Riedel næstformand.
Besøg af snedker Jørgen Madsen [so
cialdemokratisk medlem af Lig
ningskommissionen], som afleverede
forskellige hemmeligheder fra for
mandsvalget i går. De borgerliges
mening var i forvejen den at vælte A.
Riedel som næstformand. Men det
mislykkedes, efter at Madsen havde
stillet forslag om at genvælge begge
herrer per akklamation.
[i Hamborg], Alle hilser nu med
»Heil Hitler« med oprakt arm.

Udsigt fra vandtårnet 1942 over det (endnu) nybyggede villakvarter ved Marielystvej nord for Åstrupvej. (Haderslev byhisto
riske Arkiv).

14/12 [igen i Hamborg efter faderens be
gravelse i Schmalkalden:] De øko
nomiske forhold i Tyskland er endnu
meget dårlige. Alle klager over den
alt for ringe omsætning; ingen jule
stemning; byerne, gaderne og forret
ningsvinduerne er dårligt belyst.
Overalt tigges der; betleri alle vegne.
»Vinterhilfe« og igen »vinterhilfe«.
16/12 I Haderslev tigges der ligeledes alle
vegne; husene bliver afklapret fra
voksne og unge med salg af alle muli
ge småting.
17/12 [søndag]. Spacergang gennem by
en .. . vældig trafik; Hundevadt var
overfyldt; de andre forretninger var
ligeledes godt besøgt.
20/12 Sjov i rådhuset med adskillige stinkbomber.

23/12 Borgmester Thulstrup blev hjemsøgt
af arbejdsløse og trængende folk.
24/12 Omkostningerne ved denne jul vil
efter skøn med alle chicaner beløbe
sig til 545 kr., det største beløb vi no
gen sinde har haft. — Under hensyn
til den netto-gage jeg får på rådhuset
må selv hønsene le ad det.
28/12 Samtale med borgmester Thul
strup . . . vedr. skatteudskrivningen i
næste år. Kommunen skal bruge
120.000 kr. mere. Jeg faldt næsten på
ryggen.
1934
1/1 I byens restauranter har der på Sylve
ster været godt rykind. Gammelting
og Hansborg overfyldt. Politiet hav
de intet arbejde.
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Direktør Callø på krigsstien i aviser
ne modj. A. K. (landinspektør Chri
stiansen); han siger at hele virksom
heden er den bare humbug.16
9/1 Byrådsmøde kl. 17; socialdemokra
terne stemte igen delte.17
10/1 Rigsdagsbrandstifter van der Lubbe
er kl. 7V2 i Leipzig blevet henrettet;
[præsident] Hindenburg har afslået
benådningen . . .
[skatteberegning
for købmand Peter Sørensen:] overskudet opgjordes til 20.000 kr.; det er
en fremgang igen på 5000.
11/1 Samtale [med Aug. Riedel] om ud
sigterne ved den kommende ligning,
Riedel mener, at indtægterne vil stige
med 10-15 %; ingen anelse om de
faktiske forhold.
13/1 [N. C. Kloster] har nu en spedi
tionsforretning i Padborg-Kruså . . .
Regnskabet udviste et overskud på
11.900 kr. (kun 500 kr. frem
gang) . . . hos [grosserer] Peter Frees
[Storegade 71] vedr. regnskabet; der
er tjent ca. 46.000 kr. netto efter et
skattefradrag på over 13.000 kr.
15/1 Allerede nu . . . indkommet en hel del
selvangivelser med skidte resultater.
18/1 [møde på Høppner med Carl Sachs
sen.] firmaet har tjent 30.000 kr., i
Hamborg ca. 71.000.
24/1 Til slagtermester Weigelt [Storegade
28] vedr. selvangivelse. Megen sjov,
da alle slagtere intet vil have tjent i
1933. Priserne var helt elendige . . .
Karl Figenbaum [svoger] er endnu
stadig hos os: spiser, sover, gaber og
går flittigt på WC.18
26/1 Løst abonnements-kortet i den nye
Wolga-Barberforretning
Lavgade
10 . . . man betjenes godt der.
2/2 [efter gennemgang af ca. 2500 selv
angivelser:] Overraskelser dukker li
geledes op. Efter al sandsynlighed er
der fremgang at spore, selv om tjenestemænd går lidt tilbage ifølge løn
nedgang.

4/1
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3/2

Borgmester Thulstrup besøgte mig
kort før 13-tiden for at høre om ind
tægternes fremgang. Han har i sinde
at forhøje skatteudskrivningen med
200.000 kr. for at få byrådets bemyn
digelse til selv at nedsætte behovet.
Det kan blive en køn ballade . . .
Kort visit hos [skomager] Gelineck,
som klager ganske enormt over tilba
gegangen i omsætningen. Som grund
anføres de store forretningers tilbli
velse (Hector og Anker Holst).19
7/2 . . . hos Købmand Chr. Christensen,
Sønderbro 23; intet overskud for
1933, da landbefolkningen fuldstæn
dig svigtede . . . [Ligningskommis
sionsmøde om aftenen]. I mødet på
begyndte [prokurist H.] Jessen at tale
om den nye skala! Men Hundevadt
afslog dette med motivering, at vi
først vil se, hvordan ligningsresulta
tet bliver. — Jeg er bange for, at vi den
gang ikke kan undgå en vældig vrøvl
og kontoret en utrolig masse arbejde.
12/2 Hos Melander samt Thulstrup . . .
vedr. budgettet for 1934/35. Discus
sion vedr. . . . skatteudskrivningen,
som skal forhøjes med over 50 % til
917.000 kr. Jeg udtrykte selvfølgelig
min forbavselse, men borgmester
Thuls trup er af den overbevisning, at
det hele går uden forhøjelse af lig
ningsprocenten, bare der forhøjes
skatteskalaen, samt forhøjes de op
givne indtæger! Alles Schwindel und
Betrug.
13/2 I Østrig er der udbrudt fuldkommen
borgerkrig; Heimwehr contra Marx
isme. Dollfuss-regeringen har opløst
Socialdemokratiet.
100 døde i
Wien . . . Til Kosmorama, hvor der
for fuldt hus opførtes »Lille Mand
hvad nu« efter Falladas roman.
15/2 . . . borgmester Thulstrup . . . for
talte om sine rævestreger, 45 % for
højelse ad frivillig vej hos de større
skatteydere. Ustandselig diskussion

Fra denne Dag holder et nyt Orkester ved Navn „Melody Boys“ sit Indtog i Etablissementet „Melody Boys“ bestaar af
fire Mand, der hver for sig behersker deres forskellige Instrumenter til Fuldkommenhed. Uden at forklejne de andre Musikere
tillader vi os dog at fremhæve Orkestrets Pianist Hr. Folmer Jensen (populært kaldet „den lille Caruso“). Hr. Folmer Jensen
vil med sit fortræffelige Spil og skønne Sange gøre et Besøg i Palmehaven Hansborg til en Oplevelse for Dem. — Vær
med til at byde Orkestret velkommen paa Lørdag I — Ønsker De at reservere Bord, bedes De ringe til Telefon 869.

Palmehaven Hansborg på hjørnet af Hansborggade og Gasværksvej var et af de steder, hvor man gik hen, når man skulle ud at
more sig i Haderslev i 1930’me. Annonce fra Modersmaalet den 31. aug. 1934.

om det samme thema om og om igen.
Ved al det vanskelige skattearbejde
endnu al den nonsens-snak. Det er
ganske utroligt, hvad der lægges en
på skulderen.
18/2 Jydske Tidende meddeler, at bud
getbehandlingen i Haderslev udsæt
tes til marts måned for at se resulta
tet ved skatteligningen. Et kønt ma
nøvre af Thulstrup.
19/2 Arbejdet meget flittigt ved skatte
materialet for at fa lidt orden i kram.
Folkeregistret sover . . .
21/2 Borgmester Thulstrup ... vil nu for
1934/35 udskrive en I2V2 (8.del) %
forhøjelse af den pålignede kommu
neskat, som ekstra skal påføres skat
tesedlerne. Borgmesteren mener, at
byrådet med al bestemthed vil følge
ham i denne politik. Noget vil vist
nok vise sig.

22/2

Sammenstød . . . med borgmester
Thulstrup, som skældte mig ud for en
»Jøde«. Jeg sprang op og kørte or
dentlig rundt med ham; bagefter kom
han med to kasser cigarer for at lin
dre lidt på såret.
27/2 Hos [manufakturhandler] Schlüter
[Bispegade 2], som i dag havde haft
den mindste kasseindtægt på 3,67 kr.
Den skattepligtige indtægt steg til
6700 kr.
28/2 Borgmester Thulstrup mødte op kl.
18 for at snyfle mandtalslisterne
igennem; alt blev kritiseret. Men han
mente dog, at stigningen var kolos
salt. Indtægterne vil i alt beløbe sig til
17 mill., netto 12 mill. — Det er selv
følgelig den bare pjat.
1/3 Hos [manufakturhandler] Klaus
Hansen [Bispegade 12], som havde
tjent over 9000 kr.
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6/3

Budgetbehandling i byrådet; Modersmaalet aftrykker forslaget. Op
standelse vedr. de I2V2 % tillæg . . .
borgmesteren påbegyndte sin fore
læggelsestale kl. 17 og var ikke færdig
kl. 18.
7/3 Ligningsprocenten kan ikke fastsæt
tes før om 14 dage. — Byrådet har
vedtaget budgettet uden stort ståhej.
Viggo Hansen vrøvlede lidt. Min
person blev ikke nævnt. Thulstrup
har altså snydt mig igen.
9/3 Regnet forskellige sider efter skalaen,
da der ingen ændring vil ske i år (soci
+ tyskerne er enige).
16/3 . . . Sammentællingen af de regulære
indtægter, i alt blev det 15,5 mill.,
desværre kun 1 mill, mere end sidste
år. Jeg faldt næsten fra stolen og
kunne ikke begribe dette meget dår
lige resultat. Det vil give en vældig
skuffelse hos borgmester Thulstrup
inkl. A. Hundevadt . . . Riedel und
rede sig slet ikke, men Hundevadt
kom til for at høre nærmere. Han var
ilde berørt over resultatet, da de
tænkte 16,5 mill, blev underbudt af
en hel million. — Men det er der jo
ikke noget at gøre ved! - Borgmester
Thulstrup lod mig hente for ligeledes
at spørge om tallene. Han troede nu
ikke på mine tal; i morgen skal der
tales videre.
17/3 Borgmester Thulstrup vil gå af, da de
borgerlige medlemmer af lignings
kommissionen havde ham garanteret
en skalaindtægt på 10,5 mill., altså 2
mill, mere end i 1933/34. — Det er
voksne mennesker, der har sagt
det! . . . [om eftermiddagen] hos A.
Hundevadt . . . drøftelse af skattelig
ningsprocent-problemet, da borgme
steren skyder skylden på Hundevadt.
Vi diskuterede en halv times tid.
18/3 [søndag, møde på rådhuset med
borgmesteren og Hundevadt] drøf
telse af det foreliggende talmateriale
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samt beregninger. Borgmesteren
regnede frem og tilbage og stod på
det standpunkt, at 2. del må give me
get mere end det fra mig udregnede
beløb: 1: 4.018.425; 2: allerhøjest
5,45, i alt 9,5 mill, og ikke en rød reje
mere. Ligningsprocenten vil så stige
til 7,8 %. Thulstrup kan ikke komme
over denne stigning og vil partout
forlange, at skalaindtægter trykkes
op. Kl. 16 gik A. Hundevadt, medens
borgmesteren og mig påny gennem
gik de foreliggende tal. Imellem
drøftedes lidt personlige forhold,
lønning samt titelspørgsmål. Til sidst
lovede han mig et tillæg for 1933/34
på 600 kr., såfremt jeg kunne trykke
skalaindtægterne op til ca. 10 mill.
Desforuden skal der ydes et person
ligt tillæg på 600 kr. for de kommen
de år. Gennem håndslag blev aftalen
bekræftet. Først kl. 19 gik hver til sit.
19/3 Kl. 16 var der igen en sammenkomst
med Thulstrup og Hundevadt, hvor
resultatet af samtalen fra i går blev
drøftet. Vi enedes alle tre, således
som Thulstrup har aftalt med
mig . . .
ligningskommissionsmø
de .. . De resterende forretningsfolk
oplæstes, bagefter behandledes ska
laen, som blev uforandret vedtaget.
Driftsbestyrer Jensen . . . var meget
bange for at skalaindtægten ikke i
nogen form vil holde overfor den
enorme forhøjelse i skatteudskrivnin
gen. Riedel kom ind på ekstrakvartalet, som er budgetteret med 94.000
kr. Begge udskrivningsbeløb skal
helst lægges sammen for at lette det
tekniske arbejde.
20/3 Borgmester Thulstrup . . . var meget
fortørnet over, at kommissionen i af
tes havde vedtaget skalaen i sin hel
hed og ikke kun efter princippet. Han
så igen meget deprimeret ud.
21/3 Nu er jeg færdig med skalaen . . . en
deresultatet giver en skuffelse uden

Landsretssagfører Andreas Thul
strup, Haderslevs borgmester 1929—
46, ved sit skrivebord på rådhuset i
midten af 1930’rne. På væggen bag
ved hænger billeder af byens tidlige
re borgmestre. Fotografi, her efter
Haderslev Borgere 1920—35, udgivet
afWinds Bogforlag 1937, side 27.

lige. Borgmester Thulstrup ryger
sikkert fra stolen i morgen . . . [aften]
endresultatet blev brutto 15,4 [mill.],
skala 9,3 [mill.] ligningsprocent her
efter 7,8 (8,1) mod at tage 21.000 kr.
reserver med ... på kontoret finder
vi resultatet knippelfint, men borg
mesteren? Han vil sikkert endnu for
lange en skalaændring, omend den
gamle er vedtaget. 26 % forhøjelse af
udskrivningebeløbet kan ikke bæres
afen 10 % forhøjelse af indtægterne.
22/3 [om morgenen] til Hundevadt . . .
Jeg forelagde ham tallene, og han var
slet ikke forbavset ... Så må vi altså
gå opad; Hundevadt mente, såfremt
borgmester Thulstrup igen lavede
vrøvl, vil han hellere gå som formand
for ligningskommissionen og byrå
det . . . [ om aftenen] samtale påny
med Hundevadt og Thulstrup vedr.
den kommende ligningsprocent. Jeg
forsvarede mit standpunkt 7,9, såle

23/3

24/3

des, at jeg tager 25.000 fra reserver
ne. — Til sidst blev borgmesteren dog
medgørlig, men han vil helst have
7,8.
[om aftenen] igen sammenkomst med
Thulstrup og Hundevadt. Borgme
steren var igen meget stejl og næsten
umedgørlig . . . Andersen hentet pr.
telefon, som straks måtte skrive alle
ligningsberegninger om, da borgme
steren ikke ønskede, at de udskrevne
94.500 kr. tages med de 1 % som lig
ningsprocenten forhøjes. Han ønsker
ligeledes en ekstra skatteseddel og
ikke den af os foreslåede ordning . . .
Ligningskommissionsmøde
forløb
roligt og sagligt og der gaves ingen
vrøvl [fastsættelse af ligningspro
cent]. Hundevadt meddelte i øvrigt,
at jeg var udnævnt som skattein
spektør.
Den klækkelige forhøjelse af lig
ningsprocenten har virket ugunstigt
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mellem befolkningen, alle skælder
ud, og der er ikke én, som har fattet
situationen rigtigt. - Der laves alle
rede vrøvl over den 1 % ekstraskat,
som kun skulle være den 8.del af
7,9 ... Ved kl. 13 . . . kom borgme
ster Thulstrup til os, og var han end
nu i meget dårligt humør. Melander
klager ligeledes. Thulstrup vil abso
lut have ekstra-skattesedlen ud til
befolkningen.
26/3 Husassistent Elsas ejendele hentedes
om aftenen; nu er det forbi. I over 3
år har hun været hos os; hun skal
giftes den 15. næste måned.
[27/3—3/4 påskerejse til Schmalkalden].
29/3 Uniformer ses alle steder, alle hilser
kun på Hitler-vis.
3/4 .... intet ophold ved grænsen. Den
tyske tolder spurgte roligt og sagligt
uden i det mindste at genere os. Vi
var glad igen at have passeret den
danske grænse. Her på denne side af
plankeværket er det dog meget bedre.
Diktaturet er sikkert ikke noget for de
skandinaviske lande, og der skal vist
meget mere til før parlamentarisme
her bliver afskaffet ... På kontoret
aflagt beretning over opholdet i
Mellem-Tyskland (uniformer, øvel
ser, børneopdragelse, bøsser og ind
samlinger en gros).
7/4 [skat-komsammen om aftenen:] Ved
kaffebordet kom jeg i klammeri med
fru Rasmus Schmidt vedr. forholdene
i Tyskland, som jeg kritiserede efter
mit selvsyn ved mit besøg samt ved
personlige samtaler med fornuftige
mennesker dernede i Tyringen: Ind
samling, udplyndring af selv fattige
mennesker, militsoptog, udstandselige øvelser i »Gelænde«, børnenes op
dragelse pp . . . Fru Schmidt var
smækfornærmet over mine forskellige
udtalelser og mente, at en dansker
ikke ville sige sådan noget om sit fæd
reland.
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8/4

9/4
11/4

12/4

16/4

18/4

21/4

23/4

[Søndagstur til Lillebæltsbroen] vi
var oppe på broen, som er i god
fremgang.
Der er forårsmarkedet i byen, og
derfor er gaderne meget traficerede.
Kl. 18 mødte borgmester Thulstrup
op for at spørge efter ejendomsskyld
tilgang. De 2 mill, nybygninger er
svundet ind til 600.000 kr; skuffelse
alle vegne, kun ikke hos os.
. . . i aftes stort tysk møde på Bor
gerforeningen, hvor 700 mennesker
var til stede. [Sagfører] dr. Clausen
åbnede mødet og udtalte, at klasse
forskellen for fremtiden ikke gælder
mere i de tyske rækker. »Gleich
schaltung« skal også indføres i de
udenlandske tyskere. - Grosse Sache;
de gamle indfødte tyskere vil ikke
bøje sig for denne Hitler-afgørelse. —
Tams, [advokat Sofus] Erichsen pp
kaltgestellt.
Discussion på rådhuset vedr. de her
værende nazisters fremgang. Selv på
rådhuset er der nogle stänkere [uro
magere] som hæver hovedet samt
venter på befrielsesdagen.
Uroligheder ved forskellige havne ta
ger til her i landet. Kommunisterne
tyranniserer alle arbejdsvillige. På ny
har der været sammenstød i Esbjerg,
Ålborg samt i større stil Køben
havn.20
Melander [kom] for at meddele, at
borgmesteren havde sagt, at ekstra
skattebidrag til kommunen kan op
kræves efter forgodtbefindende. Efter
tre ugers tovtrækkeri nu sådan en af
gørelse. Man skulle ikke tro, at man
har med voksne mennesker at gøre.
Tre kostbare uger er gået tabt . . .
Sidste år ved samme tid var der alle
rede skrevet 2130 skattesedler.
Kl. 21-23 med til Kosmorama; fil
men efter Kellermanns roman Tun
nelen fremførtes. Et gigantisk film
værk, som vakte stor opsigt.

26/4

1/5

10/5

15/5

16/5

20/5

23/5

24/5

Hertug Hanspladsen er vel forsynet
igen med et Tivoli, professor Labri
og andre boder . . . Haderslev udstil
lingsbygning er i dag blevet påbe
gyndt på Damhalvøen.
KL 14 hørt en god tale af dr. Goeb
bels fra Opernhaus i Berlin; Hitler og
alle andre størrelser var til stede . . .
De herværende soci lavede kl. 14 et
optog gennem den ensomt trafikere
de by .. . I hele Tyskland afholdes
der festligheder engros.
[Kristi Himmelfartsdag], Kl. 13.48
med
amtsbanen til
Kjelstrup
strand . . . Ved stranden var der en
hel del folk. Kaffe på Sølyst ... Ved
strandbredden var det forfærdeligt
varmt. Solen bremsede formelig. Der
er foretaget forskellige forbedringer i
Kjelstrup; nyt badehus, cementmure
pp.
I dag blev jernbanestationen (statlig)
degraderet.
Amtsbanen overtog
strækningen
Haderslev-Vojens.
Jomfrustien blev endestationen.21
Nørregades sydlige del er nu snart
færdig brolagt og bliver så asfalteret.
— I mælketørringsanstalten er der nu
indrettet et bymejeri; fire vogne kører
rundt med produkterne.22
[pinsedag]. Diskussion med MM
vedr. privatforbrug af andre folk,
som kan leve meget billigere end
vi . . . Til Kjelstrup strand; efter en
rundgang tog vi ind i Strand-Pavillo
nen, som nyt er bygget af BenzolKnudsen. Det ser udmærket ud . . .
senere tur gennem hele strandbyen
til Hejsager strand . . . Kl. 18.30 med
eksprestog tilbage til Haderslev. Der
var mange folk med.
Chr. Lageri sen. er i Modersmaalet
på krigsstien imod [bogholder P. P.]
Kuska fra gasværket, der havde en
gageret en tysk nazist i arbejdet på de
tekniske værker. Ballade i alle aviser.
Borgmester Thulstrup er i går vendt

26/5

27/5

1/6

10/6

14/6

18/6

28/6

30/6

tilbage fra sin fem ugers Italien-rejse.
Nu kan det jo gå løs igen.
. . . .på kontoret. . . desværre en
vældig rykind med vrøvlere, forkerte
skattesedler pp. Roll, borgmester
Thulstrup, Jac. Petersen, alle kom
rendende.
Rundgang Damhalvøen . . . udstil
lingsbygningerne ser helt monu
mentalt ud i disse kønne dam-omgi
velser.
Den kongelige familie mødte til besøg
med den nye [kongeskib] Dannebrog
i Haderslev havn. Utallig menneske
skare var mødt . . . Byen er meget
flagsmykket i anledning af kongebe
søget.
Modersmaalets ekstratog til Vejle
(fodboldkamp,
Munkebjerg
og
Skyttehuset) er taget afsted med over
800 personer (smækfyldt).23
Hos
Tobaks-Hansen,
Lindevej
16... drøftet de økonomiske forhold
i Tyskland og her. Hansen er ikke
nazist og han udtalte, at en stor del af
den tyske befolkning nu ikke sympa
tiserer med det nuværende regime.
Vejret er igen til at blive fortvivlet
over; bremse fortsættes! Ingen udsigt
til regn. Der er i dag ringriderfest her
i byen, en masse ryttere er kommet til
stads ... 180 ryttere + 20 udenbys
fra deltog i optoget; det var et smukt
syn med de mange kønne heste.
I dag er det 20 års dagen for mordet i
Sarajewo, som var grundlaget for
verdenskrigen; for 15 år siden blev
Versailles-trac ta ten underskrevet. I
Tyskland vajer flagene på halv stang
i denne anledning ... på kontoret
discussion med Forkert vedr. de
frygtelige europæiske forhold. Alt pe
ger hen til udvikling af en ny krig! —
Rusland, Rumænien, Tyskland op
ruster i lange baner, og en køn dag
har vi balladen fra 1914 om igen.
Kl. 12.30—12.50 var der radiotrans-
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2/7

6/7

9/7

11/7

13/7
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mission af åbningshøjtideligheden af
Dansk Arbejdes udstilling på Dam
halvøen. Ejlersen åbnede, alt gik ty
deligt igennem. Melander fremsagde
en smuk prolog. Thulstrup talte ud
mærket. Kl. 14 ... i tre store omni
busser (ca. 70 personer) [på udflugt
med Tjenestemandsforeningen til
Snoghøj og Middelfart]. Kl. 22.30 i
Haderslev . . . Til vor allerstørste
forbavselse hørte vi i radioen, at ge
neral v. Schleicher og hustru i efter
middag er blevet skudt. Det viste sig,
at stabschef Roehm i München (den
øverste S. A.-fører) på egen hånd vil
le starte en modrevolution . . . Ra
dioen meddelte den ene beretning
efter den anden. Det var en frygtelig
dag for selve Hitler.24
[søndag]. Alle flygter til stranden.
Trods udstilling var der ikke megen
trafik i byen ... Kl. 13.48 med tog til
Kjelstrup strand . . . Discussion —
som alle vegne — over situationen i
Tyskland.
Stor trafik i byen; dyrskue på Nørre
marken. Kronprins Frederik aflagde
besøg på udstillingen på Damhalv
øen ... I Tyskland er der nu overalt
ro. Hitlers position er styrket stærkt.
Forretningsfolk på udstillings-forly
stelsespark laver vrøvl, da det ikke
kan svare sig med den smule besøg.
Ikke en gang kan omkostningerne
blive dækket.
[Købmand] Bahnsens thermometer
på Torvet [9] viste kl. 14.30 31° i
skyggen. Man kunne næsten ikke be
stille noget for varmen.
Den daglige bremse fortsattes engros.
Vi målte 50 grader i vindueskarmen
på kontoret. Den stakkels jord . . .
Hjemme vandet ordentlig i haven,
men det hjælper ikke ret meget. Alt
græs er total forbrændt.
Det regnede uafbrudt i timevis. Alle
mennesker så glade ud over den i

mange uger savnede regn, som i blide
strømme vandede den udtørrede
jord . . . Kl. 20—21.45 hørt rigskans
ler Hitlers vældige tale fra den tyske
rigsdag over begivenhederne den 30.
f.m. . . . Det kan ikke nægtes, at Hit
ler igen har vundet en stor sejr, den
gang også udenrigspolitisk . . . MM
og mig hørte andægtigt til talerne.
14/7 Niels Bukhs elitehold fra Ollerup gi
ver opvisninger i dag på udstillings
plænen.
16/7 Et optog af byens håndværkere fandt
sted i anledning af afslutningen af
Dansk Arbejdes udstilling, som dog
ikke havde set mig som gæst.
[18/7-8/8 ophold i Bad Pyrmont med MM
med kurbade, brønddrikning, mas
sage m. m.].
23/7 Andersen havde sendt Modersmaalet. Mariegård er torsdag [19/7]
nat afbrændt med forskellige udlæn
ger. Skaden anslås til 100.000 kr.
25/7 Midt under dansen hørtes det, at den
østrigske regering var gået af, og at
Dollfuss var blevet skudt.
26/7 De tyske ensrettede aviser bringer
kun fa oplysninger om belejrings
tilstanden i Østrig . . . Emnet drøftes
ikke af badegæsterne.
27/7 Politiken har begivenhederne i
Østrig slået vældig stort op og for
tæller en masse enkeltheder, som
savnes i de tyske blade.
2/8 I kurhaven transmitteredes lige en
tale af dr. Goebbels: [Præsident]
Hindenburg er afgået ved døden . . .
alle tilhørere var dybt bevæget og
kvinderne græd. Der flagedes halv
mast med sort slør.
7/8 Kl. 11 gik jeg til koncertsalen, hvor
Hindenburgs begravelseshøjtidelig
hed fra Tannenberg blev transmitte
ret. Den store sal inkl. balkon pp var
fyldt af en andægtig masse tyskere
inkl. SS og SA pp formationer, som
var opstillet i salen. Alle var dybt be-

Dansk Arbejdes udstillingsbygning på Damhalvøen sommeren 1934 var placeret foran Klosterkirkegården, hvis træer ses i
baggrunden. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

vægede over præstens og Hitlers ta
ler .. . Opholdet uden rejse har ko
stet 1000 RM — en masse penge for os
tre i tre små uger.
10/8 Kl. 17 var Forkert til møde med an
dre sportsfolk hos borgmester Thul
strup vedr. indvielse af stadion pp.
15/8 Udstillingen af Dansk Arbejde på
Damhalvøen har givet et underskud
på 13.000 kr., således at halvdelen af
garantikapitalen bliver effektiv. —
Der er ugler i mosen, siges der af en
kelte interesserede garanter.
17/8 Gustav Kaadtmann . . . talte med
Forkert om anvendelse af den tyske
gymnastikforenings fane i optoget til
indvielse af stadion.
19/8 I Tyskland finder i dag en stor folke
afstemning sted; Hitler skal overtage
rigspræsidentens funktion sammen
med rigskanslerens.
21/8 Forkert til Roll med underskrifter

23/8

24/8

samt til politimester angående fanen
af deutscher Turnerbund . . . Danske
nazister har efter et møde i går smø
ret nogle hagekors på forskellige ste
der i byen . . . Hitler-regeringen er
udmærket godt tilfreds med valgre
sultatet sidste søndag, 9 å 10 %
nej-stemmer betyder intet, og de på
gældende hjerter skal nok blive erob
ret fra nazisternes side.
Børnelammelsen udbreder sig stadig
i byen og oplandet. 15 børn ligger på
det herværende amtssygehus.
Forkert har ærgret sig meget over
borgmester Thulstrup, som allerede
vil trykke forskellige ændringer i det
allerede fastlagte program til ind
vielse af stadion igennem uden om
udvalget, til hvis formand Forkert er
valgt. Det bliver vistnok meget van
skeligt for Forkert at arbejde sammen
med borgmester Thulstrup.
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31/8

1/9

I Haderslev blev den tyske rigspræsident v. Hindenburgs
dødsdag den 2. aug. 1934 markeret med flagning på Jomfru
stien 11, hvor den tyske avis, Haderschiebener Zeitung, hav
de kontor på hjørnet til Teaterstien. (Haderslev byhistoriske
Arkiv).

25/8

28/8

29/8

30/8
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Deutscher Turnerbund har fået af
amtmanden tilladelse til at bære sin
fane ved indvielse af stadion.
Et barn er nu død ifølge børnelam
melse på Amtssygehuset.
Overalt tales der nu om børnelam
melsesepidemien, som udbreder sig i
en næsten uhyggelig grad. 25 pati
enter ligger der nu på Amtssygehuset;
5 nye tilfælde alene i går.
Da jeg [på vej til kontoret] mødte for
skellige børn hjemadgående fra
Hertug Hans skolen, spurgte jeg læ
rer Lauritzen, som meddelte at [to
piger] nu har fået børnelammelse; to
klasser er derfor blevet lukket. Besøg
på Modersmaalet for at anbefale at
skolerne lukkes over hele linjen. Re
daktør Nielsen mente, at det var
sundhedsstyrelsens opgave, Melan
der var af samme mening . . . Jydske

2/9

4/9

5/9

Tidende bragte en bemærkning om
benyttelse af Turnerbunds for
eningsflag, som amtmanden og poli
timesteren har givet tillladelse til.
Journalist Søchting hos Forkert i
denne anledning; borgmester Thul
strup telefonerede ligeledes. Grosse
Sache.
Børnelammelsesepidemien er det
stadige samtaleemne i byen. Man
hører ikke noget andet . . . Karen har
hentet en slags svovlblomme fra
apoteket, som hun skal bære på sig
for at blive immun mod det grasse
rende uhyr. Fru Hennig har anbefa
let midlet efter sin egen moder.
Münster fortæller røverhistorier om
forskellige kvindeskikkelser i by
en .. . [kortklub hos Tommy Olsen].
Fra Olsens vinduer så vi kl. 21
Idrætsforeningens pp fakkeltog gen
nem byen. Drivvåde var de stakkels
unge mennesker.25
Efteråret i sigt. Kl. 8.30 fyldt vand på
centralvarmen samt tændt ild. Alt
funktionerede til tilfredshed . . . Kl.
14.30 alle tre . . . til stadion-ind
vielsen på Nørremarken. Vejen var
godt trafikeret. Vi fik en del løb samt
gymnastikopvisninger at se. Kl. 16—
17.20 var der fodboldkamp mellem
HFK og Århus, vore folk tabte med 5
mod 3. Til dene kamp var stadion
godt fyldt; 2500 mennesker foruden
børn til stede . . . Stadion-åbnings
dagen synes absolut at have været
[en] succes!
Det er forbudt børnene at gå i bio
graf-teatret; adskillige nye klasser i
forskellige skoler er nu lukkede; by
ens sygehus har ingen plads mere.
Nyt samtaleemne: Ifølge byrådsbe
slutning fra i går er Melander officiel
blevet udnævnt til »kommunaldi
rektør«; betegnelsen kontorchef var
ikke mere tilfredsstillende! løvrigt
tilkaldte han mig for at meddele den-

Den 2. sept 1934 indviedes Haderslev stadion under stor festivitas. Stadion var beliggende på Christiansfeldvej, hvis vejtræer
ses i baggrunden til venstre, og omfattede en opvisningsbane med løbebane og vest herfor en træningsbane. Det var et længe
næret ønske fra byens idrætsudøvere, der her gik i opfyldelse, og et stadion havde længe stået på socialdemokraternes
program, men var blevet udskudt flere gange af de borgerlige partier på grund af udgifternes størrelse. (Haderslev byhistoriske
Arkiv).

7/9

8/9

ne begivenhed. Jeg sagde min
mening helt åbent: mistillidsvotum
mod os samt glæde over det for
mindskede ansvar. Men Melander
oplyste, at alle forhold forblev fuld
stændig uforandrede ... i alle hense
ender er jeg fuldstændig selvstændig
som skatteinspektør. I byen var der
almindelig røre over udnævnelsen,
særlig fra Odd Fellow-brødrenes side
blev der gjort sjov over denne.
Børnelammelsen udbreder sig stadig,
nye indlæggelser på byens sygehus,
som nu er oppe på 80 patienter . . .
heldigvis er sygdommen alle vegne
kun af lettere art, virkelige lammelser
indtræder meget sjældent.
Hele administrationen går roligt sin
gang. Borgmester Thulstrup har nok
med børnelammelse inkl. lukning af
klasser i byen og skoler på landet . . .

10/9

11/9

12/9

99 patienter ligger nu på Byens Sy
gehus ifølge børnelammelse. Alle of
fentlige forlystelser er aflyst.
Da der indlægges stadig nye patien
ter, er nu Louiseskolen taget i brug.
Epidemi-kommissionen kunne have
sparet mange udgifter, såfremt dette
straks blev gjort. Skolerne lukkes —
trods alle henstillinger — ikke . . .
Epidemi-bilen er stadig undervejs, og
den ses tit på gaden.
Elektriker Erichsen på kontoret om
eftermiddagen med en bunke kom
munistiske blade fra Paris og Prag.
Der skrives om frygtelige tilstande i
Tyskland, undertrykkelse af arbej
derklasen pp. Når 50 % af alle skri
verier er løgn, så er der alligevel nok
at klage over.
Samtale med skotøjs-Plotz på Torvet
[11]; han har faet akkord på 45 % i
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18/9
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stand, men forretningen går på
grund af den vældige konkurrence
(Hector og [Anker] Holst) dårligt.
Borgmester Thulstrup på kontoret;
drøftelse af børnelammelsesepidemi
en; der er indlagt i alt 245 patienter,
hvoraf 17 fra byen, men heldigvis in
gen lammelse . . . Han mener, at
kommunen tjener noget ved hele hi
storien.
Børnelammelses-epidemien fortsæt
ter med stadig nye indlæggelser . . .
skolerne er endnu ikke lukkede. For
ældrene i byen er fyldt med megen
harme overfor borgmester Thul
strup.
Karen kom hjem igen kl. 8.30, da
skolerne er lukkede fra i dag ... I det
forløbne døgn var der over 60 ny
indlæggelser; hele Sønderjylland er
nu epidemiseret. Louiseskolen er
fuldt belagt, nu tænkes der at lave
Set. Severinskolen om til en slags la
zaret. Efter al sandsynlighed har
sygdommens udbredelse endnu ikke
kulmineret.
I disse dage klager alle forretninger
over stagnation i omsætningen på
grund af børnelammelses-epidemien,
som stadig florerer.
Børnelammelses-epidemien fortsæt
ter uforandret. Tallene oplyses ikke
mere siden sidste uge.
I dag er det den sidste dag mht. an
meldelse til sygekassen efter Steinckes sociallov; jeg har meldt os ind i
»bidragydende«
medlemmer . . .
Frk. Erhardsen er ved at Hytte ind i
Royal [Storegade 25], hvor håndvær
kerne de sidste døgn har arbejdet
igennem, 44 mand alene fra fredag til
lørdag; hvor bliver hun dog fattig.
Utrolig mange omflytninger i
dag . . . Børnelammelse synes nu en
delig at være på retour. I går var der
to indlæggelser imod tyve udskriv
ninger ... På kontoret oplystes det,
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24/10

at der kl. 16 var syv børnelammelser
alene her fra byen. Stor forbavselse.
Ifølge Modersmaalet er der endnu
267 børnelammelsespatienter på By
ens Sygehus.
I Spanien går det »drunter und drü
ber«. En revolutionær bevægelse for
søger at tilrive sig magten. Kampen
står mellem fascister og kommunister
og socialdemokraterne. Der brændes,
plyndres og skydes.
Epidemi-kommissionen har endnu
forbudt al afholdelse af offentlige
baller og sammenkomster. Re
stauratører klager i lange baner over
de mistede indtægter.
Sønderborg by har nu 11.548 ind
byggere; denne kommune vokser
stærkt. Der er meget mere gang og
Schwung end i Haderslev . . . Til den
nye Café »Rondell« på hjørnet Gravene/Storegade; en frk. Andresen fra
Slesvig har overtaget lokaliteterne,
som er indrettet helt nyt.
Installatør Erichsen mødte op med
antifascistiske aviser, som altid hver
uge samt holdt foredrag om de dejli
ge forhold i Sovjetunionen.
Efter borgmester Thulstrups bulletin
ligger der i dag endnu 200 børne
lammelses-patienter på Byens Syge
hus og Set. Severinskolen. — Louise
skolen er fri fra i går.
Med bestyrtelse meddeltes det, at
medhjælper M. i bogholderiet, som
var som skriver på Set. Severin sko
len i seks uger, i dag pludselig er ble
vet syg, lidende af børnelammelses
symptomer.
I går var der tre børnelammel
ses-tilfælde fra landet. Alle skoler er
nu i virksomhed igen. Katedralsko
len begyndte allerede i går. Da Loui
se- og Set. Severinskolen endnu be
nyttes samt sygehuset, er de pågæl
dende klasser fordelt på de andre
skoler.

1/11 [skiftedag]. Der sås ingen fulde folk
på.gaden. Politiet var uden arbejde.
2/11 Børnelammelses-epidemien er endnu
ikke forbi; der indlægges stadig 2—4
patienter og 3—5 bliver hjemsendt.
Endnu ligger der ca. 100 patienter.
3/11 Kl. 20 til gåsespil [i Tjenestemands
foreningen] hos Krause . . . der var
mødt ca. 60 personer, desværre som
altid mest gæster, som ligeledes gik
hjem med gevinsterne.
10/11 Den engelske Daily Mail meddeler
opsigtsvækkende, at Tyskland fra
dag til dag forøger sine luftstrids
kræfter. Der bygges i en uendelighed
nye planer. Alle venter således på
den næste krig. Mistroen, misundel
sen pp mellem de enkelte lande vok
ser stadigvæk.
12/11 Melander beklager sig over det
enorme rykind af folk til socialkonto
ret.
13/11 Frk. Hanne Jensen fejrer i dag sin
60-års fødselsdag under stor op
mærksomhed. Der er gang i støvlerne
med gaver, blomster, lykønskninger,
avisskriverier pp.26
2/12 Schou, Mariegård, har efter branden
bygget Danmarks moderneste ko
stald; han forhandler »børnemælk«
gennem Central-Mejeriet. Schou far
det dobbelte for produktionen.27
4/12 Kl. 16.45 opmarcherede et tog ar
bejdsløse med en socialistisk fane
foran rådhuset. En deputation gik til
borgmesteren for at forlange igang
sættelse af arbejde. Carl Hansen di
rigerede. Kriminalpolitiet førte de
monstranterne ind i Højgade, da de
100 mand standsede hele trafiken.
Men alt forløb i ro og Ordnung.
5/12 Vilstrupvej skal bygges færdig, veje
ne anlægges i kolonihaverne pp.
Ekstra julehjælp bevilges sikkert af
byrådet.28
6/12 I aftes havde Dansk Arbejde indbudt
til generalforsamling, hvor det gik
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8/12

10/12

14/12

19/12

20/12

usædvanligt varmt til. Hans Adolphsen var ordentlig i gang og skældte
bestyrelsen ud efter alle kunstens
regler. [Bogrykker J.] Winds forskel
lige handlinger . . . fordømtes ligele
des; til sidst fik han i øvrigt næsten
klø af restauratør Behrens. Der var
gang i støvlerne. Wind er nu hældt
ud af bestyrelsen.29
Befolkningsantallet er i årets løb vok
set med 181 personer op til 15.700.
Det er ikke meget, men vi har mistet
en del familier gennem statsbanegård-fraflytning.
Borgmester Thulstrup er nu endelig
færdig med regnskabet for 1933/34,
udvisende et underskud på 74.500 kr.
Frisør Winter var igår i Flensborg og
oplyste, at mange [fra] Haderslev var
på tur og indkøb dernede. En Bom
ben-trafik i denne by . . . Med Carl
Ritz til møde på Højskolehjemmet,
hvor der havde indfundet sig 25 in
teressenter vedr. tilgodehavender i
Tyskland . . . Til slut valgtes en
sammenslutning af de tilstedeværen
de.
Transfer-problemet kommer med i
de nye forhandlinger [mellem Dan
mark og Tyskland] om handelstrak
taten, og vi danske kreditorer vil la
en tilfredsstillende ordning . . . Poli
timester Rendal er i dag blevet ud
nævnt til dommer i Maribo. Han
kunne på ingen måde samarbejde
med borgmester Thulstrup, og Ren
dal er sikkert glad over at forsvinde
herfra.
Drøftelse med Niels Kloster over de
tyske devisebestemmelser; han har
nu 25.000 RM indestående i en bank
i Flensborg og kan trods den om
stændighed, at han har et indført
firma i Tyskland, ikke transfere et
beløb.
Discussion [med borgmester Thul
strup] om skatteydernes indtægter i
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1934. Borgmester Thulstrup mener,
at det ser glimrende ud; fremgang
10-15 %, skatteudskrivning 900.000
kr.
22/12 Vældig rykind på rådhuset mht. ud
deling af julehjælpen; alle henter
skillinger og kødkort.
28/12 Fødselsantallet er steget med over 50
i 1934.
31/12 På kontoret var der lidt nytårsstem
ning. Adskillige skruptusser røg ind i
rådhusets haller.
1935
1/1

Sysselt ved skrivebordet, afslutning
af de forskellige konti samt opstilling
af min egen selvangivelse; indtægt
11.000 kr. netto; skattepligtig for
mue: 85.000 kr.; omregnet i guldvær
di er der opstået et tab på 265 RM.
Alligevel er jeg tilfreds med årsre
sultatet.
13/1 Til [grosserer] Peter Frees, Storegade
71. Indtægt 49.000 kr. og 500.000 kr.
formue. Han er kommet sig vældig,
men er også selv meget tilfreds.
14/1 Den almindelige mening er, at
Tyskland i går har fået ca. 75 % af
samtlige stemmer [ved afstemningen
i Saar-distriktet].
15/1 Kl. 8.40 på kontoret; alle var optaget
af Saar-resultatet. 90,5 % til Tysk
land, ganske kolossalt. Nu far vi sik
kert fred i Europa. Hvem der nu ikke
er fredsven, skulle skydes! . . . Den
tyske sejr slås stort op i alle danske
aviser, omend der harmes lidt over,
at Hitler således har faet en vældig
tillidserklæring.
18/1 Kasserer S.’s børn havde stillet et
lille hagekorsflag i vinduet på Dam
gade; stor opstandelse i byen; Modersmaalet bragte to meddelelser om
phænomenet, Grosse Sache i bygnin
gen [dvs. rådhuset].30
19/1 Lang telefon-samtale med bankdi
rektør Danielsen, Creditbanken, som
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lige har været tre dage i København
og deltaget i forhandlinger mellem
den danske og tyske handelsdelega
tion. Et beløb på ¥2 million er taget
med under traktaten. Men National
banken vil ikke træde i forskud, og vi
må derfor foreløbig vente.
20/1 Til tandlæge dr. Petersen . . . indtægt
er kun 7500 kr. Vi talte om nye tæn
der i undermunden til mig selv.
22/1 Vi har alle vældig travlt, tilmed da
folkeregistret ikke kan hjælpe os det
mindste smule . . . Enkelte forret
ningsdrivende har allerede indgivet
[selvangivelse] med et alt for lavt op
givet privatforbrug.
25/1 Hos Sachs og Deiselberg [på Torvet].
Senior-chefen var til stede; vi drøfte
de balancen pr. 1.1.35, godt over
skud: 35.000 kr.
27/1 Glarmester Oiling vil lade bygge sin
ejendom [Storegade 23] om; to store
moderne lejligheder. Bagermester H.
C. Andersen, Allégade 14 dito af
Jomfrustien 38.
30/1 Kl. 20 til restauration Krause, hvor
Tjenestemandsforeningen
havde
møde. Generalforsamlingen var til
slut meget bevæget [derefter spisning
(Eisbein) og kortspil] ... I dag er det
to år siden Hitler overtog magten i
Tyskland. Trods utrolige fjender har
systemet klaret sig godt til dags dato.
Hitler står fast som ingen regerings
chef.
2/2 Bomben-trafik i rådhuset; alders- og
invaliderentenydere samt social
hjælp-søgere; kassererkontoret måtte
punge ud med 40.000 kr. . . . Besøg
hos Riedel på Modersmaalet, som er
ved at trykke 100.000 genforenings
bilag til de provinciale aviser.
5/2 Kl. 17 var der byrådsmøde uden at vi
mærkede det mindste dertil ... kl. 18
gennem byen for at se på Mariegård.
Schou viste mig rundt i den nye
stald, hvor der står masser af meget

7/2

8/2

9/2

10/2

12/2

13/2

15/2

17/2

8*

dyre køer. Det skal være den moder
neste stald i hele Danmark. I byg
ningen er et mejeri indrettet; alt er
smukt og proper.
Borgmester Thulstrup dukkede op
kl. 12 for at forhøre sig om udsigter
ne. Som altid i januar måned forstyr
re os.
Ulykke på Dammen om eftermidda
gen, hvor to drenge . . . druknede ved
skøjteløbning. Budskabet gik som et
løbeild gennem byen og opskræmte
gemytterne.
Hos [købmand] Rasmus Schmidt
[Storegade 77, Severin Schmidt] . . .
gennemgik vi de regnskabsmæssige
tal; overskud det samme som i 1933.
Rasmus Schmidt har udlånt en hel
del beløb op til 35.000 kr. til forskel
lige købmænd, som trængte til financiel hjælp. Rasmus er den bare philan tropi!
I dag fejres der overalt afstemnings
festlighederne for den danske søn
derjyde.31 For 15 år siden regnede
det uafbrudt i blide strømme. Vi
boede på Lindevej 15, i Mariehjemmet var der afstemningslokale.
Besøg af advokat Andersen, som op
holdt mig i IV2 time . . . indtægten er
den mindste siden 1920.
Til murermester Ad. Ravn vedr.
selvangivelse; lidt mere indtægt end i
1933 . . . Flittig revideret forret
ningsfolkets selvangivelser, som sta
dig strømmede ind; til dels fremgang,
men også det modsatte er ofte tilfæl
det.
Kl. 10.30 tilkaldt hos borgmester
Thulstrup, som meddelte, at skatte
udskrivningen for personlige skatter
for 1935/36 vil stige til 1.008.000 kr.,
altså 154.000 mere en foregående år.
Han var meget pågående og talte
ganske usagligt.
Til dommerfuldmægtig Blæhr vedr.
regnskabet; indtægten er gået tilbage

18/2

19/2

22/2

23/2

fra 28 til 22.000, i øvrigt har alle
sagførere mindre indtægter. Det bli
ver sikkert endnu mindre i 1935, da
forskellige fuldmægtige bliver selv
stændige: Langbjerg, Herløv; en ny
sagfører fra Horsens, som overtager
Blæhrs skifteretspraksis pr. 1.4.35.32
Der er solgt for 15.000 inkl. inven
tar .. . På Gammelting var der i dag
ved 14-tiden forsamlet en utrolig
masse folk, som så på Idrætsforenin
gens kapgang med 250 deltagere,
Johs. Lachenmeier var hovedmata
dor, Forkert var overdommer, Nimmesen-Tyg var præsident.33
Kl. 11 kom lille [Jens] Oggesen med
42.000 kr. indtægt; han er ikke mere
så god ven med borgmester Thul
strup ... Kl. 18 mødte borgmester
Thuls trup op for igen at snylle i
mandtalslisterne;
privatforbruget
kritiseredes sønder og sammen; Peter
Orbesen bruger meget mere end de
opgivne 15.500; A. Hundevadt takse
rede han til 40.000. Schaumanns
budget har altid mere end det af ham
opgivne beløb . . . [Møde i lignings
kommissionen] forretningsudvalgets
gennemgåede regnskaber blev 90 %
kasseret; det giver en utrolig masse
tilkaldelser.
Længere individuel samtale med
[dommerfuldmægtig Blæhr] over
Thulstrups meriter. Herløv tror ikke
mere på at de konservative borgere
vil gå med til at vælge ham som
borgmester . . . Til Math. Leonhard
vedr. selvangivelse; 7600 kr. imod
9800 i 1933.
[Ligningskommissionsmøde:] af 38
selvangivelser anerkendtes kun fem
nogenlunde; den store rest blev uden
videre forhøjet.
Påny samtale med borgmester Thul
strup, han ønsker tallene lagt på bor
det! 500.000 forventede vi som mer
indtægt; ingen fantasital! Det har in
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27/2

12/3

13/3

14/3

15/3

19/3
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gen nytte til, at ligningskommissi
onen forhøjer indtægterne ud i det
blå, som skatterådet senere uden vi
dere reducerer.
Sammen med Forkert søgt en bunke
nye tilkaldere ud, som tårner sig op
til uanede højder. Det giver en masse
mennesker i år, som skal på rådhu
set.
Italien sender den ene troppetrans
port efter den anden til Abessinien;
England forsøger at mægle . . . Ska
laen 1935/36 vedtages i den samme
skikkelse som for 1934/35; énstemmig beslutning.
Byråds(budget-)møde fra kl. 17.
Viggo Hansen krævede loyalitet af de
kommunale tjenestemænd (Kuska,
Lorenzen)34 . . . Efter byrådsmødet
var der traditionel spisning på
Høppners hotel hvor tjenestemænd
fra lønningsklasse I deltog. Først
henimod kl. 5 om morgenen skal de
sidste være gået hjem.
Skatteudskrivningen bliver 800.000
kr. + 160.000 kr. ekstra; hvorledes
beregningen mht. procenten skal fo
regå, det ved guderne.
KL 18 dukkede borgmester Thul
strup op for at blive helt forbavset
[over] at høre, at skalaen for 1935/36
forlængst var antaget uforandret i
ligningskommissionsmøde; borgme
ster Thulstrup vil absolut have denne
forandret i opadgående retning.
Den danske kronprins har i dag for
lovet sig med den svenske prinsesse
Ingrid . . . Borgmester Thulstrup
igen hos os for at snyfle; han ser ro
senrødt
tallene . . .
Haderslev
Grundejer-Forening havde møde i
aften på Højskolehjemmet; vrøvl for
skellige steder fra. Lageri sen. talte
om diktatur i Haderslev; enhver re
solution går dog i papirkurven.35
Tjener Sauerberg har i Modersmaalet i går et større indlæg mod

[bogholder] Kuska, som ved en spis
ning for kegleklubben hos Krause
havde forlangt en tysk tjener. Stor
ståhej igen i byen.
20/3 Borgmester Thulstrup var allerede
fra kl. 10 optaget med forhandlinger
ne: Kuska og Sauerberg blev afhørt,
medens forskellige andre tjenere
ydede asistance . . . Brdr. Engel har
købt Chrome og Goldschmidt [Nør
regade 20] for 134.000 kr.
21/3 Alt i alt kan skalaen højst give
250.000 mere; borgmester Thulstrup
skal nok falde på ryggen, da han reg
ner med en fremgang på tre gange
det beløb.
24/3 [Søndag, tur til Kolding, i Saxildhus]
uheldigvis stod borgmester Thul
strup der for at gøre indkøb (han
kom lige fra København for at bevæ
ge Indenrigsministeriet til at overta
ge byens serumudgifter). Vi talte ca.
8 minutter sammen om den forment
lige ligningsprocent; han ønsker in
gen højere end 9 i alt; efter mit skøn
bliver den 9,3 %.
26/3 Frisør Winter . . . snakkede om ure
gelmæssigheder ved brandvæsenet;
bestyrelsen havde solgt noget og
pengene er spist og drukket op.
Borgmester Thulstrup er underrettet
af Wysogland, som stanker stort.
27/3 Ifølge byrådsbeslutning fra i aftes
bliver skatteudskrivningen 960.000
kr., da statens tilskud til serumud
gifterne endnu ikke er afgjort. - Vi
kommer herefter altså op på en sam
let ligningsprocent på 9,6 . . . Borg
mester Thulstrup gennemtrumfer alt
med 100 % diktatur-myndighed. Det
er ørkesløst at gå mod ham, og selv
byrådsmedlemmer som Hundevadt
og W. Schmidt bliver helt tavse . . .
Hos borgmester Thulstrup . . . som
gjorde mig bekendt med at vi fik
meddelelse om skatteudskrivningen
først i 14 dage. Såfremt vi ikke kunne

29/3

30/3

31/3

2/4

4/4

nå et skalabeløb på 10,5 mill. kr. ville
udskrivningen blive 960.000. —
Kommentar overflødigt . . . Kuskas
forhold til Sauerberg blev tilfreds
stillende ordnet i byrådsmøde i går.
Det er godt, at vor kollega nu er re
habiliteret.36
Vi kom op på 16.145.000 kr. skatte
pligtig indtægt; efter skalaen giver
det 9.920.000 kr. Ved en udskrivning
på 960.000 far vi en ligningsprocent
på 9,7; 920.000 dito 9,3 .. . Borgme
ster Thulstrup hos os for straks at gå
igen efter at have [hørt] det for ham
dårlige ligningsresultat.
Kl. 11.40 dukkede Hundevadt op for
at forhøre sig om tallene. Han invite
rede i øvrigt hele ligningskommissio
nen samt skatterådets medlemmer til
en middag på fredag aften, da kassen
er tom . . . Borgmester Thulstrup
hentede Hundevadt til en samtale
vedr. ligningsprocenten; han rejser i
næste uge til København for at fa se
rumsudgifter overtaget af sta
ten37 . . . Frugt med fra Leonhard,
som talte om, at mellemskolen efter
borgmester Thulstrups udsagn skal
ophæves. Fru Tørslev skal blive
overlærer i Hertug Hans skolen.
[søndag]. Kort visit på kontoret, hvor
hele forsørgelsesvæsenets personale
arbejder med nye kartotekskort.
Trods megen udhjælp er de ikke så
vidt i den forløbne tid at fa alt i or
den.
Jydske Tidende meddeler, at forskel
lige skoler i herværende kommune i
nær fremtid skal ophæves; seminar
øvelsesskolen skal forstørres.38
KL 11.30 blev jeg kaldt til [borgme
ster Thulstrup], hvor også formand
Hundevadt var til stede. Vi for
handlede til kl. 12.45 over den nye
ligningsprocent. Såfremt vi kan ga
rantere for 9 %, så vil Thulstrup nø
jes med en skatteudskrivning på

5/4

6/4

11/4

13/4

15/4

25/4

920.000. Da skalaindtægten kun ud
gør 9,9 mill, kr., så er vi nødsaget til
at slå 10,2 mill., som ingen vil tro på.
300.000 kan da ikke gribes ud af luf
ten . . . [Kl. 14.30 forhandling med
Hundevadt igen]. Kl. 15 marcherede
vi igen til borgmester Thulstrup for
at afslutte forhandlingerne. Efter
forløbet af et kvarter var vi enige: lig
ningsprocent 9,0; udskrivningen bli
ver 920.000 (serumudgifterne afkor
tes med 40.000). Ekstraudskrivningen falder bort . . . Melander opsøger
magistratsmedlemmerne for at fa
samtykke mht. udskrivningens beløb.
Ligningskommissionsmøde i den lille
sal til kl. 19; rolig forhandling; forsla
get 9 % + 1,1 % [kirkeskat] blev ac
cepteret. Så gik vi alle til bopæl:
Hundevadt, Åstrupvej, hvor vi alle
blev dejligt optaget... kl. 2.15
langsomt hjemad . . . det var en ud
mærket aften, som forløb uden nogen
som helst forstyrrelse.
Til aflutningsfesten af Nørgaards
balletundervisning på Højskole
hjemmet . . . godt med tilskuere; yn
dige præstationer af store og små
børn.
Visit hos A. Schlüter [Bispegade 2],
som klager meget over den sløje for
retningsgang til dags dato. Omsæt
ningen går hver måned med 2-3000
kr. tilbage; han er nu i debet på
Handelsbanken med ca. 10.000.
Siden den 1. ds. har Modersmaalet
åbnet en strøgfilial på Nørregade 28,
som er indrettet ganske udmærket.
Konferencen i Stresa blev i går af
sluttet på tilfredsstillende måde; nu
går de herrer til Genéve, hvor Frank
rig har indleveret en skarp protest
mod den tyske oprustning samt den
nye indførelse af den almindelige
værnepligt. Tysklands aviser håner
igen over Frankrigs handlemåde.39
Den herværende socialdemokratiske
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forening har énstemmigt taget af
stand fra det nyoprettede »Grænse
værn« og betegner Houborg, Riedel
og Math. Petersen som chauvinister
og outsidere.40
27/4 Til Fa. Jøhnk, Slagtergade 73: vi di
skuterede hans nye foretagende:
bygning af bageriovne, hvis værdi
ligger mellem 3-10.000 kr.
28/4 Til [nygifte tidligere husassistent]
Elnas nye lejlighed på Christiansfeldvej 30; vi så alle på sagerne, som
var meget nydelige. Funkis-møbler.
29/4 En stadig strøm af vrøvlere møder op
på kontoret og gør én livet surt. Det
har nu været skik og brug i mange år,
at jeg har faet skylden for de forhøje
de skattebeløb.
[5-7/5 rejse til Berlin for at forhandle med
rigsfinansministeriet om dobbeltbe
skatning].
7/5 Kl. 11 med den flyvende Hamburger
kørt tilbage til Hamborg med 160 km
fart; det rutehede formelig ad skin
nerne, et ganske utroligt tempo, ver
dens hurtigste togpar mellem Ber
lin—Hamborg: 293 km, 2 timer 10
min.
8/5 Det meddeles, at kong Christian X
vil besøge vort rådhus d. 16. ds. efter
indvielsen af Lillebæltsbroen. By
rådssalen bliver i den anledning re
staureret ([malermester] Hans Car
stensen).
14/5 Kl. 13.20—15 var der radiotransmis
sion af Lillebæltsbroens indvielse
med kongen og alle honoratiores;
godt med høje hatte og uniformer.
Lyntoget kørte over broen.
16/5 I rådhuset er der gang i støvlerne
med henblik på udsmykning af by
rådssalen; borgmester Thulstrup,
Melander m.fl. styrter op og ned ad
trappen. Kongebesøget gør sin ind
flydelse gældende; kun ikke hos os.
Vi var alle travlt beskæftiget ved at
skaffe skillinger til det offentliges
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28/5
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brug . . . Politiet havde afspærret for
skellige gader; Lavgade var tæt besat
på begge sider af fortovet. Først kl. 14
mødte kongen op i sin fine vogn
sammen
med
kabinetssekretær
Krieger; borgmester Thulstrup kom i
blottet hoved. I byrådssalen holdt
kongen circle med de fremmødte ho
noratiores; der var gang i støvlerne.
Kl. 14.30 forsvandt kongen igen i
retning Christiansfeld.
Formularer vedr. erhvervs tællingen
er nu ankommet i form af 2000 ek
semplarer; det er én forfærdelig vrøvl
med besvarelse af alle de stillede
spørgsmål . . . Stadigvæk bygges der
meget i Haderslev bys område, over
alt byggepladser og ombygninger . . .
Kl. 20-22 talte Hitler til hele verden
ved rigsdagssamlingen i Kroils opera
i Berlin om Tysklands udenrigspoli
tiske forhold; han ønsker absolut fre
den og hans ord gælder mere end ti
traktater. Han talte helt overbevi
sende og troværdig.
Borgmester Thulstrup forlangte i
vred tone oplysning om hans kom
muneskat, hvor der var lagt 2000 kr.
på i skalaindtægten. Vi skrev en ny
skatteseddel og håber, at han tager
den uden vrøvl.
Reklamationsmøde i det lille værelse;
det gik lidt varmt til med enkelte
vrøvlere; vi satte en del penge til, da
skatterådet var enig i bedømmelsen,
at ligningskommissionen havde for
meget klistret på.
I radioen kl. 14 hørt ankomst af det i
Stockholm viede kronprinseparret i
København (Toldboden). Store
menneskemasser var til stede ved
»Dannebroget«s ankomst. Kørsel i
åben vogn gennem byen.
Dybbøl mølle, bekendt fra 1864, er i
nattens løb totalt nedbrændt.
To nye tilfælde af børnelammelse er
dukket op. Patienterne er indlagt på

Byens Sygehus. Bare der nu ikke
indtræder den sidste års epidemi om
igen . . . Drøftelse [med Conrad og
Sophus Fuglsang] af de nuværende
forretningsforhold. Hele bedriften er
afhængig af afsætningsmulighederne,
som bliver mere og mere mindre, da
forskellige lande producerer egne
produkter [malt],
3/6 Byrådsmedlem Gust. Kaadtmann
havde på stadion i går hejst det slesvig-holstenske flag, som vakte megen
forargelse og spektakel i Modersmaalet.41
4/6 Gehejmeråd, dr. Hansen er i Ba
den-Baden pludselig afgået ved dø
den ifølge hjerteslag (i går) . . . En
udmærket borger er gået bort.
7/6 I Frankrig kan der ikke dannes et
ministerium; den ene after den anden
parlamentariker må give op . . . Det
synes at parlamentarismens tid er
forbi; Hitler har såre ret i sine be
tragtninger.
[7-11/6 tur til Hamborg],
9/6 [pinsedag]. Til Travemünde . . . alle
vegne godt med pinsegæster, meget
varmt solskin, en masse strandkurve
er allerede igang . . . Sejltur til Prinalt . . . hvor der er bygget til mari
time og flyvetekniske formål i næsten
uhyggelig grad. Millioner af rigs
mark er her blevet begravet. Ved
stranden var der en enormt trafik, da
særligt Hider-Jugend holdt til
der . . . Det er påfaldende, at en
utrolig masse jøder, særlig jødinder,
bevæger sig ved stranden og på pro
menaden; efter mit skøn er ikke-arier
absolut i flertallet i selve Travemün
de, der hvor det moderne badeliv
udfolder sig.
11/6 Pinsen har kostet 200 RM.
15/6 På byrådets dagsorden næste tirsdag
står der beslutning vedr. »borgme
ster-pension«. Nu er det altså såvidt.
16/6 Kommunisterne i byen havde foran

17/6

19/6

27/6

28/6

staltet et modmøde på Gravene i an
ledning af de tyske nazisters besøg
her i byen til indvielse af et monu
ment i Borgerforeningens have.42.
På Nørremarken er der ringridning; i
den anledning er byen livlig trafike
ret .. . Ringriderry tternes optog
gennem Nørregade, 150 ryttere . . .
Fire fulde nazister endnu om formid
dagen svirede smadderfulde rundt i
Nørregade. Efter monument-ind
vielsen i går havde de faet sig en væl
dig »bjørn« til at slæbe hjem.
Byrådet har sanktioneret en ordning,
hvorefter borgmester Thulstrup kan
blive pensioneret efter et vist antal
tjenesteår.
Melander tilkaldte mig for at med
dele, at der nu ikke må tales tysk me
re på kontorerne. - Tirsdag aften var
der et skrap møde på Harmonien,
hvor den nye danske sammenslut
ning med Lageri tordnede løs mod de
tysksindede tjenestemænd, særligt da
enkelte ledende næsten udelukkende
beskæftiger sådanne parsoner, som er
tysk-nazistisk indstillet.43 Jeg var
vred over denne udtalelse, som ikke
vedkom mig. Jeg har i alle de mange
år været loyal overfor alle skatteydere
og er politisk set fuldkommen frit.
Skulle der være nogen, som mener, at
jeg har gjort noget forkert, så bedes
han at møde på rådhuset . . . Mødt
borgmester Thulstrup, som jeg led
sagede hjem til Nørregade 24. Vi
talte om afbenyttelsen af det danske
sprog samt nazi-indflydelse ved næ
ste byrådsvalg i 1937.
Med Melander til kontoret, som be
rettede om den fra staten ifølge soci
alreformen modtagne refusion . . .
Om middagen hjemad med Herman
Oggesen/Carl Engel ... Vi diskute
rede: loyaliteten af de tyske i dansk
tjeneste stående tjenestemænd. Her
man Oggesen mente ligeledes, at La-
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Optog af ringridere passerer jernbaneoverskæringen i Nørregade ved ringridningen den 17. juni 1935. (Haderslev byhistoriske
Arkiv).

1/7

3/7

7/7

8/7

9/7
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geris optræden på ingen måde var
møntet på mig.
Borgmester Thulstrup taler nu
med ... en borger, som har deltaget i
oppositionsmøde (tyskvenlig vrøvl)
på Harmonien.
Melander siger, at Thulstrup stadig
er vanskeligere at omgås med; han vil
nu skride til sagsanlæg mht. de på
Harmonien-mødet faldende udtalel
ser.
På stadion var der fodboldkamp
mellem et hold udvalgte nordmænd
og de hjemlige sportsfolk. Ca. 1000
interesserede tilskuere, Norge vandt
med 8 mål imod 0.
Diskussion med bager Hans Reic
hardt [Storegade 7] over de dyre kø
leskabe; enkelte forretninger må helt
bukke under de store udgifter (slag
tere, konditorer).
Samtale med Carl Engel, forretnin

gen går strygende . . . han har nu to
sale i brug. 50 piger sidder og syr
overalls i lange baner.
[15-23/7 tur til Schmalkalden, Berlin og
Hamborg].
16/7 Schmalkalden har indkvartering,
godt med militær. Alle vegne det
samme billede, endda undervejs,
godstog med vogne, godt med kano
ner.
18/7 De økonomiske forhold i Schmalkal
den er stadig meget dårlige. Det er
næsten slut med eksporten; fattig
dommens uhygge breder sig. Ingen
har noget.
19/7 Nu påbegyndes igen i hele Tyskland
en aktion mod jøderne, og netop i
dag har Berlins nazi-politipræsident
måtte vige sin plads . . . De øverste
fyre har store villaer og lever som fyr
ster, mens den øvrige befolkning får
mindre og mindre; livsstandarden

23/7

25/7

27/7

30/7

1/8

trykkes stadig. Priserne på levneds
midler er enorme, alle klager, og i
dag generer man sig ikke mere. Man
forventer en køn dag en vældig eks
plosion, som har vasket sig.
Kl. 17-18 på kontoret, aflagt beret
ning om mine nye indtryk fra rejsen i
Tyskland. Der findes ingen, som har
noget imod Hitler, men de mange
underførere tyranniserer hele befolk
ningen. Særlig de mange gamle
kæmper indtager tillidsstillinger ud
en at have noget kendskab til selve
materiet, og regeringen kan ikke
komme af med dem mere . . . Hele
Gravenshoved badehotel er i den
forløbne nat brændt af; 26 badegæ
ster reddede sig i det sidste øjeblik.
Skaden er meget stor.
Borgmester Thulstrup hos os, sam
tale vedr. de indretyske forhold. Han
spurgte, hvornår det hele vil ramle
sammen . . . Vejen fra bygrænsen til
Rørkær mejeri cementeres nu; den
ene halvdel er halv færdig. I nov.
måned er vistnok hele vejen brug
bar . . . Den gamle dr. Peter Meyer
er i eftermiddag afgået ved døden ef
ter længere tids sygdom ... 72 år
gammel.
En stor sorg bilder nu mine tænder
fra underkæben, som ingen ting er
værd. Jeg skal nu spørge dr. Petersen
for at få et gebis.
Bondetoget til København [29/7]
forløb i fred og ro, der takseres
30-40.000 bønder at have været til
stede på Amalienborg plads. Kongen
modtog hyldesten; en deputation
med LS-kongen Knud Bach havde
foretræde; forskellige sange rungede
over pladsen. — Majestæten henviste
ad lovgivningsmagtens vej; mini
sterpræsident Staunings svar var
imidlertid ikke tilfredsstillende.
Borgmester Thulstrup ... vil ikke
underskrive anvisningerne over seks

2/8

3/8

6/8

9/8

10/8

afgangslister: 7500 kr. alene i per
sonlig kommuneskat, da beløbet var
ham alt for stort. Det er første gang i
de mange år, siden jeg har med
skatten at gøre, at anvisningerne bli
ver kritiserede.
Samtale med sagfører, dr. Clausen
om beskæftigelse af tysksindede i by
ens forvaltning . . . han fandt det for
kert, at der nu kun puttes danske ind
i administrationen, omend 25 % af
befolkningen i Haderslev er tyskere.
Ligning for 1936/37, dvs. udsigterne
mht. indtægterne for 1935 ser ikke
godt ud, da købmændene trods ud
salg pp intet har at bestille. Selv A.
Hundevadts omsætning er gået til
bage i forhold til de foregående år . . .
Spacergang ... til Damhalvøen; ved
roklubbens nybygning var der en hel
del mennesker. Udenbys både trans
porteredes gennem haverne . . .44
[Biltur] til Løndt for at se på entre
prenør Nørgaards enorme jordarbej
de. Der flyttes mange tusinde cbm.
jord; hele vejen bliver lagt om.
De gamle fra Haderslev havde i dag
udflugt til Lillebæltsbroen; 402 per
soner deltog, 100 biler stillet til rå
dighed . . ,45 Jødeforfølgelsen fort
sættes over hele Tyskland; enhver
arier kan nu anholde en jøde for for
nærmeligt optræden pp . . . Brev fra
Liesel Lüdecke [i Berlin, jøde?], som
igen fremstillede de frygtelige for
hold, under hvilke hun nu levede.
Efter endt ferie var hun tæt ved at
blive smidt ud af rigstrykkeriet; de
andre kolleger taler ikke mere med
hende. Hun ser helt mørkt på situa
tionen og tror ikke at finde ro noget
sted i verden.
Ved optoget i morgen tager tyskerne
deres slesvig-holstenske flag med
(tilladelse foreligger); straks har de
danske roklubber meldt afbud. Man
ønsker ikke at gå med dette flag i
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12/8

13/8

14/8

15/8

16/8

20/8

22/8
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samme tog . . . Hos Carl Ritz, som
klagede meget over den sløje forret
ningsgang; der klages i øvrigt fra alle
sider, kun borgmester Thulstrup ser
lyst på forholdene.
Der er ved 9.30-tiden passeret en
grufuld ulykke ved vejen til Kjel
strup, idet en Ford jun. . . . tørnede
mod amtsbane-motorvogn. Passage
rerne. to døtre af oberstløjtnant Elm
green fra herværende garnison blev
hårdt kvæstet og førtes hurtigt til
amtssygehuset. Alle folk på gaden
talte om ulykkestilfældet.
Den ene af Elmgreens piger er afgået
ved døden på amtssygehuset.
Discussion . . . vedr. indretning af
kontobogen fra 1936/37. Da kon
to-antallet er nu steget til langt over
11.600 inkl. dag- og natrenovation +
vej- og brolægningsbidrag skal der en
helt anden inddeling til.
Bestyrelsen af de samvirkende
idrætsforeninger har på et møde i af
tes besluttet at anbefale »Turner
bund« ikke at møde op ved optog
med den slesvig-holstenske fane.
Lageri sen. har igen været på krigs
stien mht. beskæftigelse af tysksinde
de arbejdere med flere i byens admi
nistration, men selv Modersmaalet
tager nu afstand fra ham og de pjatte
indlæg.
Melander møder op med indkvarte
ringslister til den 12. sept. 863 mand
skal bringes under.
I dag er det 20 år siden jeg blev ind
kaldt til krigstjeneste ved jernbane
regiment I i Berlin-Schöneberg. En
lang og bevæget tid er gået siden; det
var nogle betydningsfulde år i Ber
lin .. . Aldrig vil de mange måneder
blive glemt og i særdeleshed ikke
Liesel Lüdecke, min sødeste veninde
fra dengang.
Den danske Nationalbank har for
højet discontoen fra 2V2 til 3V2 %

29/8

30/8

31/8

1/9

8/9

10/9

12/9

13/9

for at hæmme LS-aktionen til at
gemme den engelske valuta; finan
sieringen af de leverede varer skal så
foregå ved veksler, som bankerne
skal diskontere.
Oxford-mødet i aftes i Domkirken
har været besøgt af ca. 3000 menne
sker. Ifølge Jydske Tidende var ud
byttet kun småt . . ,46 Presse-radioen
meddelte, at dronning Astrid fra Bel
gien i nærheden af Luzern er forulyk
ket ved at selve kongen styrede bilen,
som havnede i grøften. Dronningen
var straks død . . . MM var meget
bevæget over dette tragiske dødstil
fælde.
Ved Årøsund-overskæringen er en bil
i aftes kørt mod amtsbanetoget, vog
nen er fuldstændig ramponeret, to
passagerer er kvæstet.
En utrolig masse mennesker henter
understøttelse, særlig huslejehjælp.
Hele gangen til forsørgelseskontoret
er formelig belejret.
Kl. 19 gik MM, Karen og mig i gan
ske varmt vejr ... en tur gennem by
en langs Christiansfeldvej, den nye
vej til Louisevej [Hiort Lorenzensvej]
og så igen hjemad. Det varede en god
timestid, da butikkerne skulle beses.
I fhv. statsbane-remisen har der i ef
termiddag været en stor Røde Kors
øvelse med mange deltagere og til
skuere.
Stor Klimbim ved åbningshøjtidelig
heden af den nationalsocialistiske
friheds-partidag i Nürnberg. Hitler
fik overrakt det tyske sværd.47
Kl. 20 med MM og Karen til Dam
halvøen til Idrætsforeningens ildfest,
som forløb overordentlig smukt. Vej
ret kunne ikke have været bedre.
Mange folk var til stede og beundre
de illuminationen, de pyntede både,
musik og tilsidst det udmærkede fyr
værkeri . . . mødt mange bekendte.48
De indkaldte jenser opliv er i gade-

Sammenstød mellem bil og tog, ikke mindst amtsbanetogene, var ret hyppige i 1920’rne og 1930’rne, men ingen dog så
alvorlige som den ulykke, oberstløjtnant Elmgreens døtre var ude for den 11. aug. 1936. Vognmand Cederholm, der den 9.
maj 1935 kolliderede med statsbanetoget ved Fyns Ægeksports lagerbygning i Gåskærgade, slap derimod næsten uskadt fra sit
sammenstød med toget, som dette billede viser resultatet af. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

19/9

25/9

29/9

30/9

billedet, mange ses med pigen under
armen.
Teaterstien bliver nu forberedt som
færdselsbane inkl. fortov, [gartner]
Paulsens have bliver mindre. Det er
en dyr fornøjelse for kommunen, men
giver en masse arbejde.
Vor soldat tog afsted i går morges til
kantonnement ved Jels, hvor kongerevuen finder sted.
Gik en tur langs Ribe Landevej til
udkanten af byen. I øvrigt er en hel
del nye ejendomme skudt op i denne
bydel.
Besøg afkøbmand Niels Kloster, som
per. 1. jan. 1936 vil fraflytte til Flens
borg for at forbruge de penge som
tjenes i Tyskland; forretningen i Ha
derslev går videre og de indtjente

beløb skal samles her [flytter dog ikke
ifølge 2/11].
1/10 Kongefamilien kom sejlende med
Dannebrog fra Odense. Gaderne var
formelig renset for mennesker i den
time kl. 14.30-15.30. Kongen kørte
forbi rådhuset til omegn. Om aften er
der taffel for honoratiores.
2/10 Valget til folketinget er fastsat til den
22. ds.; nu påbegyndes igen med
valgmøder, valgløgne og store artik
ler i aviserne . . . Borgmester Thul
strup kl. 17.50 hos os med dårlig hu
mør. Da jeg så på frakken, brølede
han, at den var betalt.
3/10 Krigen Italien/Abessinien er nu på
begyndt; trods Folkeforbundet i Ge
neve lader Mussolini sig ikke stand
se ... I formiddag finder kongerevu-
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en på markerne af Jelsgård sted; en
masse biler fra de sydlige kommuner
kørte til opvisningen.
5/10 Valgkampagnen er nu påbegyndt i til
dels helt usmagelige opråb.
13/10 Spacertur gennem byen ... til [det]
kommunale
slagtehus,
hvor
»Schåchtigen« [jødisk slagtning] net
op tog sin begyndelse; en udsympatisk jøde fra Aabenraa foretog skæ
ringen, som i virkeligheden er meget
utiltalende og kun er et frygteligt
blodbad. Der slagtes hver søndag 120
kønne dyr på denne uheldige måde.
Det gør en formeligt ondt at se de
stakkels dyr mishandlet49
14/10 Søgt alle ny- og ombygninger ud efter
byggekontorets journal. Det er utro
ligt, hvilke folk — uden formue — kan
tillade sig med at bygge flotte ejen
domme.
15/10 Socialdemokraterne lader en plade af
Stauning løbe i en valgbil . . . Til det
konservative møde på Harmonien i
aftes (Christmas Møller) var der
mødt 8-900 mennesker, begge sale
var fyldt.
16/10 Venstre-møde på Højskolehjemmet i
aftes var den bare ynk.
18/10 Fra kl. 19.30-20 talte udenrigsmini
ster Munch i radioen i rolige, saglige,
ja overbevisende argumenter om
Valutacentralens50 eksistensberetti
gelse og regeringsarbejdet, som kun
gavner landet og dets beboere.
19/10 Formand A. Hundevadt på kontoret
for at fa lidt oplysning om de nuvæ
rende skatteforhold, indkomstskatten
vil give 20.000 mindre end budgette
ret . . . Skrivelse opsat til Handels
foreningens bestyrelse om en hen
vendelse til ministeriet vedr. de to
næst sidste søndage før jul, da alle
sønderjyder igen tager til Flensborg
for at foretage deres indkøb der.
21/10 Hørt statsminister Staunings rolige
og saglige radiotale; alt hvad han
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22/10

23/10

27/10

29/10
30/10

2/11

7/11

sagde kunne godt underskrives af en
hver dansk statsborger.
Mødt borgmester Thulstrup, som
morede sig over mit svar, at de al
lerfleste tjenestemænd nok stemmer
på Stauning.
Kl. 8.30 til kontoret, hvor diskussio
nen over valgets udfald var ordentlig
igang. Socialdemokratiet havde over
12 % fremgang i stemmeantallet.
Venstre er gået mest tilbage, de radi
kale holdt stillingen, konservative
lidt retur. Kommunisterne fordoble
de stemmerne, men fik alligevel kun
to mandater. Alle er forbavset over
tysk fremgang her i landsdelen; der
er jubel i Borgerforeningen, men alli
gevel kun en rigsdagsmand.51
Fra kl. 18 hørte vi ungdommen synge
over hele kloden; den ene station ef
ter den anden tonede frem i æteren,
selv Argentinien og Hawaii pp og alle
europæiske sendere var med i ilden;
Japan, USA savnedes heller ikke.52
Fattignyder N. laver rabalder på so
cialkontoret. Politiet afhenter ham.
Diskussion på kontoret om »det dan
ske kontor« oprettelse af et kartotek
over vore tysksindede medborgere.
Folkeregistrets skuffer skal i aften stå
åbne, da forskellige herrer ønsker sy
stemet at tage i øjesyn. Forkert og
mig protesterede overfor det evt.
snyfleri, og der må gøres front mod at
splitte den herværende befolkning i
to dele. Stænkere [uromagere] og
loyale tyskere skal nu smides i en
pot.53
På rådhuset var der hele formidda
gen et ganske kolossal rykind mht.
aldersrentenydere, socialrentner af
alle kategorier og fattignydere.
100.000 kr. skal der udbetales i dag
og i går.
I dag påbegyndes indsamlingen af
folketællingsmaterialer ... I Tysk
land har i dag de nyindkaldte re-

11/11

12/11

13/11

17/11

19/11

krutter måttet aflægge ed til Hitler
som øverstbefalende. Et nyt krigsflag
blev ligeledes indført under megen
tamtam.
Kørt videre med sortering af folke
tællingsskemaer ... ti resterende li
ster skal hentes i eftermiddag . . . Der
er en masse ærger og vrøvl med al
den skidt, som til dels er så uproduk
tivt, som overhovedet muligt.
Der var byrådsmøde kl. 17, bl.a. fik
adskillige kolonihave-gader endelig
navne; vi har nu ventet i årevis på
det. Vi andre må gøre ganske andre
arbejder i en håndevending.
Melander mødte op for at vise os en
skrivelse fra formanden for Handelsog kontormedhjælperforbundet om
at beskæftige faglærte folk. Det hele
er sikkert møntet på vort bud
Schultz, som er krigsinvalid og ude
lukkende laver mindre arbejde samt
funktionerer. - Meningsløshed uden
lige! Byrådsmedlem, fuldmægtig P.
Olesen er foreningens formand.
Radioavisen meddeler, at Danmark
nu har 130.600 biler, deriblandt
73.700 lastbiler. Ydermere findes der
26.500 motorcykler.
Karen er i dag blevet tuberkulinprø
vet i skolen. Alle elever i Haderslev
by skal have en lille indsprøjt
ning . . . B. Bøg blev færdig med den
samlede indbyggerantallet: 15.750,
medens folkeregistrets notering ligger
200 personer højere. Melander var
helt forbavset over dette phænomen.
Vi afsendte om aftenen straks listerne
til det statistiske departement . . .
Den ovennævnte forskel på 200 per
soner kan forklares derved, at pati
enterne på sygehusene og de herbo
ende værnepligtige er taget dobbelt
med som midlertidigt nærværende.
Der ligger måske en reserve på 100
mand. Resten må vi så finde ved re
visionen.

22/11 Melander havde kl. 14 besøg af for
mand og næstformand for lignings
kommissionen i Roskilde, som gerne
ville have oplysning om vor frem
gangsmåde vedr. skatternes inddri
velse, da vor tabsprocent i de sidste
år stadig har været dalende. Vi er nu
nede på 0,06 %. Ligningskommis
sionens samt vort arbejde på konto
ret er ligeledes af stor betydning for
dette enestående resultat. [Om afte
nen til Hamborg]. Overalt er det
påfaldende, at tiggeriet stadig flore
rer, i lokaliteterne sælger gamle SAmænd naziblade og selv Hitler-ung
dommen forstyrrer en ved maden.
27/11 Kommerceråd Chr. Fuglsang er i
forgårs afgået ved døden efter svære
lidelser, 79 år gammel. Amtsforvalter
Schmidt i Sønderborg giver denne
tysker et smukt eftermæle.
29/11 Alle vegne er der meget at bestille, en
given ting er det, at rådhusets værel
ser er alt for lille til den nu opsvul
mede administration.
1/12 Ved revision af folketællingslister er
det mig påfaldende, at mange ægte
skaber er gået i stykker, særlig de
omkring 1880 fødte og de helt unge er
separeret og skilt. Også et tidens
tegn.
4/12 Melander meddeler, at Haderslev
ifølge Statistisk Departements fore
løbige opgørelse har 16.090 indbyg
gere; det er 300 mere end vi finder,
når opgørelsen er endt.54
7/12 Hele byen er nu julemæssigt illumi
neret. Belysning engros, mange
mennesker gennempløjede gaderne.
9/12 »Julens Glæde« udbetaltes til samtli
ge deltagere, alt i orden og glæde
overalt . . . Haderslev kommune har
købt Kroghs jordarealer syd for Årøsundvej for 30.000 kr.; vurderings
beløbet udgør kun 9.000 kr. Det er en
værdistigning, som batter noget.
11/12 Medlemmer af brandværnet Geert og
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13/12

15/12

19/12

21/12

24/12

26/12
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Wysogland har vundet deres proces
mod brandinspektør Juhl ved lands
retten i Viborg; stor opstandel
se . . .5S I byrådsmøde i aftes opfor
drede borgmester Thulstrup på de
arbejdsløses og egne vegne de social
demokratiske byrådsmedlemer til
samarbejde! Uha! — Viggo Hansen
redegjorde for sit partis standpunkt,
men trængte ikke igennem.
Grænsetrafikken mellem Flensborg
og Sønderjylland er nu blevet stoppet
en hel del, da de danske toldere un
dersøger temmelig nøje og i øvrigt
misbrug af turistmærker bliver straf
fet strengt i Flensborg.
[søndag]. Spacergang med MM og
Karen gennem byen, som var meget
trafikeret. Kl. 16-17 spillede Höhns
orkester ved juletræet på Torvet; der
nar været mange mennesker til stede.
Da det samlede nettoresultat ved fol
ketællingen kun gav 15.807 indbyg
gere besluttede vi at hele historien
skulle kollationeres.
. . . borgmester Thulstrup . . . frem
kom med en bemærkning om, at
skatteyderne skulle ses efter mht.
stemmeretten, da ansættelsen for
1936/37 jo gælder til byrådsvalg i
1937. Han vil drøfte denne situation
med formand A. Hundevadt, men jeg
tror helt bestemt, at han ikke vil gå
med til noget som helst fiksfakserie.
Anmodningen om at lade forskellige
skatteydere bort fra ligningen er så
utiltalende, som tænkes kan. Det kan
give anledning til et vældigt røre i det
socialdemokratiske lejr, og skylden
bagefter får jeg.
I dette år har kollegaerne ikke pyntet
væggene på kontoret, da der savnes
den rigtige stemning.
Opstillede selvangivelse med 11.400
kr. indtægt, 90.000 kr. formue netto.

NOTER OG HENVISNINGER
1. Om hjælpekassen, se HS 1981, s. 46.
2. Benzol-Knudsen er identisk med købmand Niels Knud
sen, jfr. HS 1982 side 66 note 35.
3. Johanna Jensen er identisk med frk. Hanne Jenssen, der
var en kendt og agtet personlighed i byen, før 1920 leder
af det danske ungdomsarbejde og efter 1920 meget aktiv
inden for Ensomme Gamles Værn. Hun var opstillet
som nr. 3 på den konservative særliste, men fik med 106
stemmer det højeste antal personlige stemmer på denne
liste. Thulstup ramte dog alligevel plet med sin forudsi
gelse. Fælleslisten, der var opstillet af Det radikale
Venstre, Venstre, Håndværkerforeningen og Handels
foreningen fik 2412 stemmer, den konservative liste 722
stemmer ved byrådsvalget den 1. marts.
4. Brülle-sagen kom til at optage Reinmann meget i den
følgende tid, idet Brülle klagede over forhøjelsen. Sagen
blev ført helt op til Landsoverskatteretten, og der måtte
udarbejdes redegørelser og forhandles med de overord
nede skattemyndigheder. Brülle vandt sagen.
5. Den 18. april 1933 afholdtes et stort nationalt møde i
kasernens gymnastiksal i anledning af »påskeblæsten«,
jfr. herom i indledningen.
6. Se herom HS 1982 side 66 note 25.
7. Kommunens samlede sociale udgifter steg fra 1931/32 til
1932/33 fra 565.000 til 688.000 kr. Det var især udgifter
ne til fattigvæsenet, til hjælpekassen og til »forskellige
kriseforanstaltninger«, der var steget. Kommunens
regnskab 1933/34 sluttede med et underskud på ca.
74.500 kr., jfr. dagbogen 8. dec. 1934.
8. Modersmaalet 26. og 27. juli 1933 beretter ikke om noget
attentat på Hitler, men nok om »indgående personkon
trol«, beordret af det hemmelige politi.
9. Haderslev Idrætsforening afholdt den 27. aug. »nati
onalt stævne« på kasernepladsen med efterfølgende stif
telsesfest på Harmonien. Modersmaalet omtaler dog ik
ke nogen afslutningskoncert på Damhalvøen den 28.
aug. i denne forbindelse.
10. Socialdemokraterne afholdt søndag den 3. sept. et stort
antifasciststævne i Haderslev med 15-17.000 deltagere!
På Gravene blev faklerne om aftenen smidt på bålet
sammen med et eksemplar af de nævnte aviser. Samme
dag holdt sommerrekrutskolerne idrætsfest på kaserne
pladsen.
11. Borgmester Thulstrup offentliggjorde den 9. sept, »nogle
betragtninger og et forslag« til løsning af krisesituatio
nen i Sønderjylland. Han foreslog bl.a. oprettet en likvi
dationskasse, der skulle overtage en række af de i Søndeijylland udstedte obligationer. Direktør P. A. Callø fra
Sønderjyllands Kreditforening mente ikke, at dette for
slag kunne realiseres, og det førte til en debat i aviserne i
den følgende tid.
12. Mandag den 2. oktober åbnede det nyorganiserede soci
alkontor på rådhuset. I den anledning bragte Moders
maalet et interview med Melander.
13. Th. H. van de Veide (1873—1937), hollandsk gynækolog,
der var særlig kendt for sine populærvidenskabelige bø
ger om seksuelle emner, bl.a. »Det fuldkomne ægte
skab«.
14. Fokeafstemningen gjaldt en godkendelse af Tysklands
udmeldelse af Folkeforbundet den 14. okt. 1933. 95 % af
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de afgivne stemmer sagde ja hertil. Samtidig afholdtes
der valg til rigsdagen. Kun én liste, nazistpartiets, var
opstillet.
Efter byrådsvalget den 1. marts var der valgt en ny lig
ningskommission, jfr. dagbogen den 30. nov.
J. A. K. (Jord-Arbejde-Kapital) var en af 1930’rnes
mange udenomsparlamentariske bevægelser, hvis stifter
og leder var landinspektør K. E. Kristiansen i Brande. J.
A. K. mente, at landbrugskrisen kunne løses ved at yde
lån uden rente; en overgang udstedte den sine egne an
delspengesedler, indtil dette blev forbudt ved lov. Den
12. dec. havdej. A. K. holdt et stort møde i Haderslev,
og dette affødte en del skriverier i aviserne.
Ved en afstemning om en udvidelse af den såkaldte
kommunale prioriteringsfond således, at der af den også
kunne ydes lån til vejanlæg i kolonihaveområderne,
stemte Viggo Hansen for, mens bl.a. folketingsmedlem
P. Mortensen undlod at stemme. Der synes på denne tid
at have været visse modsætninger indenfor den social
demokratiske byrådsgruppe.
Svogeren var arbejdsløs og opholdt sig 1932—33 flere
måneder hos Reinmanns på Ryesvej, ikke altid til Reinmanns udelte tilfredshed, jfr. HS 1982 s. 52, 27. maj
1931.
Anker Holst’ skotøjsforretning, der var en filial af køb
mand Anker Holst, Sønderborg, åbnede i Nørregade 20
den 1. april 1933 under ledelse af Emil Petersen. Hector,
der var en landsdækkende forretningskæde, åbnede i
Storegade 6 i sept. 1932.
Den 12. april indledtes en omfattende sømandsstrejke.
Det førte til bestræbelser på også at få havnearbejderne i
de danske havne til at strejke. Kommunisterne synes at
have været aktive i disse bestræbelser, og det kom i flere
større havnebyer til uroligheder. I Esbjerg førte urolig
hederne til generalstrejke den 17. april, og i København
førte det til et blodigt slagsmål mellem beredent politi og
demonstranter under et møde i Fælledparken. Den 23.
april ophørte sømandsstrejken.
Fra den 15. maj 1934 gennemførtes statsbanetogene fra
Vojens til amtsbanegården på Jomfrustien, og statsba
negården i den vestlige bydel blev degraderet til billet
salgssted med navnet Haderslev Vest. Amtsbanegården
fungerede herefter som endestation for togene til Vojens,
indtil Haderslev bystation blev indrettet i Nørregade 41 i
begyndelsen af 1950’erne.
Den 16. maj 1934 åbnede Haderslev Bymejeri i den tid
ligere mælketørringsanstalt (nu DOFO) på Bygnaf. Bag
det nye mejeri stod Kolding Bymejeri. Konkurrencen
om salg af mælk i Haderslev skærpedes herved betydeligtSøndag den 10. juni havde Modersmaalet arrangeret
særtog fra Haderslev til Vejle, hvor HFK skulle spille
imod AGF fra Århus i en kamp om oprykning til »me
sterrækken«. AGF vandt efter omkamp. Udflugten
skildres i Modersmaalet den 11. juni som en rigtig fol
keforlystelse.
Begivenhederne den 30. juni 1934, da Hitler foretog en
udrensning og gjorde op med sine modstandere, kaldes
også »de lange knives nat«. Officielt oplystes det, at 77
personer omkom, men tallet er formodentlig betydeligt
større.
Lørdag aften den 1. sept. afholdt Haderslev samvirkende
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Idrætsforeninger et stort fakkeltog gennem byen i anled
ning af stadions indvielse den 2. sept.
Se note 3.
Mariegårds nyopførte kostald havde plads til 125 krea
turer, heraf 70 malkekøer. Besætningen var tuberkulinfri
og under stadig dyrlægekontrol, og selve stalden var be
lagt med klinker og væggene beklædt med fliser for at
kunne leve op til de bestemmelser, som ifølge lov var
fastsat for fremtilling af den specielle børnemælk. Mariegård kunne levere op til 1000 flasker heraf om dagen,
og mælken solgtes under betegnelsen MBM.
Thulstrup havde for de arbejdsløses repræsentanter ved
demonstrationen den 4. dec. nævnt en lang række be
skæftigelsesarbejder, som kommunen agtede at sætte i
gang.
På generalforsamlingen behandledes udstillingen på
Damhalvøen, der gav et underskud på 25.732 kr. Det
betød, at den garantikapital, der var tegnet, kom til ud
betaling (jfr. dagbogen 15/8). Bogtrykker Wind blev
ikke smidt ud, som Reinmann skriver, men nægtede at
modtage genvalg. Af de 15 personer, der blev foreslået
som medlemmer af bestyrelsen, nægtede i øvrigt de 12 at
modtage valg. Formanden, fabrikant Ejlersen, blev sid
dende som formand.
Den pågældende kommunale embedsmand meddelte
den 18. jan. i Modersmaalet, at han og hans hustru ikke
anede noget om børnenes »leg«, og at det ikke kunne
falde ham ind at demonstrere.
I Haderslev holdtes afstemningsfest både på Harmonien
og på Højskolehjemmet, hvor møller Houborg bl. a. an
greb de tyske embeds- og bestillingsmænd, der fik lov til
at blive siddende i 1920, for undertiden ikke at holde sig
inden for loyalitetens grænser.
Sagfører M. Langberg etablerede sig i Nørregade 46, og
sagfører Knud Herløv gik i samarbejde med sagfører E.
Forum og havde kontor Nørregade 48. Begge sagførere
virkede i Haderslev i ca. 40 år.
Modersmaalet den 18. februar bragte et langt referat af
denne såkaldte kolonnemarch. Den 67-årige rentenyder
Joh. Lachenmaier fik 1. præmie i oldboys-klassen.
Nimmesen Tyg er åbenbart et øgenavn for oberstløjt
nant Thygesen Nim.
Viggo Hansen nævnte ifølge Modersmaalet referat af
byrådsmødet ingen navne.
Det var især WC-ordningen grundejerforeningen var
utilfreds med (se indledningen). Endvidere vedtoges en
resolution til byrådet om at enhver grund i byen blev
fritaget for gadeomkostninger, så længe grunden ikke var
bebygget. Det hævdedes på mødet, at der på rådhuset
slet ikke ville blive taget hensyn til resolutionen.
Kuska oplyste i Modersmaalet den 19. marts, at keg
leklubbens bestyrelse blot havde ønsket en tjener, der
kunne forstå tysk, og hotelejer Krause afviste samtidig
Sauerbergs angreb. Denne sag og Viggo Hansens be
mærkninger på byrådsmødet den 12. marts førte til en
længere redegørelse af borgmester Thulstrup på by
rådsmødet den 26. marts på grundlag af de »afhørin
ger«, som han havde haft og som også Reinmann nævner
den 20. Thulstrup sluttede sin redegørelse med at sige,
at han overfor Kuska havde tilkendegivet, »at byrådet
går ud fra, de De, hr. Kuska, såvel som alle øvrige tjenestemænd i og udenfor tjenesten viser en adfærd, som ikke
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kan give anledning til mindste tvivl om embedsmands
standens loyalitet i enhver henseende«.
Staten betalte 40.000 kr. til dækning af serumudgifterne
og skatteudskrivningen blev 920.000 kr., jfr. dagbogen 4.
april samt indledningen.
Omlægningen betød, at Haderslev Realskole i Laurids
Skausgade 14, ledet af fru Signe Tørslef blev nedlagt og
realklassen overført til Katedralskolen. Den kommunale
mellemskole flyttedes til Seminarieskolen, mens semina
riet fik den tidligere præparandskole på Lembckesvej
som hovedbygning. Endvidere nedlagdes Wilhelmineskolen i Præstegade som tysk kommuneskole og i stedet
indrettedes Louiseskolen til den tyske kommuneskole.
Værneskolen i Vestergade 29 blev nedlagt. Herefter ville
byen have tre store kommuneskoler: Hertug Hans-sko
len, Set. Severin-skolen og Seminarieskolen, hvortil der
blev opført nye bygninger 1935/36, således at nyordnin
gen kunne træde i kraft.
Den såkaldte Stresa-front var et forgæves forsøg fra
Frankrig, England og Italiens side på at standse Tysk
lands oprustning og indførelse af almindelig værnepligt,
der var i modstrid med Versailles-fredens bestemmelser.
Det omtalte grænseværn er Danske arbejderes Grænse
vagt, hvis formand var møller A. Houborg. Den 25. april
holdt det sit første store møde på Højskolehjemmet. I
forbindelse hermed havde den socialdemokratiske for
ening i Haderslev vedtaget en henstilling til alle social
demokrater om at holde sig langt fra »en forening, der er
oprettet af chauvinister og visse outsidere«.
Ved et stævne arrangeret af Haderslebener Turnerbund
på Haderslev Stadion blev det slesvig-holstenske blåhvid-røde flag hejst side om side med Dannebrog på
byrådsmedlem, auktionator G. Kaadtmanns foranled
ning. Episoden blev øjeblikkeligt rapporteret til borgme
ster Thulstrup, der gav ordre til flagets nedtagelse, hvil
ket herefter skete.
Ved mødet på Gravene talte bl.a. det kommunistiske
folketingsmedlem A. Munch-Petersen imod nazismen og
fascismen. Det fremgår ikke af avisreferatet i Modersmaalet, at mødet var en moddemonstration i anledning
af afsløringen af monumentet i Borgerforeningens have.
Modersmaalet omtaler ikke mødet, som formodentlig
holdtes af Danske arbejderes Grænsevagt, se note 40.
Søndag den 4. aug. afholdtes Danmarksmesterskaberne i
roning på Haderslev Dam med stor publikumsdeltagel
se. Roklubbens hus (senere herreroklubben) var opført i
1935.

45. Udflugten var arrangeret af Ensomme gamles Værn
med frk. Hanne Jenssen i spidsen og var i en årrække i
1930’rne en årligt tilbagevendende begivenhed.
46. Oxford-bevægelsen var en amerikansk vækkelsesbevæ
gelse, der var kommet til Danmark i 1934. Bevægelsen
afholdt store massemøder.
47. Under partimødet i Nürnberg proklameredes den 15.
sept. de såkaldte Nürnberg-love, der berøvede jøderne
tysk statsborgerret.
48. Ildregattafesten var arrangeret af Haderslev Idrætsfor
ening, øjensynlig for at samle penge ind. Der var ca.
7000 tilskuere, og festen gav et overskud på 12-13.000
kr.
49. Jødisk eller muslimsk slagtning foregår ved at dyrets
halspulsåre skæres over og tømmes for blod. Først når
dette er sket, må dyret fortæres, idet blodet indeholder
dyrets »sjæl«. Drabet på dyrene skete indtil for fa år
siden uden bedøvelse e. lign. Haderslev var i 1930’rne et
af de få steder, hvor denne form for slagtninger foregik.
50. Valutacentralen var oprettet i januar 1932 og regulerede
al handel med varer og værdipapirer med udlandet.
51. Valget til Folketinget den 22. okt. 1935 blev en stor sejr
for Stauning-Munch-regeringen, der forøgede sit man
dattal i Folketinget med seks socialdemokrater. Slesvigsk
Parti fik 12.617 stemmer (heraf 1440 i Haderslev) imod
9868 ved valget i 1932 og beholdt sit ene kredsmandat i
Folketinget, nemlig pastor J. Schmidt-Vodder. Kom
munisterne gik frem fra 17.149 stemmer i 1932 til 27.135
(heraf 137 i Haderslev). Det danske nazistparti fik
16.257 stemmer, heraf 3575 i Sønderjylland (128 i Ha
derslev).
52. Radioudsendelsen hed »Ungdommen synger over græn
serne«, men er i øvrigt ikke nærmere omtalt i Moders
maalet.
53. »Det danske Kontor« var et privat foretagende, der blev
drevet af tandlæge Marius Hansen, Nørregade 30.
54. Det officielle tal blev 16.108, en fremgang på 1621 i for
hold til folketællingen den 5. nov. 1930.
55. Filialbestyrer Wysogland og sadelmagermester Geert
havde som medlemmer af Haderslev frivillige Brand
værn klaget til brandkommissionen over »uheldige for
hold ved brandværnets ledelse« (jfr. Reinmanns dagbog
26. marts 1935) og var som følge heraf blevet eksklude
ret. Vestre Landsret dømte eksklusionen uberettiget og
brandværnet blev dømt til at genoptage de to eksklude
rede medlemmer.

HENRIK FANGEL.

PÅ GAMMELTING DEN 9. APRIL 1940
Fhv. pedel Uldal beretter

44-årsdagen for Danmarks besættelse blev —
traditionen tro - markeret den 9. april 1984
med en kransenedlæggelse ved mindeobeli
sken i gården bag Hospitalskirken i Haders
lev. Samtidig benyttede to filmhold fra hen
holdsvis Danmarks Radio og en privat inter
essegruppe i Tønder sig af lejligheden til —
med hjælp fra statister og en 37 millimeter
fodfolkskanon - at rekonstruere de dramati
ske begivenheder, da den tyske værnemagt
den 9. april 1940 rykkede ind i byen. Dette fik
mig til at tænke tilbage på, hvordan jeg ople
vede begivenheden, dog ikke på Sønderbro,
men på og ved kasernen og Gammelting,
hvor jeg deltog som soldat i uniform, selv om
det ikke var som værnepligtig; jeg var der
9 Haderslev-Samfundets Årsskrift

imod blevet mobiliseret på en lidt mærkelig
måde.
Jeg har aftjent min værnepligt ved 13. bataillon 3. kompagni fra den 21. januar til den
21. juni 1935, dels på Haderslev kaserne og
dels i Søgårdlejren, jeg var på efterårsman
øvre fra den 18. september til den 9. oktober
1937, indkaldt til sikringsstyrken fra den 3.
til den 16. september 1939 og blev derpå
hjemsendt med uniform og soldaterbog med
den røde mobiliseringsordre med befaling
om i tilfælde af krig straks at møde omgående
ved min stamafdeling, dvs. på Haderslev ka
serne.
Jeg boede dengang i Vestergade, og da de
tyske flyvemaskiner den 9. april 1940 om
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morgenen fløj hen over hustagene, kom min
genbo, som tilhørte det tyske mindretal, lø
bende over med den besked, at der pr. telefon
var givet ordre til mobilisering, og at jeg
omgående skulle møde på kasernen. Der blev
altså ikke brug for det røde blad i soldaterbo
gen.
J eg hentede min uniform ned fra loftet, fik
den på og fulgtes så op på kasernen med en
god bekendt, der var ansat ved Falck, som
dengang havde til huse i Vestergade. Vi gik
ind ad den åbne låge ned mod Gammelting.
Ved den ene af de to røde indgangssøjler lå
der en soldat med et »Madsen«-rekylgevær,
ved den anden en soldat med et 89-gevær. Da
vi kom ind på kasernepladsen, var 8. artille
riafdeling med kanoner, biler og mandskab
kørt op langs muren ind til det, der dengang
var KFUMs bygning (det nuværende mo
torkontor). De tyske flyvere strøg tæt ned
over kasernepladsen og kastede det berømte
»Oprob« ned, som var affattet på en blan
ding af dansk og norsk. J eg samlede nogle op,
som jeg har gemt som et minde om den 9.
april.
Ude på selve kasernepladsen så vi kun en
enkelt befalingsmand. Vi gik så over i de
depoter, som lå langs med Louisevej, men
der var der mennesketomt. I våbendepotet
var der mange 89-geværer. Låsene hang i
dem, men slagfjedrene manglede, og dem
kunne vi ikke finde. Efter at vi havde gået
rundt i depoterne et stykke tid, fandt vi hver
en hjelm, som vi tog på, og vi gik derefter ud
på kasernepladsen. Min bekendt gik op på
kasernen, da han var i civilt tøj.
Jeg gik hen til porten ud mod Gammelting
og snakkede med de to soldater, der lå der.
Pludselig udbryder den ene: »Jeg tror ty
skerne kommer,« men han havde et meget
dårligt udsyn ned ad Nørregade, da der stod
en bil parkeret. Den blev senere gennemhul
let af kugler. Jeg har ofte tænkt på, hvem der
gjorde det, da der jo også blev skudt en tysk
soldat på motorcykel lige ud for den gamle
tyske skole i Nørregade (nr. 41).
Jeg gik så over langs med den daværende
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Før kampen. Soldat med »Madsen« rekylgevær ved ind
kørslen fra Gammelting til kasernepladsen. (Haderslev byhi
storiske Arkiv).

KFUM-bygning for at orientere mig. Her så
jeg den første tyske tanks komme kørende ud
for Gås kærgade. Jeg gik derefter tilbage mod
porten ind til kasernepladsen, men inden jeg
nåede derhen, blev porten lukket af en sol
dat, der løb over pladsen imod kasernen med
nøglen. Jeg stod et øjeblik rådvild, men gik så
hen foran den ene røde søjle ind imod
KFUM. I det samme kom den første tyske
tanks kørende forbi. Dens fører stod op i
mandskabshullet og hilste lige ud for den
daværende restaurant »Skulderbladet«, som
nu er forsvundet. Og der stod jeg, våbenløs
og kun iført uniform og den sorte kappe.
Pludselig blev der skudt fra en af de plat
forme, der fandtes på hver side af flags tangen
på taget af kasernen. Den tyske tanks vendte

Kasernen beskydes af en tank, der
er rullet tilbage og står foran den
nuværende »Døgneren« efter at have
tabt sin ene larvekæde. Kæden lig
ger på den modsatte side af gaden,
bag blinklyset, hvor der også ligger
en væltet motorcykel med en dræbt
tysk soldat. (Haderslev byhistoriske
Arkiv).

En tysk tank er kørt i dækning ved
jernbaneoverskæringen for enden af
retsbygningen, Gammelting 1. (Ha
derslev byhistoriske Arkiv).

kort omkring og kørte i stilling ud for den
nuværende forretning »Døgneren« på hjør
net af Gammelting og Nørregade. Tanken
blev beskadiget på den ene af sine larvekæ
der, men skytten på tanken vendte sit ma
skingevær op mod kasernen og dræbte den
soldat, der lå på platformen.
Pludselig så jeg skytten vende maskinge
været ned mod jorden. Jeg gjorde op med
mig selv, at det nu var på tide at komme væk.
Jeg havde to muligheder — enten ned til por
ten ved KFUM eller over Christiansfeldvej
9*

og ind bag et af de store træer ud for anlægget
på Gammel ting. Jeg valgte det sidste, duk
kede mig og løb tværs over vejen; derved
tabte jeg min hjelm. Og heldigvis for mig
skød skytten for højt, da Christiansfeldvej
har en ret stor stigning op imod den davæ
rende hovedindgang til kasernen, hvor man
var igang med at opføre en forlængelse af
kasernens sidefløj imod Christiansfeldvej. I
det øjeblik, der blev skudt, kom der to mure
re fra dette nybyggeri løbende ned ad Chri
stiansfeldvej, og samtidig kom en parla131

Kampen foran kasernen er slut og
den tyske hær rykker videre nordpå
ad Christiansfeldvej, mens en tysk
jagermaskine stryger lavt hen over
kasernen. (Haderslev byhistoriske
Arkiv).

mentær ud ad hovedindgangen med det hvi
de flag som tegn på forhandling om ophør af
kampen. Ved skæbnens ironi blev de to
håndværkere, som tilhørte det tyske min
dretal, skudt af de kugler, som var tiltænkt
mig. Parlamentæren slap uskadt ind på ka
sernen igen. Ved beskydningen blev den vej
viser, der stod midt på Gammelting, gen
nemhullet af kugler (den står nu på museet
på Åstrupvej).
Efter at jeg et stykke tid havde stået bag et
af de store træer og efter at skydningen var
indstillet, forsvandt jeg op gennem kløften
bag om kasernen og hjem i Vestergade. Jeg
gemte uniformen på loftet, da jeg ikke vidste,
om tyskerne ville betragte os som krigsfanger
eller måske internere os. Senere afleverede
jeg uniformen på kasernen.
I årene efter 1940 har jeg den 9. april altid
gået hen på Christiansfeldvej til stakittet, der
omgiver kasernepladsen. Det består af træ
spiller og kraftige T-jern som stolper, og i det
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sjette T-jern fra Gammelting er der spor afen
af de kugler, som var tiltænkt mig. Kun én
gang har jeg deltaget i mindehøjtidelighe
derne den 9. april, det var i 1965 ved 25-årsdagen for tyskernes overfald. Jeg var indbudt
til at deltage af den daværende velfærdsoffi
cer. Det foregik i Parolesalen, og ved den
lejlighed blev spørgsmålet rejst, hvorfor ty
skerne have »bestrøget« Christiansfeldvej
med maskingevær. Jeg kunne jo så fortælle,
at det var mig, de havde skudt efter. Jeg har
for nogle år siden i forbindelse med minde
højtidelighederne den 9. april læsti avisen, at
en af de soldater, som lå ved porten ud imod
Gammelting, spurgte, om nogen vidste,
hvem den soldat var, som han talte med hin
morgen, men jeg har aldrig givet mig til ken
de. Jeg mener, at det hele var så meningsløst.
De unge mennesker, hvis navne står på obe
lisken ved Hospitalskirken, gjorde deres
pligt, selv om det kostede dem livet, men de
var jo kun en lille brik i det store spil.
OLAF LASSEN ULDAL.

Sidder man en stille aften med byhistorisk
arkivs store blå ringbind med avisudklip fra
Haderslev-bladene og vender ark efter ark,
får man indtryk af, at 1983 var et grumme
stille år i Haderslevs historie. Ingen valg, in
gen større politiske eller kulturelle skænde
rier og ingen »sager«.
Og dog må det nok huskes, at året be
gyndte en smule dramatisk med, at også
Haderslev oplevede sin lille udløber af den
jyske havnearbejderstrejke (JT 13/1). En
solidaritetsgruppe forsøgte at hindre losning
af foderstoffer til Superfoss, men fjernedes af
politiet efter udveksling af bitre bemærknin
ger, og så var der igen ro i vor by.
Trods dette overvejende indtryk af fred og
ro har der dog alligevel rørt sig et liv med
forandringer, planer, opfyldte håb og med
skuffelser.
Lad os først se på byens status, som den
kan aflæses i tørre tal. De kan findes i »den
lille grønne«, pjecen som Haderslev Kom
mune udsender årligt med oplysninger om
byen.
Af den fremgår det, at Haderslev Kommu
ne nu er tæt på de 30.000 indbyggere. Vi var
ved opgørelsen i 83 nøjagtig 29.914 sjæle
fordelt med overvægt til spindesiden, nemlig
15.481 kvinder og 14.433 mænd. Haderslev-

borgerne er gennemsnitlig blevet ældre, 17,5
% over 65 år mod landsgennemsnittet på
14,7 %. Fødselstallet er stadig ret lavt.
Hvordan det skal gå i det lange løb, kan
man så fundere over.
Byens økonomi kunne se lidt betænkelig
ud, når man erfarer, at vi alle skylder 3.718
kr. væk hver eneste af os, olding og spæd
barn, i alt 111,2 mio. - immervæk en sum.
Men trøsten er nær, da »den lille grønne«
straks efter oplyser, at vore aktiver er på
4.661 kr. for hver borger eller 139,4 mio.
Der er altså en slags overskud.
Borgmester Kurt Dørflinger kunne da og
så i sin nytårssamtale med Jydske Tidende
(JT 27/12) med tilfredshed fortælle, at ved
en stram budgetstyring gennem hele året er
den økonomiske stilling blevet væsentlig
forbedret, så vi kan konstatere, at den styr
kelse af kassebeholdningen, der var nedfæl
det i budgettet, er nået fuldt og helt.
Byrådet har også måttet lægge sig i selen
for ved hele tre møjsommelige behandlinger
af budgettet at få skåret 11 mio. ud ved be
sparelser, som var nødvendige for ikke at
komme kassebeholdningen for nær. Det
havde kommunerne jo fået strenge pålæg fra
regeringen om ikke at gøre.
Det pæne resultat nåedes heller ikke uden
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Under politibeskyttelse gør Outzen og Christensen klar til losning af foderstoffer på Haderslev havn den 12. jan. 1983.
Gruppen, der var solidarisk med de strejkende jyske havnearbejdere, holdes på afstand af politiet. (Foto: Jørgen Kølle/JT).

borgernes mere eller mindre velvillige bi tekstilbranchen med de hæderkronede fir
drag. Skatteprocenten, der i flere år havde maer F. Engel ogHBI i spidsen synes atvære
været i ro, steg 1,8 % til 19,3 og grund still going strong (JT 3/4).
Hotellet og restauranten Harmonien fik i
skyldspromillen fik også et bette nøk opad.
Således følger Haderslev de samme øko januar 1983 en ny leder — igen. Den tradi
nomiske vilkår som resten af landet.
tionsrige og nyres taurerede gamle bygnings
funktioner havde i de nærmest foregående
år været genstand for svære overvejelser og
uenigheder. Byen som ejer mente et - for
Fra vort erhvervsliv
pagterne noget andet, med det resultat, at
Byen har naturligvis også som andre måttet forretningen Harmonien gav underskud.
sige farvel til virksomheder og forretninger,
Det forløbne år synes at vise, at da Britta
som ikke længere kunne modstå de vanske Feldt fra Aabenraa i januar under trompet
ligheder, der plager store dele af erhvervsli fanfarer og megen anden festivitas ved en
vet (JT 24/9). Men aviserne har optimistisk reception præsenterede sig som den nye le
mest hæftet interessen ved de fornyelser, der der af Harmoniens forskellige aktiviteter,
på det seneste er skabt, for derved at minde var der skabt enighed blandt parterne. Og
om, at initiativet og gåpåmodet stadig lever driften går nu glimrende. Til glæde for Ha
i Haderslev. Og det er vist meget prisvær derslev, som nødigt vil undvære det sted,
digt. Et nyt firma i byggematerialebranchen hvorfra alle nulevende generationer af ha
fremhæves, »OS Plast og Træ«, og hele derslevere har hentet gode minder. Ved ind
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sætteisen gav Britta Feldt i øvrigt et nyt bi
drag til ordbogen: Brunch = breakfast +
lunch. Måltidet vakte megen begejstring
JT 8/1).
Skal Haderslev nyde fremgang som for
retningsby må der reklameres - helst i TV.
Det kan gøres på mange måder indenfor lo
vens rammer. Haderslevs ry for at have
landets bedste pølsemagere og slagtere
spredtes i maj måned ved en udsendelse la
vet af TV-journalisten Frode Munksgaard,
som efterhånden har vist sig at have et godt
greb om det sønderjyske stof. Efter turist
chefens mening stod udsendelsen til medalje
for sin kvalitet og sin PR-værdi. De optræ
dende slagtere var om muligt endnu mere
begejstrede. Deres produkter er sandt for
dyden heller ikke at kimse ad.
At forretningslivet ønsker at markere sig
som festligt og som dansk, så vi i sommerens
løb. Straks i foråret pyntedes gågaden med
flagguirlander med dannebrogsagtige flag.
Man studsede over tidspunktet, men fandt
det måske meget pænt. Der var dog snart
mange, der begyndte at komme med kritiske
bemærkninger: »Det er jo meget nydeligt,
men ikke hele sommeren« eller: »Det er jo et
vanskabt Dannebrog«, »Husene er skåret
midt over!« o.l. Også aviserne fik en debat i
gang, men flagene blev hængende.
Større alarm medførte visse forretningers
afblænding af butiksruderne med plakater i
skrigende farver. Allerede i februar gjorde
politikerne op med det, som man kaldte
»grimme-ælling-syndromet« (JT 16/2): »De
seneste års forsimpling af forretningsfacader
i bymidten i Haderslev ved afblænding af
store vinduesflader og opsætning af skæmmende reklameskilte må nu høre op. Der er
adskillige eksempler på, at ellers smukke
ejendommes facader er blevet spoleret af
kulørt firmaskiltning helt ude af trit med
ejendommens arkitektur og hele gadens ka
rakter«. Politikerne i teknisk udvalg gik i
forhandling med gadeforeningerne og over
vejede, hvorledes der kunne reguleres og
vejledes.

Bispegade med »tag« af de dannebrogsagtige flag, der førte
til en større avisdebat. (Foto: Jørgen Kølle/JT).

Trods dygtige undtagelser må man nok
med et suk beklagende konstatere, at faget
vinduespyntning, dekoratørernes oplivende
kunst, stort set er afdød. Man erindrer ellers
fra 25—30 år tilbage eksempler på gennem
tænkte vinduesudstillinger, som skiftede, og
som det var en oplevelse at standse op ved.
De huskes — det gør en dynge varer ikke.
Byplanlægning
Hvad der omtaltes i forrige afsnit viser, hvor
svært det er at planlægge og regulere. Ha
derslev Kommune arbejder dog ihærdigt og
rimeligt for at finde de rammer, som på en
gang giver frihed for nyskabelser og sikker
hed for de overleverede bygnings- og miljø
værdier.
I dagbladsreportagerne fra 1983 findes
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mange vidnesbyrd herom. Borgmesteren
fortæller i sin førnævnte nytårssamtale med
Jydske Tidende (27/12) om arbejdet med
kommuneplanlægningen, som i de sidste to
år har engageret såvel administration som
politikere, samt ikke mindre glædeligt en
lang række foreninger, interessesammen
slutninger og enkeltpersoner. Debatindlæg
gene viser udbredt interesse for at bevare
det indre byområde som blandet forret
nings- og beboelsesområde, samt for at be
skytte de arkitektoniske værdier i den gamle
bydel. Man ønsker trafikken reguleret med
hensyntagen til det øgede antal cyklister.
Lokalforeningerne i byens omegn har lagt
megen vægt på en jævn udvikling af lokal
samfundenes boligmasse og på, at naturom
råderne i noget højere grad åbnes for publi
kum.
Det var planlægning for de store linier i
udviklingen. 1983 helligedes også et arbejde
med en bevarende lokalplan for det indre
byområde. Lokalplanen ville, som Jydske
Tidende (7/4) skriver, på enkelte punkter
gøre det lidt nemmere at være haderslever
og på andre lidt sværere.
Til lokalplanforslagets forhistorie hører
blandt meget andet dels erfaringerne med
de ovennævnte facademishandlinger, dels
det meget omtalte »bankkup« fra 1981, fo
retaget af Jyske Bank, som pludselig rykke
de ind i det gamle Hotel Høppners fredede
ejendom i Nørregade på trods af en lokal
plans forbud mod etablering af kontorvirk
somhed i bygningers stueetage. Den skulle
være forbeholdt detailhandel. Ja, på trods
og på trods. Jyske Bank fandt et smuthul i
en administrativ fase og løb igennem en
søndag lige inden fælden smækkede (se HS
1983 s. 51).
Denne lokalplan var vel ment som et
værn i de mindre butikkers kamp mod de
større virksomheders fremtrængen. Den var
også en logisk følge af kommuneplanskitsens
intention at bevare bykernen som forret
ningskvarter for mindre butikker. Alligevel
måtte alle efterhånden indrømme, at pla
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nens regler virkede som en slags stavnsbin
ding for nogle forretninger.
En dispensationsmulighed var nødven
dig, og den kom i den nye bevarende lo
kalplan for det indre byområde. Nu må der
gerne være kontorer i stueetagen; huset må
blot ikke oprindeligt være bygget til butik.
Så det gamle princip er bevaret på denne
behændige måde. Det var lettelsen, og den
var vist velkommen. Lokalplanen lægger i
øvrigt hindringer i vejen for etablering af
store lavprisvarehuse i det centrale byom
råde, idet det bestemmes, at nye butikker
ikke må opføres og indrettes med et større
salgsareal end 300 m2.
De nye »besværligheder« - som de kald
tes — ved planen består i, at en ejendomsbe
sidder - butiksindehaver eller ejer - nu må
indrette sig efter, at »nedrivning af bebyg
gelse, samt alle udvendige bygningsforan
dringer, herunder udskiftning af tage, døre
og vinduer fremover kræver byggetilladelse,
og skiltning og reklamering på facader skal
godkendes af byrådet«.
Man vil hermed prøve at sætte en stopper
for husejeres kritikløse »restaurering« af
gamle huse ved f. eks. udskiftning af spros
sevinduer med store termoruder. Hermed
skulle den arkitektoniske forsimpling af by
miljøet gerne standses.
Også »det grønne præg«, træerne, er der
tænkt på, idet det nu ikke længere skal være
tilladt at fælde træer i den indre by uden
kommunens tilladelse. Man må håbe, admi
nistrationen kan styre den sag.
Det kan måske synes malplaceret i en
bykronik som denne at opholde sig så de
taljeret ved denne lokalplan. Retfærdiggø
relsen finder undertegnede i den opfattelse,
at bevaringsarbejdet, det kommunale såvel
som det private, hermed har nået en yderst
vigtig milepæl. Man har her fået et styrings
redskab, som for Haderslev bys arkitektur
værdier er af mindst lige så stor betydning
som det saneringsarbejde, vi om lidt skal
kikke nærmere på for at se, hvor langt det er
nået.

Badstuegade 5 under restaurering i maj 1983. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

Forandringer i bybilledet
Mod årets slutning gør Jydske Tidende
(13/11) status over kommunens bevarende
saneringsarbejde i Slotsgade-område. Som
haderslever har man vænnet sig til, at der
altid er håndværkere i aktivitet i disse gader,
og at det ene skønne hus efter det andet
rejser sig af forfaldet til glæde for os alle hver
på sin vis — håndværker, ejer eller blot for
bipasserende borger eller gæst i byen.
Man er nået til saneringsplanens 3. afsnit,
som består af Badstuegade 1—7 og hjørnet
Lille Klingbjerg-Naffet. I 1983 blev sidst
nævnte hjørne ferdigt og solgt, og det grove
arbejde på Bads tuegade 1—7 var godt i
gang. I skrivende stund er flere af de sidst
nævnte ejendomme ferdige og afhændede.
I en by, der som Haderslev ejer så mange
kønne huse, er det nok sådan, at for hvert

husproblem, der løses, far man øje på
mindst ét nyt.
Overfor Badstuegades restaurerede huse
ligger nr. 10, arkitekturmaleren Heinrich
Hansens fødehjem. Det agtede kommunen
at forære væk med en pligt for den nye ejer
til at restaurere huset med bibeholdelse af
facaden (JT 2/9). Inden sagen var gået i or
den, fik forvaltningen endnu en bekymring:
Mindetavlen for maleren var fjernet af en
person med sans for smukt udskåret træ
værk. I Vestkysten (VK 2/9) beder forvalt
ningen så mindeligt om, at vedkommende
vil betænke sig og diskret stille tavlen ved
teknisk forvaltnings bagdør. Næste morgen
var tavlen vendt tilbage. Det kan altså nytte
at tale til folks bedre jeg.
Den smukke bindingsværksbygning fra
1781, Nørregade 4, som engang før 1825 var
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fordel for en posthusudvidelse, reddes må
ske alligevel, mente man.
Folk, der i sommeren 83 færdedes ad gå
gaden og ad Nørregade, gik i fare for at fa
hold i nakken. Det er jo sjældent nu om dage
at se blytækkere i arbejde. Gennem nogle
måneder var der mulighed for det, da Dom
kirken fik lagt tagets nordside om. Folk, der
fra jorden synes af fluestørrelse, tog plader
ne af, fornyede træværket, hvor det var nød
vendigt, mens nye plader støbtes i den ellers
nyrestaurerede lille bygning ved siden af la
tinskolen, som engang var cykelværksted.
Huset var för tillfället lavet om til støberi.
Her kunne man kikke ind og beundre, hvad
blytækkerne formåede med enkle redskaber
og megen behændighed. Tagomlægnigen
var et imponerende arbejde, som var til stor
underholdning for mange.
Trafikken

Blytækker i gang på Domkirkens tag i juni 1983. (Foto: Jør
gen Kølle/JT).

poststation og hed Hamburger Herberge, er
i stærkt forfald og ønskes nedrevet. Den sø
ges reddet ved en fredning.
Da man besluttede at omlægge strukturen
for plejehjemmene i Haderslev og samle fle
re ældre hjem i et nyt Frederik IX’s pleje
hjem på Ribe Landevej, måtte man stille sig
spørgsmålet: Hvad skal vi så bruge Hertug
Hans Hospital til? Det mere end 400-årige
fredede hospitals skæbne diskuteredes ivrigt
i oktober-november måned. Et forslag om
at anvende det til byhistorisk arkiv lød
umiddelbart tiltalende i mange ører, men
faldt ved nærmere eftertanke af sikkerheds
mæssige grunde.
Også andre bygningers skæbne var og er
stadig uvis. Gåskærgade 15-17, som post
væsenet havde reserveret til nedrivning til
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Som husene forandrer sig, må vi også som
me tider vænne os til at gå eller køre nye
veje. Færdselsmønstret ændrede sig, da den
længe ventede forlængelse af Bredgade åb
nedes i december 83. Ja, siden 1950, hvor
den første gang figurerede i en byplan, har
vi ventet, og efter 33 års overvejelser, æn
dringer og arbejde har vi nu fået en praktisk
og smuk vej, som kunne blive endnu smuk
kere ved en vel gennemtænkt beplantning
med træer langs vejsiden. Man erindre sig,
at 1983 også var »plant-et-træ-år«! Den sto
re elm ved Mariegården blev gudskelov
reddet.
Sammen med Ribe Landevejs udvidelse,
som i løbet af sommeren så sandelig ikke
undgik vor opmærksomhed, fik vi altså to
store forbedringer for vore trafikerende.
Hermed er vi ikke færdige med trafikken.
Gågaden! Den er ikke nævnt endnu, og den
hører traditionelt med i bykronikken.
I marts stiftedes en gågadeforening (JT
26/3) med den nu omvendte, men tidligere
arge gågademodstander, isenkræmmer P.
Giørtz-Garlsen som formand. Dens formål

Luftfoto afFrederik IX’s plejehjem på Ribe Landevej. Det blev taget i brug ijuni 1983 og betød nedlæggelse af plejehjemmet
på Ryesvej, på Hertug Hans Hospitalet og på det tidligere Byens Sygehus på Christiansfeldvej.

er at få peppet gågaden op. I juli (VK 25/7)
understreges dens magnetiske virkning på
turisterne og den deraf flydende handel;
men man er ikke tilfreds med gågadens ud
formning endnu: »Der er jo stort set ikke
sket andet, end at man har fået forbudt bil
kørsel efter 11 og indtil fyraften. Der er
kommet et par blomsterkummer med træer
osv. hist og her«.
I december (VK 8/12) formuleredes kra
vet om en ny belægning og om bænke af
arkitekt W. Kleemann på turistforeningens
vegne. Man efterlyser en rigtig »gågadebe
lægning«, hvorledes den så er defineret.
Andre byers løsninger med fliser i forskellige
mønstre virker ikke efterfølgelsesværdige.
Den nuværende er ganske praktisk, slid
stærk, tilvant og vist ingen forhindring for

opsætning af bænke. Desuden fungerer den
glimrende i forbindelse med varetilkørslen —
hvis undertegnede altså må mene noget i
den forbindelse.
Inden jeg afslutter beretningen om foran
dringerne i vort ydre bymiljø, må jeg ende
lig ikke glemme den plakatsøjle, hvormed
firmaet Hesselberg overhalede kommunens
søjleplaner indenom ved pludselig at forære
byens borgere et lodretstående betonrør til
fri opklæbning af allehånde meddelelser af
offentlig interesse. Designet kan måske nok
diskuteres, men initiativet var rapt.
Hvad med kulturen?
Eller rettere: hvordan gik det i 1983 med al
den kultur, som ikke er bygningskultur, men
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I efteråret 1983 var alt ved at være klar til åbningen af Bred
gades forlængelse til Moltrupvej (øverst til venstre, i for
grunden Laurids Skausgade). (Haderslev byhistoriske Ar
kiv).

af en mindre håndgribelig art, teater, for
eningsliv, museer, samlinger etc.?
I Slotsgade 20 forenedes to kulturhistori
ske perler: Det til dato interessanteste
blandt byens restaurerede huse kom til at
rumme Danmarks største samling af lertøj. I
årets første måneder havde der hersket stor
travlhed i Philip Skiferdækkers ca. 400 år
gamle hus: håndværkere havde gjort klar
med hylder og andet inventar, kasser med
det kostbare og sjældne lertøj var båret ind,
og fra fortovet mærkedes især i de sidste
dage op til åbningen den 26. marts - lige før
påske - en stemning af forventning. Tids
punktet var velvalgt, og i højtiden var der
selvsagt stort rykind for at se den fine og
udsøgte samling af dansk og nordtysk lertøj,
udenlandsk folkekunst og af legetøj, som var
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kunstneren Louis Ehlers gave til Haderslev.
Samlingen var kunstnerens livsværk, og i
Slotsgade skal den have blivende sted. Louis
Ehlers har også her fået bolig og et lille
værksted for restaurering af lertøj, i hvilket
han er en meget søgt ekspert, som har ydet
hjælp til mange museer og samlere.
Forud for åbningen sagde viceskoledirektør Palle Breuning fra kulturforvaltnin
gen QT 2/3), »at der er stor forhåndsinter
esse for udstillingen i Haderslev«, og han
var ikke i tvivl om, »at Louis Ehlers perma
nente udstilling i Slotsgade 20 går hen og
bliver et godt aktiv for byen: Huset og de
mange stykker lertøj passer fantastisk fint til
hinanden i en grad, så udstillingen bliver et
vældigt aktiv for byen«. - Hver tirsdag og
torsdag eftermiddag, samt i weekenden, har
vi mulighed for at nyde både samlingen og
huset med panelmalerierne.
Det var ikke den eneste nye samling, Ha
derslev fik i 1983.
I en stue på første sal i ejendommen nr. 29
i Slotsgade - lige overfor nr. 20 - åbnedes i
maj måned en udstilling af brødrene Wassners malerier og tegninger. I forbindelse med
Kærmessen 1981 arrangeredes en udstilling
af nogle af brødrenes arbejder. Det førte til
dannelsen af en Wassner-fond med det for
mål ad åre at oprette et egentligt Wassnermuseum — helst i Slotsgade 29, brødrene
Valentin, Bernhard og Eduard Wassners
fødehjem. Bestyrelsen kom blandt andre til
at rumme videoværkstedets leder, Hans V.
Bang, som er formand, og vor lokalhistori
ker, Henrik Fangel.
Mindestuens udstilling har nu siden 1983
vist malerier og tegninger fra Haderslev og
omegn, samt skitser og tegninger fra byens
liv omkring 1848 og 1864, spændende jour
nalistiske øjebliksbilleder.
Det er desuden lykkedes fondsbestyrelsen
af samle så meget spændende stof, at der
også er blevet en kulturhistorisk samling ud
af det. En række plancher med billeder, tek
ster og dokumenter fortæller om tiden, by
en, miljøet og gaden i midten af forrige år-

Pladsen ved Stormklokken, efter at der ud på året var plantet et træ, og efter at den kommunalt
designede plakatsøjle var opstillet. (Foto: Jørgen Kølle/JT).

hundrede. (VK 11/5, 16/5). Ejerne af Slots
gade 29 har stillet stuen vederlagsfrit til rå
dighed for udstillingen, som man kunne se
hver søndag eftermiddag sommeren igen
nem.
Måske far vi engang også Slotsgade 29
restaureret. Kyndige folk har fundet tegn,
der viser, at det kunne blive en værdig pen
dant til nr. 20.
Inden jeg forlader den interessante Slots
gade, vil jeg ikke undlade at nævne institu
tionen Slotsgade 25, hvor der afholdes ud
stillinger, vises film, holdes møder og fore
drag. I foråret 1983 var der en foredragsræk
ke med gadens historie som emne (JT 12/1).
Nu er der også café. Disse initiativer fortje
ner opmærksomhed.
Vort museum på Åstrupvej, som flittigt
søger og graver i landsdelen, havde det held

at fa et par gode vink fra årvågne folk i årets
løb.
Tidligt på sommeren tog man fat på fri
lægningen af en båd, som under efterårs
pløjningen året før var fundet på en mark i
den tørlagte Slivsø ved Diernæs. Der var
tale om et virkeligt godt fund, som kan for
tælle nyt om middelalderens skibsbyggere
og skibe samt om egnen, hvor den er fundet.
Thorkild Thomassen fra Nationalmuseets
Skibshistoriske Laboratorium i Roskilde
roste båden for dens fine håndværksmæssige
kvaliteter. Den blev målt op og ført til kon
servering, og forhåbentlig findes der udvej
for en senere opstilling på Haderslev Muse
um (VK 9/5).
Museets andet interessante fund blev
egentlig ikke opdaget af museets folk, men af
pensioneret sparekassebud Arne Schultz,
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som er en ivrig samler af fossiler. Da han en
dag vandrede langs Lillebælt, fandt han to
guldringe, som efter museumsinspektør
Steen Andersens vurdering er blandt de
vægtigste i landsdelen, som i arkæologisk
henseende er museets område. Guldhornene
er jo nok stadig i særklasse.
Det ville være rart, om Nationalmuseet
gav os lov at beholde dette danefæ til per
manent udstilling i Haderslev.

Teaterverdenen

Haderslevs borgere er stadig gode teater
gængere, og selv om ikke alt teaterliv i byen
er lige populært i alle kredse, så fortsættes
der støt.
Der har i aviserne ikke været megen om
tale af Teaterforeningens virksomhed, men
det er er vidnefast, at den arbejder energisk
og har bragt mange gode forestillinger til
byen siden sidst, man læste bykronik. En
forestilling har man dog med god grund
hæftet sig ved. Det var »Komedie i grænse
landet«, Steen Kaaløs skuespil, hvis hand
ling er henlagt til Haderslev engang i slut
ningen af forrige århundrede. Stykket havde
premiere her i byen i januar, sat op af Jør
gen Biaksted-Turneen. Begivenheden var
drama i mere end én forstand, for en forfær
delig storm, som væltede træer og el-master
i massevis, havde nær også væltet pre
mieren. Turneens biler sled sig gennem
stormen vestpå ad Sjællands veje og slap
over Storebælt med sidste færge, inden sej
ladsen gik i stå. Som så ofte i dramaer endte
det hele godt og lykkeligt. Først et bragende
bifald til skuespillerne, dernæst Jørgen
Biaks teds laurbærkransning af Holger
Drachmann, alias skuespilleren Palle Huld,
der netop denne aften fejrede sit 50 års skue
spillerjubilæum; både premiere og jubilæum
markeredes bagefter ved en fest i den hvide
sal, hvor Harmoniens netop tiltrådte leder,
Britta Feldt, havde sat alle sejl til for at vise,
hvad hun kunne præstere af raffineret mad
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og drikke. Hun fik sin gode part af aftenens
bifald.
Apropos drikke. Haderslev, der er de man
ge små foreningers by, fik en ny, som ikke er
så lille endda: Den glade, energiske og alle
stedsnærværende foreningsorganisator, Jør
gen Mørk, stiftede med succes en vinsma
geklub, »Sydjysk Vinselskab«, som straks
ved sin start 1. februar lagde ud med 125
medlemmer med sans for ganens glæder.
Der skal være kommet mange til siden.
Tilbage til teaterets verden.
Teatergruppen Møllen gerådede ved ju
letid ud i en sand byge af kritik fra forskelli
ge sider. Den blev indledt med en kritik af
cabaretforestillingen »Lavt til loftet« for
dens platte og blasfemiske sprogbrug,
fremført af Kristelig Folkepartis formand,
leder af Den kristne Friskole, Jens Erik
Rasmussen. Han sekunderedes straks af sin
kollega, Poul Lykke Nielsen (JT 15/12),
som bl. a. bad kommunen give oplysning om
størrelsen af den offentlige støtte, der fra
henholdsvis stat, amt og kommune ydes
teatergruppen Møllen.
Kulturudvalgets formand, socialdemo
kraten Jens Chr. Gjesing, kom sammen med
Jydskes lederartikel Møllen til undsætning,
idet begge bevidnede manges glæde ved den
omtalte forestilling. Jens Chr. Gjesing ud
talte: »- jeg har snakket med så mange
mennesker af vidt forskellig politisk obser
vans, som er meget glade for cabaretten. Og
jeg kan ikke tage mig af, at et par lærere fra
Den kristne Friskole bliver forargede over
den forestilling. Der ville da være noget gru
somt i vejen, hvis ikke et teater var i stand til
at forarge«. Og begge oplyste om det kom
munale tilskuds størrelse og forklarede de
økonomiske mekanismer omkring Møllens
eksistens: »Det kan i øvrigt oplyses, at det
’lovligt og demokratisk valgte’ Haderslev
byråd i dette skoleår betaler 1.345.295 kr. til
Den kristne Friskole, og at det næste bud
getår betaler 523.630 kr. til Møllen« (JT
18/12, lederen), og Jens Chr. Gjesing: »Jeg
kan på byrådets vegne svare, at Møllen alt i

alt koster 1,23 millioner kroner. Den har et
større budget, men den spiller nu også selv
indtægter ind. Dertil kommer, at Møllen er
en arbejdsplads med en halv snes ansatte,
som betaler skat og er med til at skabe om
sætning i byen. Men jeg synes, det er utro
ligt fattigt at diskutere på den måde«, siger
Jens C hr. Gjesing, der mener, at miljøet i og
omkring Møllen og oplevelserne, som pu
blikum får der, taler for sig selv (JT 17/12).
Som det ses, udviklede indlæggene sig
hurtigt til en følelsesladet debat om flertals
og mindretals mere eller mindre ømtålelige
demokratiske rettigheder. De vante tilhæn
gere og modstandere af Møllen mødte op i
Jydskes spalter, og debatten, som forsøgte at
blive en principiel debat, endte med at blive
en mistænkeliggørende strid om smag - og
den diskussion er som bekendt altid vanske
lig.
Trods et ønske fra Jens Erik Rasmussen
om våbenhvile (JT 21/12), for at alle kunne
fejre julen i en fredelig og fordragelig stem
ning - dog med løfte om at genoptage kam
pen i det nye år - rasede striden lige til lil
lejuleaften.
Således endte foreløbig den måske største
debat i Haderslev 1983. - I øvrigt fik Møllen
det år lov af Fredningsstyrelsen til at foreta
ge en længe ønsket ombygning og udvidelse
af scenefaciliteterne.

TV-Syd
Den kulturelle begivenhed, som ventedes
med de største forhåbninger, var oprettelsen
af TV-Syd. Haderslev havde ligget fint i
kapløbet mellem de sønderjyske byer om at
få institutionen inden for kommunegrænsen.
Haderslev løb som ventet af med gevinsten.
Det var ikke, fordi der var skabt de store
forventninger (VK 31/5) om økonomisk
kæmpegevinst til Haderslev, at borgmester
Kurt Dørflinger i begyndelsen af juni må
ned efter via Jydske Tidende (8/6) at have
modtaget nyheden om, at vi fik TV-Syd,

udtrykte glæde over valget. Som han ud
trykte det: »Jeg under midtlandet og områ
det vest på alt godt, nien det er alligevel
dejligt, at man også kan placere noget øst
på. Jeg mener selv, at Haderslev har et godt
erhvervsmæssigt og kulturelt miljø, hvor der
kan hentes impulser til TV-arbejdet«. Hans
partifelle, Jens Chr. Gjesing, havde nemlig
otte dage tidligere udtalt til pressen (JT
31/5): »Det vil nok ikke give kommunen de
store skattekroner, at vi får TV-Syd, men
det vil da give lidt omsætning og ikke
mindst skabe lidt mere liv i byen«.
Forventningerne til udsendelserne steg
derimod jævnt henimod premieredagen i
oktober. Ved indflytningen 1. august var
der højt humør. Lederne Helge Lorenzen og
Tony Etbøl blev modtaget med den søn
derjyske specialitet solæg og indførte straks
den skik hver morgen at begynde dagens
arbejde med en sang fra Højskolesangbo
gen.
Den 23. oktober fik TV-Syd seernes dom i
pressen. Rosen var forbeholden, men man
mente nok, at de nye folk kunne lære deres
metier. De mest skeptiske og skuffede havde
et øjeblik frygtet, at seere udenfor landsde
len ville kræve genforeningen ophævet (JT
23/10)!
Ikke alle kikker TV altid. Biblioteket kun
ne fra Bispegade melde om en endog sær
deles stor læselyst hos borgerne. Og det var
ikke det mest letlæste, der var rift om. Det
var virkelig indholdstunge bøger inden for
skøn- og faglitteratur, folk i Haderslev kom
efter, sagde stadsbibliotekar Krista Lyngby
(JT 16/1). Hvordan man kan vide det?
»Desværre er det ikke en voksende indkøbs
konto, der fortæller det; men på reservatio
nerne kan man nemt aflæse folks interes
ser,« sagde stadsbibliotekaren.

Mærkedage
1983 blev for mange et jubelår. Både insti
tutioner, virksomheder og kendte personer
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TV-Syds personale stillet op til fotografering ved starten af det regionale TV-forsøg den 1. aug. 1983. Fra venstre journalist
Hanne Risgård, programchef Helge Lorenzen, kontorassistent Herdis Brandstrup, fotograf Ole Steffensen, lydmand Peter
Sakse, Steen Hyrlov, producer Eigil Salling, journalist Marianne Holst Christensen, teknisk chef Tonny Etbøl og journalist
Kurt Leth. Fraværende var fotograf Harald Haugsted. — TV-Syds første udsendelse gik i luften den 25. oktober.

rundede »større eller mindre hjørner«, hvis
man kan udtrykke det således. Ikke alle kan
nævnes her, men lad os se på nogle af de
ældste først.
Haderslev Hjorteapotek i Apotekergade
fyldte 5. august 400 år, for denne dato un
dertegnede kong Frederik 2. i 1583 på slottet
Hansborg et dokument og stadfæstede her
ved privelegiet for apoteker Antonius Batus
som hertugelig apoteker. Allerede 1557 havde
hertug Hans dog givet ham en korterevarig
bevilling. Om apotekets spændende historie
og alle de kulturhistoriske aspekter, der er
knyttet til apotekets eksistens, fortalte Byhi
storisk Arkivs leder, H. P. Drescher, i en arti
kelserie i Jydske Tidende i sommerferiens
løb.
Jubilæer er ganske tankevækkende, for de
afspejler vore forhåbninger og behov - vor
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udvikling. Hvor længe har vi egentlig haft
brug for en amtscentral — eller skolecentral,
som den oprindeligt hed? For 50 år siden
ønskede lærerne sig et sted, hvor de unge
kunne orientere sig om de nye undervis
ningsmidler og låne materiel, som den en
kelte skole og lærer ikke havde rådighed
over til daglig. Skolecentralen er blevet til
»Amtscentral« for et område, der dækker det
gamle Haderslev amt. Bøgernes og kurser
nes antal er vokset tilsvarende, og det er
blevet til en overordentlig nyttigt og velbe
søgt institution.
Hvor gamle er byens banker? Hvor længe
har de været her, hvis de er tilflyttere?
Andelsbanken på Gravene blev 40 år, og det
er vist over gennemsnitsalderen for de haderslevske banker. Dengang for 40 år siden
klagede bankdirektører over, at folk ikke

ville låne penge! Ja, tiderne forandrer sig
unægtelig, for det er vist just ikke bankernes
problem i dag (JT 10/7).
For 50 år siden havde så mange allerede
fundet ud af bilens evner som varetrans
portmiddel, at der var basis for at danne en
forening af bilende vognmænd (VK 18/1). 1
årenes løb er faget teknisk og administrativt
blevet så krævende, at medlemskabet i for
eningen fordrer en formaliseret uddannelse.
Et af medlemmerne, vognmand Kaj Frydendall, som er kendt af alle, skolebørn så
vel som dem, der henter trøst til hverdagen
syd for grænsen, rundede de 50 år og glæde
de sig over en blomstrende forretning.
Vi har nu vandret i Damparken i 25 år
(JT 17/8), lunet os ved fjernvarme ligeledes
i 25 år (JT 6/3), og dyrket idræt med
KFUM lige så længe, hvorimod FDF var
nået frem til 60-års jubilæet. Det samme var
Købmandsforeningen (JT 20/1) og Tjener
foreningen (VK 7/1). Det kniber ellers for
de gamle faglige foreninger, laugene. For et
par år siden måtte skomagerne slutte et me
re end 500-årigt forløb som etableret laug.
Smedelauget eksisterer trods store foran
dringer for faget endnu. Som landets ældste
smedelaug fejrede det 450-års jubilæum d.
25. maj og kunne udsende et stort og smukt
jubilæumsskrift. Smedene har sat deres
præg på byen. Det er f. eks. ikke alle hånd
værk, der har givet navn til en gade; vi har
Smedegade lige nord for Domkirken. Alle
håndværks faglige skole, Teknisk Skole, fej
rede samme år sin 60-års fødselsdag i be
vidstheden om, at der blev mere og mere
brug for den i fremtiden (JT 11/9).
Ellers var årets ældste jubilar ingen per
son eller forening eller lignende. Det var bo
gen. Bogen i Danmark, for den første bog
blev trykt her i landet i Odense i 1482. Det
var altså med nogle ugers forsinkelse, vi her
i Haderslev fejrede 500-års jubilæet; men i
januar viste man i Sydbanks lokaler i Store
gade en udstilling af fagets ældre teknik, ud
lånt af lokale firmaer, for også derved at min
de om fagets tradition her i byen (VK 6/1).
10 Haderslev-Samfundets Årsskrift

Fhv. borgmester Peter Olesen, 1900-1983. Haderslevs borg
mester 1954-70.

Blandt årets mange runde fødselsdage
skal vi her kun opholde os ved en enkelt.
Lokalhistorikeren Alfred Bruno Keck blev 80
år (VK 25/1). Det kom vist som en overra
skelse for de fleste, at dette aktive og energi
ske menneske allerede var nået så langt. A. B.
Keck, som stammer fra Hammelev, vil være
husket af mange som en fortrinlig lærer;
hans gode hukommelse og hans fortælleevne
udnytter han i sit otium som forfatter af lo
kalhistoriske artikler. Han er medforfatter af
værket »Christiansdal-Tørning«, hvis indu
strihistorie han har skrevet overordentlig
kyndigt om — ligesom hjemsognets historie i
det hele taget er hans speciale. Også til dette
årsskrift har han bidraget.
Afsked

Nogle må hvert år forlade os. I 1983 mi
stede vi den tidligere socialdemokratiske
borgmester, stiftsbogholder Peter Olesen.
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Peter Olesen stammede fra Løgumkloster,
hvor hans far var landarbejder. Efter en al
vorlig skade på det ene ben måtte han vælge
kontorarbejdet som levevej. Hans fagpoliti
ske interesse vaktes tidligt, og han var i
mange år formand for HK. Det førte til en
ordførerpost for den socialdemokratiske
gruppe i byrådet, og i perioden 1954-70 sad
han som den første socialdemokratiske
borgmester i Haderslev og nød almindelig
respekt i alle politiske grupper. Omkørsels
vejen og Damparken er resultater af beslut
ninger truffet i hans tid. De viste sig at være
forudseende. Peter Olesen sad i byrådet i i
alt 41 år; det opnås ikke af ret mange.
Meget ændrer sig, og meget forsvinder
med dem, der skabte det. DSK-foreningen
»Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere
i Haderslev« bestod i 1983 — 65 år efter vå
benhvilen 11. november 1918— kun af otte
mand, hvoraf den yngste var 85 år og den
ældste 92 (JT 7/10). Tæt på 65-års dagen
besluttede man på et møde afholdt på det
vanlige tilholdssted, Skytts Konditori, at
ophæve foreningen og ved en sidste fane
march at aflevere Haderslev-afdelingens fa
ne til opbevaring for eftertiden på Haderslev
Museum. Deltagerne i fanemarchen var alle
i sin tid tvunget ud i en krig for et land, som
ikke var deres. De fleste kom hjem og holdt i
alle årene derefter sammen i mindet om de
fælles grufulde oplevelser og om de kamme
rater, som blev derude.
At disse heller ikke i dag er glemt af alle,

bevidnedes af det initiativ, som bl. a. Jydske
Tidende (JT 4/9) stod bag, nemlig at fa de
79 gravsten over sønderjyske faldne på kir
kegården i Braine restaureret. Braine er
Haderslevs franske venskabsby. Det var en
sag, som vakte manges sympati og aktive
deltagelse.
Hertug Hans-festen
Og nu til slut Hertug Hans-festen. I 83 be
sluttede man at genoplive den udmattede
byfest. Hovedargumentet var Handelsstan
den m.fl.’s ønske om at skabe »liv« i byen.
»Det skal være sjovere at være haderslever!«
Det er nu efter undertegnedes mening alde
les ikke kedeligt at være indbygger i Ha
derslev- hverken hellig- eller søgnedage. Et
andet argument var, at byen ikke som ene
ste købstad i landet måtte undvære sin by
fest. Energien og initiativet er meget pris
værdigt, men det kniber nok med at fylde
tilstrækkeligt med gedigne oplevelser i de
mange dage. Festen er vel ikke opkaldt efter
Fuglsang-bryggeriernes i øvrigt fortrinlige
øl, men efter Hertugen — reformationens fa
ste støtte og velgører for handelslivet på
land og i by. Æreshertugen blev som be
kendt vor statsminster. Det valg var nok for
fristende — og Haderslev fik da den fjer i
hatten. OK!
Omtrent således svandt det år 1983 for os
i Haderslev.
KLAUS EGGERS HANSEN.

FOR FÆDRELANDET OG LÆRDOMMEN
Haderslev Katedralskole for 50 år siden

»Patriæ et literis« - for Fædrelandet og Lær
dommen. Det var det manende motto, der
stod at læse over indgangen til Haderslev
Katedralskole. Det var i 1934 — for 50 år
siden - i høj grad ord, der blev taget bogsta
veligt af dem, der havde med skolen at gøre.
I 1934 var der gået 14 år, siden skolen var
blevet oprettet som dansk statsskole. »Kö
nigliches Gymnasium, Johanneum« blev ved
genforeningen i 1920 omdannet til »Haders

10*

lev Katedralskole«. 70 år tidligere — i 1864 —
var 14 år også den tid, der var gået siden
skolen for første gang var blevet indrettet
som en rent dansk latinskole. Det var i årene
mellem de to slesvigske krige, 1850—1864,
hvor Thrige og Lembcke havde været de
navnkundige ledere. Både dengang og i åre
ne efter genforeningen havde idealerne for
skolen været de samme: Skolen skulle virke
for fædrelandet ved at være en danskhedens
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højborg i Sønderjylland. Og den skulle virke
Institutionen
for lærdommen ved at bibringe sine elever
almendannelse, først og fremmest i form af Som andre statsskoler var Haderslev Kate
boglig viden.
dralskole for 50 år siden indrettet som så
Det var med en vis ret, at Magnus Favr- kaldt »fuldstændig højere almenskole« i
holdt, der selv kom til Haderslev Katedral henhold tilJ.C. Christensens gamle gymna
skole i 1931, i sin bog fra 1967 om skolens sielov fra 1903. Det betød, at skolen havde
historie skriver, at der i årene efter genfor mellemskole, realklasse og gymnasium. Som
eningen »hvilede noget af den samme lyse og statsinstitution stod den under undervis
frejdige stemning« over skolens gerning, ningsministeriets kontrol og opsyn, og den
»som også må have kendetegnet den strålen blev drevet for statsmidler med et årligt
de nybrudstid« under Thrige og Lembcke i budget i 1933-34 på 163.699 kr. 95 øre.
Heraf gik ca. 102.000 kr. til aflønning af
forrige århundrede.1
Imidlertid var det jo dengang endt med skolens 23 lærere, ca. 51.000 kr. til skolens
nederlaget i 1864 og 56 års tilværelse som drift.
For at kunne gå på skole skulle der for
preussisk gymnasium. Nu i 1934 var der igen
mangt og meget, der kunne minde om 1864 — hver elev erlægges en månedlig skoleafgift,
i hvert fald hvis man så det på baggrund af der var afpasset efter forældrenes skatte
nazisternes magtovertagelse i Tyskland det pligtige indkomst. For en årlig forældreforegående år. Der var al mulig grund, følte indtægt på 4.000 kr. og derunder betaltes kr.
man, til at stå vagt om de gamle værdier og 3,75 pr. måned pr. elev. Højeste sats var 20
efterleve skolens motto. En af de måder, man kr. pr. måned, svarende til en årlig foræl
gjorde det på, var at dyrke skolens historie og dreindkomst på 16.050 kr. og derover.
Pr. 1. september 1934 gik der på Haders
se den som et led af hele Sønderjyllands hi
lev Katedralskole i alt 347 elever, fordelt på
storie.
Det er ikke mindst i dette lys, vi skal se 215 drenge og 132 piger, hvilket var nogen
udgivelsen af Haderslev-Samfundets første lunde samme elevtal som året før. I gymna
årsskrift i 1934. Haderslev-Samfundet havde siet var der 87 elever, i realklassen 16 elever.
på det tidspunkt allerede eksisteret i fire år På grund af mellemskolen, hvis elever altså
som en forening af skolens lærere og tidligere udgjorde ca. 70 pct. af det samlede antal,
elever. Men det var først rigtigt i og med havde eleverne større aldersmæssig spred
årsskriftet, at foreningen, som det hed i års ning end i dag — de yngste elever var 11—12
skriftets forord, »i al beskedenhed kan yde en år gamle. Da skolen var det eneste sønderjy
national og kulturel indsats i vor hjem ske gymnasium med alle tre linier, matestavn«. Ikke overraskende kom første årgang matisk-naturfaglig, ny-sproglig og klassisk
til at rumme en skildring af skolens overgang sproglig, kom der elever fra hele Sønderjyl
til dansk statsskole i 1920 samt et fyldigt land. 41 pct. af eleverne kom fra landet. Ge
uddrag af Lembckes erindringer fra kamp nerelt var skolens elever børn af forældre fra
samtlige befolkningslag, selv om akademi
årene omkring 1850.
Men spørgsmålet er her, om Favrholdts kerbørnene var i afgjort overvægt blandt
ord om den lyse og frejdige stemning også dem, der tog studentereksamen.
holder stik, hvis vi går ind bag skolens facade
med de smukke og stolte ord om Fædrelandet
Bygningerne
og Lærdommen og ser på skolens dagligdag,
på dens fysiske rammer og på nogle af de Skolens fysiske rammer udgjordes først og
mennesker, der havde deres daglige gang fremmest af den gamle latinskolebygning fra
her.
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Haderslev Katedralskoles hovedbygning i Gåskærgade ca. 1930. I baggrunden Gåskærgade 30, »Gud alene æren«. (Haderslev
byhistoriske Arkiv).

de. I 1920 var den i en så miserabel stand, at
man i et bygningssyn havde anbefalet at ri
ve den ned og opføre en ny skole fra grun
den.
Sådan kom det imidlertid ikke til at gå.
Den nye vestfløj med gymnastik- og festsal,
opført i 1904, var god nok, og dertil kom, at
den gamle bygning jo var Thriges og
Lembckes gamle skole, som man af natio
nale pietetshensyn ikke kunne få sig selv til
at sløjfe. Men årene efter 1. verdenskrig var
sparetid, og i lang tid fremover måtte man
klare sig under primitive forhold, selv om
hele komplekset moderniseredes lidt efter
lidt op gennem tyverne. I 1922 opførtes en
ny pedelbolig nord for skolegården, og i
1924 kom en ny østfløj til med lokaler bl.a.
til de »nye« fag, fysik og kemi.
Ikke desto mindre bar skolen stadigvæk i
1934 præg af at være forældet. Meget af in
ventaret hørte den tyske tid til - borde,
bænke, tavler, kakkelovne, ja selv spytte

bakker vedblev med at være i brug til godt
op i trediverne.
Det daglige opsyn med bygninger og
materiel havde fra 1929 pedel Anker Fogt en opgave, der langt fra altid var uden pro
blemer. Anker Fogts efterfølger, Olaf Uldal,
fortæller i Haderslev-Samfundets Årsskrift
1983, at der selv i hans første tid på skolen
efter 1949 var store problemer med at få
skolens centrale dampvarmeanlæg til at
fungere tilfredsstillende. Enten var der ko
gende varmt, eller også var der hundekoldt,
når dampen skulle presses op i det øverste
klasseværelse i kvisten ud mod Gåskærgade,
kaldet »Elysium«. Med vinter og frost fulgte
uvægerligt sprængninger af blyvandrørene i
den gamle bygning. Ja, selv rengøringen
uden for skoletiden kunne give vandskader.
Gulvene på 2. sal var ganske enkelt utætte,
og det varme vaskevand, der møjsommeligt
var slæbt op fra en gruekedel i kælderen,
sivede ned.
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Et andet karakteristisk eksempel på de
trange og nøjsomme forhold var skolens
toiletfaciliteter. Det legendariske drenge
toilet, »Fort Jack«, beliggende ved siden af
pedelboligen, var uden træk og slip. Gård
toiletterne var skolens eneste WC frem til
1937. »I 17 lange år«, skriver Favrholdt,
»måtte lærerne benytte disse toiletter, en
ulempe, der navnlig føltes generende, når
censorer eller foredragsgæster måtte henvi
ses til at foretage denne lange vandring«.2
Skolegårdene var rammen om elevernes
rekreative udfoldelser uden for timerne. Li
vet var her - som det gjaldt indendørs - af
en egen orden og lovmæssighed. 3. g’erne
skal have haft det særlige privilegium at
kunne holde til i skolegården foran skolen,
mens resten måtte opholde sig i baggården.
Hver klasse havde sin egen anviste eller
hævdvundne plads på gårdarealet i frikvar
tererne. Her stiftedes kontakter mellem ele
verne indbyrdes, hvad enten det var i form
af slåskampe, udveksling af hjemmeopgaver
eller snak om lærere og kammerater. Over
vandene svævede ydre inspektor, gymna
sielærer A. Kalsbøll, der sørgede for almin
delig og sømmelig orden og bl.a. påså, at
eleverne i række og geled kom ind til næste
time, når det ringede.
Lærerne tilbragte som regel frikvarterer
ne enten i den lille kaffestue i kælderen, på
lærerværelset eller i biblioteket. Også her
gjaldt der praktiske eller mere sædvanebe
stemte reguleringer. Mange lærere, navnlig
blandt de ældre, havde deres bestemte plad
ser og »højsæder« på lærerværelset. Alle
havde deres eget lille skab, hvor man kunne
skaffe bøger, stilehæfter eller en tom mad
kasse af vejen.
Lærerne

Som sagt var der i 1934 i alt 23 lærere knyt
tet til skolen. Ansættelsesmæssigt var de
fordelt på 1 rektor, 5 lektorer, 9 adjunkter, 4
mellemskolelærere, 3 timelærere og 1 sog
nepræst. Alderspræsidenten var rektor, dr.
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phil. Karl Mortensen, der var født i 1867, og
som fungerede som skolens leder frem til sin
70 årsdag i 1937. Yngst i lærerkollegiet var
timelærer, cand. mag. Torben Højland, der
var født i 1908, og som var ansat på skolen
fra 1933 til 1942.
Lærernes timetal lå typisk på 29 pr. uge højst var gymnastiklærer og fhv. oversergent
Niels Jensen Iversens med 33 ugentlige ti
mer — han underviste samtlige skolens dren
ge i gymnastik. Lavest var pensioneret lek
tor Jeppe Marius Ottosens - han underviste
fire timer om ugen i naturfag i to 2. g’er.
Der eksisterer et utal af minder og erin
dringer om disse lærere, der arbejdede på
Haderslev Katedralskole i mellemkrigsti
den. Elever har gennem årene skrevet sko
leminder og her karakteriseret lærerne en
keltvis eller som helhed. Flere lærere har
nedskrevet deres erindringer om deres tid
på skolen, ja i trediverne blev der sågar la
vet en film af og om lærerne og om livet på
skolen. For de flestes vedkommende er der
senere blevet bragt nekrologer i HaderslevSamfundets Årsskrift.
Det gælder for den, der i dag 50 år efter
vil give et samlet skudsmål af lærerkollegiet,
at jo mere mangfoldigt materialet er, jo van
skeligere bliver opgaven. Lige så store for
skelle der var mellem lærerne indbyrdes, li
ge så store variationer er der i de bedøm
melser, der senere er blevet givet af dem.
For ligegyldigt hvor mange lovord og det
modsatte man end dengang og senere hæf
tede på lærerne, så var de - naturligvis almindelige mennesker af kød og blod, hvis
arbejde og indstilling i høj grad blev be
stemt af den tid, de levede i.
Og alligevel bærer alle vidnesbyrdene om
dem et klart præg af, at der var tale om
markante personligheder, ja endda indivi
dualister. På et billede fra 1932 ser vi dem
opstillet til fotografering omkring lærervæ
relsets bord med de uundværlige rekvisitter
— askebæger, trækpapir, mappe osv. Billedet
er tilsyneladende taget i skyndingen - an
sigterne er ikke rettet mod fotografen eller

Lærerkollegiet ved Haderslev Katedralskole februar 1932. Siddende fra venstre: Knud Olrik, N. K. Østergaard, Karl Nielsen,
Gunnar Skov, Karl Mortensen, Hilda Petersen, H. Reincke, Justine Nielsen, Cathrine Christensen, Martin Jensen, V. E. J.
Andersen. Stående fra venstre: Magnus Favrholdt, Viggo Graversen, H. M. Linnet, Anker Jensen, Niels J. Iversen, V. Gamst,
frk. Ingeborg Nissen. Fraværende: J. Ottosen, Axel Kalsbøll, Henry Karlsson og Axel Quistgaard.

noget andet samlende midtpunkt. Alligevel
kan man ikke undgå at lægge mærke til, at
mange af ansigterne udstråler målsathed,
viljefas th ed og måske — for nogle af de æl
dres vedkommende - tilknappethed.
Uden at lægge for meget i disse detaljer,
kan de måske sige noget om den følelse af
arbejdet som et kald og ikke i første række
noget, der skulle tjenes penge på, som man
ge af lærerne havde.

Staben fra 1920

Det gjaldt ikke mindst for de seks lærere, der
var kommet til skolen allerede i 1920. For
uden rektor Mortensen drejer det sig om
lektor Anker Jensen, lektor, frk. Dr. H. Pe
tersen, lektor Anders Diemer, lærerinde, frk.
C. Christensen og gymnastiklærer N. Iver
sen. Ved genforeningen havde de sluppet,

hvad de havde i hænderne - for det meste
gode og sikre ansættelser andetsteds — og
var søgt til Haderslev for der at kæmpe den
gode kamp for danskheden i det genvundne
grænseland. »Under Dannebrogs blodrøde
dug med det hvide kors vil vi gøre vor ger
ning,«3 havde rektor Mortensen sagt i 1921
på sin til tider noget højstemte facon. Der
stod - måske specielt i den mere konservati
ve del af det danske borgerskab — stor re
spekt om disse lærere, og her specielt om
rektor Mortensen selv. Han var, er det ble
vet sagt, en personifikation af skolens motto:
For Fædrelandet og Lærdommen.
Dette skinnede bl. a. igennem i rektors
ansættelsespolitik. Lærerne skulle hånd
plukkes, og søgte en lærer ansættelse ved
Haderslev Katedralskole, blev der først og
fremmest set på to ting: Hvordan var ansø
gerens nationale og kulturelle indstilling, og
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hvordan var de faglige kvalifikationer? Det
var, må man sige, disse to ting - det nati
onåle og det faglige — der bandt lærerne
sammen — det var det, de havde til fælles.
Ikke blot tog de fleste med liv og sjæl del i
nationale og kulturelle spørgsmål både i og
udenfor skolen. Men de var også højt fagligt
udrustede. Alle havde langvarige studier
eller anden uddannelse bag sig. De fleste
havde forladt universitetet med 1. karakter
eller anden udmærkelse. Fire var doktorer
(rektor Mortensen, frk. H. Petersen, Karl
N. Bock og M. Favrholdt). Enkelte var for
fattere af lærebøger i gymnasiet, andre var
universitetscensorer, medlemmer af opga
vekommissioner o.l.
Undervisningen

Det er naturligt at spørge, hvor gode under
visere lærerne er blevet af disse mange lærde
kundskaber. Eleven, der sad på skolebæn
ken, har utvivlsomt haft en følelse af at »få
lært noget«. Men som altid i undervisning
blev udbyttet ikke så meget målt efter, hvad
der blev lært, men snarere hvordan det skete.
For mange blev skolegangen forpestet af den
daglige overhøring, terperiet, den stadige
angst for karakterer og skæbnesvangre vid
nesbyrd. For andre fik skolelivet indhold og
farve i form af uforglemmelige oplevelser,
når læreren med hele sin sjæl reciterede lit
teraturens mesterværker, lavede konkurren
cer og lege ud af matematikundervisningen,
tog eleverne med på udflugter til nær og
fjern osv. For nogle har læreren stået som
det pædagogiske ideal, for andre har allere
de den første skoledag været indledningen
til et mangeårigt personligt fjendskab til læ
reren.
Igen må vi derfor sige, at nogen helheds
vurdering ikke er mulig. Favrholdt har
utvivlsomt ret, når han skriver, at »eleverne
glade og frejdige modtog alt det nye og for
stod, at de i skolen kunne møde noget, som
deres forældre aldrig havde fået mulighed
for at tage del i.«4 Det peger i samme ret
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ning, når Tage Kaarsted udnævner netop
Haderslev Katedralskole til at være et af de
første steder, hvor »den sorte skole« døde i
1930’rne.5
Men lige så sikkert er det, at skolen for
mange også var ensbetydende med kaserne
agtig disciplin og underkastelse under læ
rernes mere eller mindre vilkårlige magt
udøvelse. Dette var for så vidt ikke noget
specielt for Haderslev Katedralskole - det
var, når alt kommer til alt, noget, som hørte
tiden til, og som man kan læse om i Scherfigs »Det forsømte forår«.
Det gælder f.eks., når vi ser på lærernes
optræden i situationer, hvor elever blev gre
bet på fersk gerning i uskyldige såvel som
mere grovkornede løjer og forseelser. Ingen
ønskede at skulle stå skoleret på rektors
kontor og se det grønne glimt flamme ud
gennem de guldindfattede lorgnetter. Og
ingen ønskede den øjeblikkelige afklapsning,
der kunne vanke, hvis man blev grebet i at
forberede sig i smug under morgensangen.
»Skal vi kvittere med det samme?« lød indre
inspektors skarpe spørgsmål, og da man for
alt i verden måtte undgå, at sagen blev fo
relagt ved spisebordet derhjemme, foretrak
de fleste den hurtige afregning: Øret blev
vredet hårdt om, hvorefter tre rappe slag
blev tildelt mod den skyldiges kind - der var
rød og varm flere timer bagefter.

Skoledagen
Skolegangen strakte sig over ugens seks
hverdage. Lørdagen var almindelig skole
dag, idet weekend med tidlig fri om lørda
gen først var noget, der kom til senere. De
fleste elever havde et skoleskema med 6 ti
mer hver dag, i 1. mellem lå det ugentlige
timetal på omkring 33, i 3. g på ca. 38.
Langt de fleste fag var læsefag, kun sang og
gymnastik samt — for mellemskolens ved
kommende — tegning, skrivning og håndar
bejde var åndehuller. For den udendørs un
dervisning i gymnastik gjaldt, at den indtil
1934 normalt fandt sted på kasernens ekser-

Gymnasieelever foråret 1933. Lektor, dr. V. E. J. Andersen (død 1933) med 2g nysproglig. Fra venstre: Edith Kjær, Eline
Bancke, Paul Gaub, Marius Riis, Aage Skadhauge, Carl Sørensen, Hans-Henrik Uldall, Carl Dirks, Saima Hansen, Anni
Jensen, Magda Clausen, Gunder Schmidt, Elisabeth Diemer, Marie Sandholdt, Edel Rudbeck. Fraværende: Helga Grastrup
og Kay Schourup.

cerplads, derefter på det nye stadion ved
den nuværende katedralskole.
Ud over de enkelte timer havde hver dag
det faste indslag, at der hver morgen kl. 9
afholdtes lovsang i festsalen under adjunkt
Knud Olriks ledelse. Det skete under ak
kompagnement af et orgel på balkonen,
hvor blæsebælgene betjentes af et par elever.
Desuden var der hver mandag morgen an
dagt ved lektor Ottosen, ligesom ugen slut
tedes med andagt lørdag eftermiddag ved
pastor Quistgaard.
Rektors taler ved forskellige mærkedage
året igennem er noget, der er blevet husket i
mange erindringer om skolen i trediverne.
Der var anledning til taler og højtidelighe
der ikke blot i forbindelse med juleafslut
ning og translokation, men også på kong
Christian X’s fødselsdag, på afstemnings
dagen og på andre mindedage med national
og kulturel betydning. Rektor holdt f.eks.
11 Haderslev-Samfundets Årsskrift

tale, da Danmark i 1933 vandt voldgiftssa
gen mod Norge om Østgrønland. 8. sep
tember 1934 var der Grundtvigsfest på sko
len med foredrag og fællessang. Og udefra
kommende foredragsholdere gæstede skolen
som f. eks. 10. november 1933, hvor biskop
Ammundsen talte om Luther.
Dertil kom talrige ekskursioner og ud
flugter. Et drengeidrætshold deltog i et
idrætsstævne for de sønderjyske statsskoler i
Aabenraa på kongens fødselsdag i 1933 - og
vandt i alle discipliner. Skolens fødselsdag
markeredes hvert år 7. september med en
udflugt — i 1934 gik turen med dampskib til
Varnæs. 13.—22. maj var 2. g på den årligt
tilbagevendende lejrskole på Bornholm. I
oktober var 3. g på ekskursion i rutebil til
bl.a. Skibelund Krat, »der med sine monu
mentale mindesmærker betegner yderfor
terne i den lange sejge grænsekamp«, som
det hed i årsskriftet.
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Udenfor skoletiden
Flere elever var desuden aktivt engageret i
aktiviteter uden for skoletiden. Der blev un
dervist i frivillig idræt, roning m. m. Og
skolekomedien blev hvert år udført af en af
skolens klasser. I marts 1934 var det 2. g,
der under adjunkt Henry Karlssons in
struktion »med ikke ringe dygtighed« op
førte komedien »Gulddåsen«. Forestillingen
blev vist fire gange: For »Ensomme Gamle«,
for eleverne, for forældrene og for Duborgskolens elever og forældre i Flensborg Bor
gerforening.
Noget elevråd eksisterede ikke på skolen
før 1949. Derimod var der mange aktive
gymnasiaster, der deltog i foreningen »Vidar«s arrangementer. »Vidar«, der havde
eksisteret helt tilbage fra skolens start i
1920, afholdt diskussionsmøder, foredrag
ved skolens lærere og fester. Først og frem
mest stod klubben dog for udgivelsen af
bladet »Vidars Ekko«, der i trediverne hav
de udviklet sig til et eksklusivt blad, frem
stillet på trykkeri ude i byen. Det havde,
skrev redaktionen, »den friske, lidt spydige
gymnasiestil, der skal præge et skoleblad«.
»Vidar«s gymnasiestil viste sig imidlertid
også i form af en mindre tiltalende sammen
spisthed, der bl.a. ytrede sig derved, at ele
ver fra mellemskolen og realklassen var
forment adgang til foreningens aktiviteter
og ikke kunne skrive i »Vidars Ekko«. Re
alklassens elever var henvist til at føre en
slags skyggetilværelse i »Realklubben«, og
deres blad »Blækklatten« havde ikke nær
det samme udstyr og format som »Vidars
Ekko«.
Forårets glæder og sorger

Sygdom og fravær satte dengang som i dag
sit præg på skolearbejdet, omend på anden
vis. Den ubetingede mødepligt indskærpe
des hvert år i skolens årsskrift med fede ty
per — måske med baggrund i flere tilfælde af
pjækkeri? Kun sygdom — men f. eks. ikke
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familiefester i den allernærmeste familie accepteredes uden videre som gyldig fra
værsgrund af skolen. Enkelte gange bevilge
de rektor dog selv ekstraordinært fri for hele
skolen ofte ledsaget af larmende bifald fra
eleverne. Ventet med længsel var den så
kaldte »stærefri«, der hvert år blev givet kl.
12 på den forårsdag, hvor stæren for første
gang viste sig i stærekassen ved pigernes
gymnastiksal.
Ellers var vinter og forår sygdommens
tid, ikke mindst i 1934, hvor der ved påske
tid konstateredes børnelammelse blandt en
kelte elever. Hele mellemskolen blev lukket
en uge, og gymnasie- og realklasserne fik et
par dages længere påskeferie på den konto.
Om efteråret greb børnelammelsesepidemi
en voldsommere fat, næsten halvdelen af
eleverne var sygemeldt og skolen var helt
lukket fra den 15. september til den 23. ok
tober.
Men først og sidst var foråret ensbety
dende med eksamensforberedelse og eks
amensnervøsitet. Det var denne periode, der
mere end nogen anden viste skolens hele
præg af at være eksamensskole. For om ikke
andet, så var det de hyppige og regelmæs
sigt tilbagevendene prøver, der for hver ene
ste elev gik som en rød tråd gennem årene
på Haderslev Katedralskole. Det begyndte
allerede den dag, man for første gang trådte
ind gennem porten med det stolte motto, og
hvor man måtte underkaste sig en optagel
sesprøve i regning, diktat og genfortælling.
Rektor selv læste dommene op for de håbe
fulde elever, efter at disse og deres forældre
havde tilbragt en rum tid i skolens forhal i
spændt og pinagtig venten.
Havde man bestået og havde trængt
igennem dette nåleøje, blev porten slået op
til en række år, fyldt med lutter nåleøjer.
Konstant blev præstationer vendt og drejet
og målt ved prøver og karakterer. Ugentlige
skriftlige hjemmeopgaver i hovedfagene
blev der givet karakterer for, og disse blev
ofte bekendtgjort i klassens påhør med de
bedste først og de dårligste til sidst. Flere

Skolekomedie 1933 i gymnastiksalen i den røde bygning. 2g (studenterne 1934) opfører »Maskarade« af Ludvig Holberg med
Knud Olrik som instruktør. (Privateje).

gange årligt fik man karakterbog efter for
udgående prøver og evt. med efterfølgende
opgør derhjemme. Og hveit år skulle der
bestås årsprøver i et betragteligt antal fag.
Hvor meget eksamenstræning, der er
kommet ud af dette marathonløb, skal være
usagt. Men for de fleste har det nok været
sådan, at jo nærmere man kom afslutningen
af sin skolegang, jo mere mørk og truende
tegnede konturerne sig af det sidste farlige
nåleøje — afgangsprøven. Eksamen var —
dengang som i dag — offentlig, og hvert år
aftryktes eksamensplanen i skolens årsskrift,
der forøvrigt ikke hed »Årsskrift«, men ka
rakteristisk nok »Indbydelsesskrift til Af
gangs- og Aarsprøverne ved Haderslev Ka
tedralskole«. Hvor mange udenforstående,
der tog imod indbydelsen og indfandt sig
ved de annoncerede prøver, ved vi ikke.
Men i hvert fald stod det enhver frit for at
ir

kontrollere, om eksaminationen fandt sted i
overensstemmelse med gældende regler. I
hvert årsskrift var aftrykt de enkelte af
gangsholds pensa ned til den mindste side
talsangivelse. Vi far herigennem ikke blot et
godt indblik i, hvad der undervistes i, men
også en forståelse for, hvor kolossal en kraft
anstrengelse, eksamen betød for den enkel
te.
Lad os tage et enkelt hold fra 1934, 3. g
klassisk-sproglig. Den 23. maj begyndte de
på skriftlig eksamen i dansk stil. Der var tre
emner at vælge imellem: »En eller flere sider
af den græske eller romerske kultur«, eller
»En videnskabelig opdagelse og dens ud
nyttelse«, eller »Den voksende trafik og dens
problemer«.
Derefter fulgte andre skriftlige prøver i de
følgende dage, herunder eksamen i skriftlig
oversættelse fra latin til dansk. Den egentli
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ge ildprøve var imidlertid mundtlig eks
amen - otte fag skulle man op i indenfor 19
dage inkl. søn- og helligdage:
— Fredag 8. juni kl. 13.15: Historie. Opgi
velser i Munchs Verdenshistorie og sam
fundskundskab samt Ottosens Nordens
Historie.
- Mandag 11. juni kl. 13.15: Naturfag. Op
givelser i Simonsens Biologi og Kroghs
Fysiologi.
- Torsdag 14. juni kl. 13.15: Dansk: Opgi
velser i litteraturudvalg og litteraturhisto
rie, sproghistorie, oldnordisk, svensk
samt bl.a. Holbergs Erasmus Montanus.
- Lørdag 16. juni kl. 8: Matematik. Opgi
velser i S. Wollesens Matematik for det
sproglige gymnasium.
- Onsdag 20. juni kl. 8: Græsk: Opgivelser
fra Herodot, Platon, Xenofon og Homer.
— Lørdag 23. juni kl. 13.15: Engelsk. Opgi
velser fra The Dickens Reader og Rebec
ca Sharp.
— Mandag 25. juni kl. 8: Latin: Opgivelser
fra Cæsar, Cicero, Livius, Ovid og Horats.
— Onsdag 27. juni kl. 13.15: Fransk: Opgi
velserne hertil er af en eller anden grund
ikke opført i årsskriftet.
Skolen for livet?

Omsider blev man student, og huen blev sat
på ens hoved. Den absolutte og krasse mod
sætning mellem eksamenstidens konstante
nervøsitet og lettelsen den første tid efter at
den var overstået, må have været enorm.
Følelsen af at kunne vende skolen ryggen
efter den udmarvende præstation, eksamen
var, bevidstheden om næsten med ét slag
ikke længere at skulle sidde på skolebænken,
men at være »fri«, at kunne træde ud i »fri
heden« med alt, hvad det indebar af blom
ster, hurra, fest, tur i hestevogn rundt i byen
til lærere og forældre - alt dette har været en
sand jubelrus. En og anden er sikkert blevet
båret i den grad med af denne øjeblikkelige
befrielse, at man pludselig har glemt alt om
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eksamen og karakterer og set »den gamle,
kære skole« i et uventet forklaret skær.
Lørdag 30. juni 1934 var der transloka
tions- og dimissionsfest, og skolen selv har i
hvert fald ved denne lejlighed gjort sit til at
fremkalde denne stemning. Flaget var hejst i
skolegården, fanen blev ført i procession til
festsalen, hvor talerstolen stod smykket med
håbets lysegrønne bøgegrene. Alle var i de
res fineste puds, drengene i jakkesæt, piger
ne i lang kjole, rektor i kjole og hvidt —
utvivlsomt bærende det såkaldte dannebrogsmændenes hæderstegn, for »under 20.
juni 1934 har det allernådigst behaget Hans
Majestæt Kongen af udnævne skolens rek
tor til Dannebrogsmand«.
Der blev gjort status, læst navne og ka
raktergennemsnit op, delt flidspræmier ud,
aflagt beretning om arbejdet i det forløbne
år. Som en sidste kær pligt skulle dimitten
derne nu påhøre rektors afslutnings tale:
»Hvor ville jeg gerne, kære venner, i den
ne sidste stund I er nødte til at lytte til mine
ord, tale således tiljer, at det kunne fæste sig
i jer hu og blive et ikke ligegyldigt led i den
kæde af gode minder, I utvivlsomt bærer
med fra jer gamle skole. Jeg kunne tale om
den gode viljes trofaste arbejde og daglige
slid, om skolelivets møje, men også om
pligtopfyldelsens og den gode samvittigheds
opvejende glæder. Men det ville vist kun i
ringe grad stå i samklang med den friheds
jubel, der, hvad vi alle forstår, i dag fylder
jert unge sind. Jeg kunne iføre mig den poli
tiske kandestøbers ham og give jer et slut
ningskursus i samfundsspørgsmål. Nutidens
ungdom regner kun med virkeligheder, bry
der sig kun om det håndgribelige, forkyndes
med mund og pen trindt om land. Hvad
skal vi gøre ved den økonomiske krise, ved
det sociale spørgsmål, ved arbejdsløsheden?
Skal vi have folkestyre eller diktatorvælde?
Har enkeltvæsenet nogen ret og værdi eller
er samfundet ét og alt? Alt sammen store og
tungtvejende spørgsmål, der har mødt jer og
vil møde jer på jer vej; men fgkan ikke tale
som den, der har myndighed, om disse for-

Studenterne 1934: Forreste række fra venstre: Hans Peter Bernsen (død), Hans-Henrik Uldall, Hans Jørgen Hansen, Anni
Jensen, gift Leth Andersen, Gotfred Petersen, Helga Grastrup, gift Hansen, Kay Schourup (død), Magda Clausen, gift
Karlsson (død), Marius Riis. Anden række fra venstre: Gotfred Appel, Wilhelm v. Haffner (død), Klaus Refshauge, Elisabeth
Diemer, gift Schrøder, Carl Sørensen, Grace Darling, gift Ludvigsen, Knud Levinsen, Dagmar Birkedal, gift Skov (død),
Peter Ingwersen. Bageste række fra venstre: Aage Skadhauge, Axel Jeppesen, Carl Dirks, Paul Gaub, Edel Rudbeck, gift
Kraack, Hans Andresen, Eline Bancke, Gunder Schmidt, gift Kyng, Svend Aage Kjestrup, Olaf Thau, Saima Hansen, gift
Trærup, Hans Egon Schack-Andersen, Marie Sandholdt, gift Schärfe.

hold, og som mester Herman og hans Colle
gium Politicum vil jeg ikke tale. Lad mig da
benytte afskedsstunden til en lille moral
prædiken. Den gør formentlig hverken jer
eller verden bedre; men, siger fader Hol
berg, verden ville utvivlsomt blive endnu
værre, hvis der ingen prædikener blev
holdt.«
Rektor talte derefter om den lærdom, der
er næring for legeme og sjæl, om forskellen
mellem det ægte og det påtagede, om kernen
og skallen i menneskelivet, om kulturen og
civilisationen i samfundslivet. »Her kommer
det store spørgsmål til os alle: Hvad sjælelig
næringsværdi er der i Europas moderne ci
vilisation?«
De fleste af rektors tilhørere har været
klar over, hvad det var, han havde i tanker

ne, men ikke nævnte ved navn: Nazismen.
Skæbnen ville, at netop samme dag rektor
sagde disse ord iværksatte Hitler den be
rygtede udrensning »de lange knives nat«,
der ledte direkte til det uindskrænkede dik
tatur i Tyskland få måneder senere.
Talens budskab blev derfor det samme
som altid:
»Danmark, vort fædreland, hvor I har
rod, og hvor jer verden begynder, kræver
kultur af jer, at I dyrker dets jord, værner
dets grænser og higer mod sund grøde og
vækst både på legeme og sjæl.«
Hvad der er gået igennem dimittendernes
hoved, mens de hørte disse ord, ved vi ikke.
Igen var det fædrelandet og lærdommen, der
blev holdt frem for dem som de store ide
aler. Men var det i det perspektiv, de nu så
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tilbage på deres skolegang? Eller var det
snarere den nyerhvervede eksamen og den
fremtidige løbebane og uddannelse, der var
i deres tanker? Og havde de ofret år af deres
liv i den lilleverden, skolen var, af deres
egen fri vilje, eller fordi forældre eller skole
havde presset dem dertil? Havde skolen væ
ret »den sorte skole«, eller havde den været
»skolen for livet«?
Måske det ene, måske det andet, måske
en blanding af det hele. Som det stykke vir
kelighed, skolen var, har der ikke været
mange, der har kunnet svare.
Tiden nærmede sig, hvor man skulle til at
tage afsked med hinanden. Rektor foldede
sit manuskript sammen og sagde:
»Med disse ord bringer jeg jer skolens
farvel. Tak for de mange gode stunder, vi
har haft med hinanden i alvor og gammen.
Vore gode ønsker følger jer, og hører vi godt
om jer på jeres fremtidsveje, vil vi glæde os
af et oprigtigt hjerte sammen med jere egne
kære. Gud signe jer nu og alle dage!«
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2.
3.
4.
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Favrholdt, s. 298.
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af »Snøkke«s undervisning. »Snøkke« var adjunkt, senere
rektor på Metropolitanskolen, Karl Nielsen. Dagligliv i
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HELGE WIINGAARD.

MINDER OM REKTOR
KARL MORTENSEN
For et par år siden bad redaktionen fhv.
lektor Knud Olrik om at nedskrive minder
om Karl Mortensen, Haderslev Katedral
skoles første rektor efter 1920. Knud Olrik
døde den 26. nov. 1983, og vi bringer derfor
disse minder i taknemmelig erindring om de
to lærere, der hver på sin måde har præget
livet på Haderslev Katedralskole.
★

Redaktionen har bedt mig som den ældste af
herværende lærere, der har kendt rektor
Mortensen længst, om at meddele minder
om ham, også for at forsøge at tegne et bil
lede af ham i hans færden blandt os. Det

skal ikke være en gentagelse af de fortræffe
lige ting, der blev skrevet og sagt ved hans
afgang 1937 og død 1942, og end mindre et
forsøg på at sige noget nyt til karakteristik
og vurdering af hans virke. Her kan henvi
ses til Haderslev-Samfundets årsskrifter de
pågældende år. Den, der vil øse af kilderne
til skolens historie i hans rektortid, har et
rigt materiale i skolens årsskrifter 1922-38,
der indeholder alle hans taler ved skoleårets
afslutning, mange af talerne på afstem
ningsdagen den 10. februar og en enkelt på
årsdagen for undervisningens start efter
genforeningen. Jeg er ikke i tviv om, at den
ne rektorale virksomhed i højere grad, end
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sædvanligt er, gav skolen et ansigt. Og ta
lerne er en kilde til oplysning om hans reli
giøse og nationale indstilling: ingen missioneren i ortodoks kristelig retning, men en
advarsel mod materialisme og gudløshed.
Stoffet til talerne var de store tænkere og
digtere. Jesus som læreren nævnes oftest,
men de store idealister og dybe tænkere fra
Sokrates over Goethe til hans kære Holberg,
Grundtvig, Ingemann, Paludan Müller og
Johs. Jørgensen hører til de oftest nævnte
ideale stormænd, der kan give os de sande
livsværdier: De ædles æt dør aldrig ud, Op
klaret gang i ædle fædres spor, Lad den
kærne underfuld vokse i vort indre.
Men lad det nu gå med den lettere pensel
til oplysning for dem, der ikke har kendt
ham, og til — forhåbentlig — genkendende
nik for de ikke helt unge, der husker ham, og
hvoraf mange har sat ham overmåde højt.
Hans udseende: høj, mager, med et næ
sten barnligt ansigt, røde kinder og et par
lange spinkle ben, stærkt kalveknæet, så det
forlyder, at han andetsteds er kaldt Vorher
res Spadserestok og Fotografistativet, men
blandt eleverne hos os Vurm = Ormen hin
lange. Hans røst var en lys fistelstemme,
hans sprog et smukt rigsdansk. Blot kunne
han ikke - en bondesøn fra egnen lige nord
for Kolding — sige d-lyden, og enkelte ord
som overlegen [laien] kunne skurre i kritiske
ører.
Han havde sine bestemte meninger, hvilket ikke hindrede ham i at være modtagelig
for andres synspunkter. Han kom hertil som
udpræget Aabenraa-mand, men samtaler
med hans ven, redaktør A. Svensson, fik
ham til i det mindste at stå åben overfor
Flensborg-standpunktet. Da en storm blæ
ste en af de store farvede ruder i festsalen
ind, så kun den prøjsiske ørn i den øverste
runding blev siddende, ville han, da staten
beskostede en ny rude, erstatte ørnene på
salens begge sider med de danske løver og
fjerne de tyske indskrifter: gestiftet von, Ge
schenk des/der . (glasmalerierne i den ty
ske fløjs Niebelungenhal - festsal fra 1904
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Rektor, dr. phil. Karl A. Mortensen, født 18. febr. 1867 i
Bramdrup ved Kolding, død 21. maj 1942 i Haderslev. Rek
tor for Haderslev Katedralskole 1920-37.

skyldtes indsamlede gaver). Dette gjorde en
kollega, støttet af mig og andre historisk
indstillede indsigelse imod, og Karl Mor
tensen bøjede sig for indskrifternes ved
kommende, selv om han beholdt sin
mening.
En mand af hans format ledede naturlig
vis skolen på en bestemt måde, og jeg tror
ikke på senere rektor Lauritsens skildring af
et kaos i skolens første år, hvad jeg har givet
udtryk for i en anmeldelse i Sønderjysk Må
nedsskrift 1978 side 215 af Haderslev-Samfundets Årsskrift 1975—77. Vel var rektor
Mortensen demokrat, men han troede fuldt
og fast, at udviklingen ledtes af de større
personligheder, der havde den ideelle ind
stilling; men var de stærke mænd ufordra
gelige, kunne han ikke lide dem. Selv om

han lovpriste reformationen, kaldte han
Luther, trods dennes sachsiske herkomst,
for en prøjsertype å la Bismarck. At hans
dømmekraft ikke altid var helt sikker, fik
hans nærmeste kreds et indtryk af, da han
ved Mein Kampfs fremkomst understregede
det positive, han fandt i nogle af tankerne.
Karl Mortensen var vennesæl. Da vi unge
var eller blev dus, fulgte han trop overfor to
kolleger og den enes kone, som var nært
knyttet til hans hustru. Men kollegerne
hædrede han med at betegne os som medar
bejdere, og det huskedes, at han sluttede et
konstituerende skolerådsmøde med de ny
udnævnte lærere den 9. juli 1920 med orde
ne: Vel mødt igen, kammerater! Det var ka
rakteristisk, at han regnede med, at ægte
fællerne hørte med i skolesamfundet. Var
der fest eller foredrag på skolen, syntes han
ikke om, at de ikke mødte op. Han og hans
kone var enestående gæstfri. Var man for
hindret i at efterkomme en indbydelse, hel
mede de ikke, før en ny indbydelse kunne
modtages. Den storslåede gæstfrihed vendte
også udad. Rektorparret bekostede selv et
kaffestel til forældremøderne, hvor der var
fuldt hus på skolen, og traktementet var fru
rektors eget bagværk. Endnu mere må man
fremhæve, at for at ikke de dårligst stillede
elever på en skoleskovtur skulle undvære
eftermiddagskaffe, gav de, i al fald én gang,
de 3-400 kopper m. m. på offentlig re
staurant.
Rektor havde, vistnok indpodet af sin ko
ne, en formidabel respekt for husførelse, og
han mente, at en tjenestepiges stilling måtte
være den nedrigste i verden. Han kunne,
belært på dette punkt og på kravet om
hjemmebagthed, være på grænsen af det ar
tige, når han, i selskab, med et kagefad i
hånden, spurgte: Er det hjemmebagt? og
hvis svaret var nej, med en ejendommelig
fejende bevægelse rakte fadet videre.
Skal man give et billede af rektor Morten
sens daglige færd, må nævnes hans enorme
tobaksforbrug. En mørk januarmorgen var
det første, man så af ham i Skolegade, ikke

ham selv, men hans rødglødende cigarspids,
der bevægede sig som taktstok ved hans
vaklende gang. Efter »lovsangen« kl. 9 var
den anden igang, så én ved frokost. Når jeg
som censor fulgte med ham til universitetets
opgavemøde i København, konstaterede
jeg, at i al fald den 4. cigar var røget før
Fredericia, en 5. blev tændt i Strib, en 6.
efter den medbragte mellemmad på Store
bælt, en 7. mellem Korsør og København,
og det var næppe den sidste. Og det var alle
cigarer af kæmpekaliber. Derfor forbitrede
også tobakselendigheden under anden ver
denskrig ham hans sidste svære år.
Går vi nu over til andre egenskaber,
kommer man ikke uden om, at med al sin
iver for at tjene nationalt og folkeligt, havde
han ikke let ved at komme folk nær ind på
livet. Det var sin ret store selskabelige om
gang, han kom nær og ville bringe i kontakt
med lærerkredsen. Til et forældremøde med
kaffebord havde han lavet bordkort til os
lærere og sin omgangskreds med det resul
tat, at det vakte mishag og forøvrigt gik i
fisk. Men at der var uhyggeligt tomt ved
hans jordefærd i GI. Haderslev kirke, ganske
vist i et frygteligt regnvejr, havde han med
hele sit virke her ikke fortjent.
Men stort kunne han se på mange ting.
Engang havde han nysproglige studenter
oppe i latin, og da det ikke var gået for godt,
undlod den fremmede censor ikke at kritise
re hans undervisning og eksamination i sin
indberetning, og hvad gjorde Karl Morten
sen? Kom ind på lærerværelset, slog sedde
len op på tavlen, drejede så kejtet, som kun
han kunne, om med et bøjet knæ og sagde:
Der kan De se, hvordan Deres rektor bliver
bedømt.
Som modsætning hertil kunne nævnes det
eneste tilfælde, hvor jeg har misbilliget hans
handlemåde. Han holdt altid på, at vi sko
lemæssigt, nationalt og ideelt trak på sam
me hammel trods forskelligheder. En til
synsførende havde fundet kundskaberne for
ringe i et fag hos to kolleger. Ved hans afrej
se havde de skudt på, at vi tog for mange

161

dårlige op i gymnasiet. Dette uddybede han eller en appelsin op på den gamle på katede
i en delvis hård indberetning. Rektor ind ret. En anden pige, som endda nåede højt
kaldte til skolerådsmøde, brugte hårde ord op i samfundet, har aldrig tilgivet ham, at
om tillidsbrud på skoleenheden og læste hun engang fik en lussing for at fløjte på
indberetningerne op for at sætte de to i ga gangen. Man må dog ikke tro, at han ellers
bestokken. Vi var nogle, der helst var ud slog og allermindst piger. Jeg har i de 11 år i
vandret, hvis vi havde turdet. At han ikke hans tid aldrig set ham slå nogen, selv om
var slet så værdsat af visse højere skolefolk jeg ved, at han har tugtet sin egen gudsøn
som af os, oplevede en kollega på en rejse, inde på kontoret.
hvor han mødte en af den slags. Talen kom
Til slut en uberegnet virkning af en kraf
ind på vurderingen af rektor, og kollegaen tig opsang til lovsang, der dog denne gang
sluttede med: Han har vel, som de fleste, blev sunget. Salutten endte: I dævleunger!
både sine gode og mindre gode sider. — Mest Vi synger Giv mig, Gud, en salmetunge
de sidste, var den højeres utiltalende svar.
(uden nummer, forrest i Ottosens »Lovsan
Vi er herved kommet til en egenskab, som ge«)ellers ikke fremhæves på tryk af forståelige
Jeg kan dog ikke undlade til sidst at tilføje
grunde: en vis hidsighed, oftest momentan. et par tanker om ham som rektor, lærer og
Han blev hurtig god igen. Det kunne gå ud menneske. Som rektor var han myndig, som
over kollegaer, endda i elevers påhør, og en en rektor skal være, men ganske uden at
skuffelse skulle tit have luft, som da en kol prøve på at docere undervisningsmetoder.
lega af hensyn til sin familie søgte andet Intet i den retning blev påtvunget. Tvært
steds hen efter seks års forløb. På et ikke imod havde han tillid til andres arbejde,
skolemæssigt område som bridge, hvor hans stolende på, at den enkelte »medarbejder«
kort var »hundeæde«, toppede vreden ved ydede sit bedste. Hans undervisning på
den femte tabte rubber: Nu skal vi hjem, skolen har jeg aldrig overværet, men i hans
hvorved damerne ved det andet spillebord otium fik hans ven, stiftsprovst Hjortkjær,
måtte bryde af midt i et spil.
ham til at gennemgå enkelte digtere fra
Men naturligvis var det eleverne, der Holberg til Johs. Jørgensen for en sluttet
mest fik vreden at føle. En stor 1. g havde i kreds, og jeg ville tro, at hans danskunder
sidste time en lørdag lavet ballade hos en visning i gymnasiet havde samme præg:
gammel kollega, som havde klaget over næppe så meget eksamination som åndfuld
klassen, efter at vi var gået fra skole. Man fortolkning, givet af ham selv. Og som men
dag morgen blev der vældig udskæld i stedet neske og åndsperson kom jeg til at sætte
for andagt og sang, efterfulgt af rektors og ham højere og højere, som årene gik. For
klassens udvandring. Da jeg passerede klas holdene medførte, at jeg især i hans emerisen, lød der gennem den lukkede dør flere tustid trods aldersforskellen og afstanden i
høje klask. Det var oven i købet en pige, der forudsætningerne for et sådant forhold kun
måtte undgælde for at have kastet et æble ne betragte ham som en nær ven.
KNUD OLRIK.

Lektor Knud Olrik
1899-1983
Den 26. nov. 1983 døde fhv. lektor Knud
Olrik få uger før sin 85 års fødselsdag den
17. jan. 1984. Jydske Tidende/Dannevirke
skrev den 29. nov. i en nekrolog bl.a.:
Lektor Olrik var født i København og be
gyndte sin gerning i den danske gymna
sieskole på Gl. Hellerup Gymnasium, hvor
han blev timelærer i 1925. Allerede dengang
havde forholdene i grænselandet hans store
interesse, og han søgte til Haderslev, hvor
han året efter blev adjunkt på Haderslev
Katedralskole. Her havde han sin gerning
gennem 41 år, og adskillige tusinde mellem
skoleelever og gymnasiaster lærte ham at
kende som en dygtig og samvittighedsfuld
lærer, der med enthusiasme underviste i fa
gene musik og historie, en gerning, der fik
en ganske særlig betydning i de vanskelige
krigs- og besættelsesår.

På et særligt område var lektor Olrik fo
regangsmand. Gennem mange år var han
med til at lede gymnasiets ekskursioner, der
bl.a. bestod af rejser til historiske områder
både indenfor og udenfor landets grænser.
Ikke mindst på disse rejser fik hans virke
betydning for mange af skolens elever, der i
dag vil tænke tilbage på mange herlige ople
velser.
Sideløbende med sit skolearbejde udfol
dede lektor Olrik sig blandt andet som leder
af korsang i domkirkebyen, og han var som
både korleder og foredragsholder med til at
udbrede kendskab til god musik og til den
danske sang. Det skal videre nævnes, at han
udførte et betydeligt arbejde for Det unge
Grænseværn helt fra organisationens start i
trediverne, ligesom han var aktivt med i ar
bejdet for fredningen af værdifuld natur og
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ydede sin håndsrækning til det danske ar
bejde i Sydslesvig som mangeårig formand
for De danske Gymnasieskolers fadderskab
for Duborgskolen i Flensborg.
Fhv. lektor Ejner Mathiassen har til Ha
derslev-Samfundets Årsskrift skrevet disse
mindeord om Knud Olrik:
For os, der kendte fhv. lektor Knud Olrik
(17.1.1899-26.11.1983), var det overra
skende at erfare, at han var afgået ved dø
den efter et pludseligt ildebefindende, for
trods den høje alder af 84 år var lektor Olrik
ved forbavsende godt helbred, og han pleje
de ofte i sin lange aktive tjenestetid, som nu
lå 16 år tilbage, med stolthed at understre
ge, at han bogstavelig talt aldrig havde for
sømt skolen en dag. Mon ikke mange min
des ham, når han på cykel i bidende kulde
og blæst ankom til skole uden overtøj og kun
med et halstørklæde, eller når han i samme
antræk ledede de mange historiske ekskur
sioner med liv og sjæl og med en energi, som
fik ham til at gennemgå så mange kirker og
herregårde ad gangen, at vi andre næsten
tabte pusten. Den samme energi har utvivl
somt også været medvirkende i hans store
engagement i Det unge Grænseværn og ikke
at forglemme i naturfredningssagen, og det
er nok vanskeligt at afgøre, om det var disse
historiske og nationale interesser eller mu
sikken og sangen, som stod hans hjerte
nærmest.
Musikken — og måske især sangen — var i
hvert fald en vigtig faktor i hans tilværelse,
og — bl.a. som korforeningsleder — har han
også uden for skolen gjort et stort arbejde.
Han var den første kandidat med musik
(sang) som fag til embedseksamen ved Kø
benhavns Universitet (1925), og gennem sit
senere mangeårige virke som censor ved
samme fageksamen har han kunnet holde en
levende kontakt med den musik, han holdt
så meget af, dog med undtagelse af denne
væmmelige »jatz«, som han kaldte det.

Lektor Knud Olrik. 17. jan. 1899-26. nov. 1983.

De ældre elever fra den gamle katedral
skole vil nok mindes morgensangen med det
gamle mekaniske trædeorgel på balkonen
med alle de interessante muligheder, et så
dant instrument indebærer, og mange vil
med stor glæde tænke tilbage på de skole
komedier, de har medvirket i under lektor
Olriks instruktion.
I festlige stunder har Olrik glædet mange
med sin sang, og vi kolleger vil huske hans
iver som forsanger i snapseritualet, men
fremfor alt vil vi huske hans og hans hustrus
venlighed og gæstfrihed og den betydelige
støtte, de gennem årene ved deres hjælp
somhed og medleven har været for yngre
kolleger.
Vi vil sent glemme den lille glade mand.

I den våde og kolde juni måned 1984 kunne
rektor Jul Petersen i sin beretning ved di
missionsfesten meddele, at skolen havde 33
klasser med i alt 833 elever. 67 lærere un
derviste. Nu kan vi ikke være flere. Til næste
år bliver der igen 33 klasser, men lidt færre
elever. Bygningerne undergår for tiden en
udvendig reparation, som nok kan undre,
da dejo ikke er så særlig gamle. En ombyg
ning af biologilokalerne, som længe har væ
ret på ønskesedlen på grund af det store
antal naturfaglige grenhold, har desværre
ikke gode udsigter til at blive virkeliggjort,
da undervisningsministeren jo har fået fol
ketinget til at gå med til at overdrage stats
skolerne til amterne. Vi venter alle i frygt og
bæven på, hvad det skal medføre.
★

Der gik et sus gennem salen, da rektor Jul
Petersen som indledning til sin tale til di
mittenderne til klaverledsagelse reciterede:
»I bølgende land ved den glitrende fjord,
hvor Domkirken stræber mod sky,
der stander en skole højt oppe mod nord
i smørhullet, dette års by.
Med splitflaget hejst og med rungende
sang,
her mødes hvert år ved Set. Hans
student og hf er med de der engang
blev fejret i midsommer.«

Rektor sluttede sin tale med tre simple leve
regler: »Det er en stor tilfredsstillelse at gøre
noget for andre. Det er de andre, der er tos
sede, men sig det ikke til dem. Selvironi er
sundt, humor lægende.«
Og netop selvironien var fremtrædende i
Knud Halkens tale på 40 års jubilarernes
vegne. Han citerede Storm P., idet han sag
de, at nullerne er nogle underlige nogle, de
betyder ingenting, men det er dem der tæl
ler. Carl Chr. Jessen bragte en hilsen på 25
års jubilarernes vegne, og H.J. Hansen talte
som repræsentant for årgang 1934. Han
opfordrede til at tegne abonnement på Ha
derslev-Samfundets Årsskrift.
★

Elevaktiviteterne har været mange og man
geartede. I oktober medvirkede ca. 100 ele
ver i opførelsen af »Lighteren«. Den var en
kabaretagtig musical bygget over H.C. An
dersens eventyr »Fyrtøjet«. I forestillingen
indgik i munter vekslen dialog, solosang,
kor og dans. To orkestre, blæsere og rock
musikere, leverede musikken. Eleverne hav
de selv udvalgt og arrangeret musikken.
Forud for forestillingen og indstuderingen
havde en gruppe af elever dygtigt og ener
gisk fra august måned arbejdet på at skabe
rammerne for forestillingen. Til hjælp for
eleverne medvirkede Lillian Martinussen,

165

Jette Pilegaard, Helle Vind Nielsen, Linda
Johanson, Gunnar Christensen og J. Heramb Christensen. Flemming Andersen stod
for lyd og lys, og Conrad Harhoff iscene
satte. Det må siges at være en præstation at
opføre en sådan forestilling, som rummer
flere kunstarter, efter denne relativt korte
tid til indstuderingen.
Medens musicalen blev til i et vellykket
samarbejde mellem elever og lærere, er
Holbergrevyen helt og holdent elevernes
værk. Det er jo nemlig lærerne det går ud
over. Ved to forestillinger i december må
ned gik årets forestilling over scenen. Selv
kaldte skaberne dette et stort rod, og noget
kan der være om snakken. Det gør nu ikke
så meget, når blot det er morsomt, og en
kelte præstationer kan betegnes som frem
ragende.
Programmet for årets kor-koncerter med
Sønderjyllands symfoniorkester bestod af
udvalg af værker af Puccini, Gounod, Wag
ner, Verdi og Borodin. Koncerterne samle
de et stort publikum og høstede langvarigt
bifald, men det kneb lidt med elevernes
deltagelse. Dette pompøse operaprogram
virkede måske ikke så tiltrækkende på ele
verne, som musiklærerne havde håbet.
Mange kender i dag ikke »Triumfmarchen«
fra »Aida« eller »Gæsternes indtog« fra
»Tannhäuser«.
Lederen af operaen i Lübeck, Matthias
Aeschbacher, var dirigent, og bassangeren
Hans Georg Ahrens fra operaen i Kiel med
virkede som solist. Der blev sunget på latin,
fransk, tysk og russisk.
★

Ved atletikstævnet i september kvalificerede
både drenge- og pigeholdet sig til finalen,
som fandt sted i Århus. Her blev pigerne
nr. 3, og drengene nr. 4. I håndbold nåede
drengene frem til semifinalerne, som fandt
sted i Rødovre.
★

Der har været afholdt en studiekreds om
kultur i Sovjetunionen under ledelse af
Gunnar Christensen og Anna Lander. Der
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har været vist nyere spillefilm og spillet
eksempler fra populærmusikken for at vise
nogle tendenser i Sovjetunionens kulturliv
fra omkring 1960 til i dag. Der er blevet
trukket linier fra filmene til den samtidige
litteratur.
★

Alle disse former for aktivitet er frivillige.
Fællestimerne derimod er dele af undervis
ningen, og deltagelse er derfor obligatorisk.
Et udvalg bestående af elever og lærere har
udvalgt de aktiviteter, som har fundet sted.
Man har bestræbt sig på at være aktuelle,
alsidige og oplysende. Sæsonen begyndte i
august med teatergruppen »Alfred«, som
opførte en moderniseret udgave af »Klods
hans«. I denne version var prinsessen kun
interesseret i ham, der kunne sikre verdens
freden. Allerede en måned efter kom det næ
ste fællesarrangement. Det var organisa
tionen »Greenpeace«, der viste lysbilleder
af truede og allerede ødelagte områder af
jorden og gjorde rede for, hvorledes man
prøver at påvirke myndighederne i de for
skellige lande til at føre en mere bevidst
miljøpolitik. Der udspandt sig en livlig de
bat med mange spørgsmål. Oktober bød på
en virkelig provokation: Hackenbusch &
Hackenbusch. I kabaretform ville disse
kunstnere rokke ved vore fordomme om ar
bejdets velsignelser og glæder. »Arbejdet er
noget opreklameret skidt«, lød det i én
af deres tekster. At kalde sig »Bevidst ar
bejdssky elementer« forargede mange, men
hvorfor egentlig? I november optrådte en
teatergruppe, som opførte »De 7 trin«. Det
var et stykke om de sortes situation i
Sydafrika. Desuden medvirkede den lokale
Sydafrikakomité, som fortale om, hvad man
kan gøre for at hjælpe.
Ved juleafslutningen prøvede man i år at
være lidt anderledes. Her medvirkede duoen
»Tjur«. I det nye år kom »Bøssernes Be
frielses Front« og fortalte om de sexuelle
mindretals problemer i Danmark. Der op
stod en livlig diskussion. Måske blev nogle
forkerte forestillinger aflivet. Det næstsidste

arrangement i denne livlige række var et Ved slutningen af skoleåret 1983—84 tog
indslag af ulandsfrivillige fra »Ulandshjæl skolen afsked med en række lærere: Linda
pen fra folk til folk«. Der var mange spørgs Johansson, som har undervist i musik, og
mål om, hvordan det var at være ulandsfri Karin Nielsen, formning og tysk. Det har
villig, og hvordan man blev det. Den sidste ikke været muligt at skaffe timer. Ove Niels
begivenhed var et EF-valgmøde med delta Jensen, kemi, biologi, har efter kun ét års
gelse fra seks partier og folkebevægelsen ansættelse søgt stilling andetsteds. Sophus
mod EF.
★
Boas, som nu i en årrække har undervist i
psykologi, har måttet vige pladsen for en ny
Ikke blot fællestimearrangementerne kom
lærer, der er ansat i fuldtidsstilling. Sophus
langt omkring. Adskillige elever kom det
Boas har i forvejen stilling andetsteds. Jef
også på studierejser. Således var 2. a og 2. y
Thoisen, som er skolens ældste lærer og til
i Prag i en uge i september. Rejsen tilbage
lige student herfra (årg. 1941), har faet stil
lagdes i bus i ét stræk fra Haderslev til
ling i Frederikshavn og kan nu, efter fem års
Prag. På hjemturen blev der gjort holdt i
nomadetilværelse, vende hjem til sin bopæl.
koncentrationslejren Theresienstadt. Et an
KLAUS HOLT.
det hold, 3. æ og 3. u var i Paris i november.
Her besøgte man en gymnasieskole og også
La Defense, en hypermoderne bydel med
indkøbscenter og boliger til 80.000—100.000
mennesker. Den sidste lange rejse gik til
Berlin. 2. b boede i tre dage i Østberlin og to
dage i Vestberlin i marts måned. De inden
landske ekskursioner har været talrige. Her
skal blot nævnes nogle af rejsemålene:
Hedeby, Grarup, Skrydstrup, København,
Esbjerg.
★
Også lærerne har modtaget undervisning i
det forløbne skoleår. Den nye teknologi har
nået os. Elektronisk databehandling er nu
ikke længere et anliggende for fysik- og
matematiklærere alene, også biologi- og
samfundslærere benytter sig af dette raffi
nement. Med sproglærere ligger det måske
nok lidt tungere. For at vi alle skulle have en
chance for at vide, hvad det egentlig er for
noget, gav adjunkt Palle Hansen et kursus i
elementær EDB-behandling. Man har nem
lig bestemt, at alle elever skal have et kur
sus, og for ikke at lærerne skal virke alt for
uforberedte på den fagre nye verden, har de
altså også modtaget undervisning heri. For
mange af os er det et stort spørgsmål, hvad
vi skal stille op med det, og man kan ikke
løsrive sig fra følelsen af at stå på en perron
og vinke til et tog, der er kørt.
★

RUNDE FØDSELSDAGE
Den 28. april 1984 fyldte fhv. studielektor
Finn Kristiansen, der var ansat ved Haders
lev Katedralskole fra 1961 til 1977, 75 år.
Fhv. lektor Poul Magelund, ansat ved
Haderslev Katedralskole fra 1943 til 1978,
fyldte 75 år den 18. juni 1984.
Fhv. rektor P. I. Kortegaard, der var ansat
ved Haderslev Katedralskole fra 1941 til
1962, og derefter, indtil sin pensionering, var
rektor for Thisted Gymnasium, fyldte 75 år
den 1. nov. 1984.
Olaf L. Uldal, der var ansat som pedel ved
Haderslev Katedralskole fra 1949 til 1980,
fyldte 70 år den 1. juli 1984.
Haderslev-Samfundet bringer sin hjerte
ligste lykønskning.
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HADERSLEV-SAMFUNDETS
REGNSKAB
for tiden 1. juli 1983 til 30. juni 1984
Indtægter:
Overført fra sidste år:
Kassebeholdning . . .
0,00
362,49
Sparekassebog....
893,58
Girokonto............

Kontingent..................
Salg af årsskrifter........
Bidrag fra institutioner
og enkeltpersoner . . .
Renteindtægter............
Annonceindtægter . . . .
Porto............................

Udgifter 1983:

1.256,07

.......... 42.345,00
.......... 2.500,00

Årsskrift 1983:
Papir og tryk.... 38.606,90
Indbinding m. m. . 4,325,63 42.932,53

.......... 23.817,00
..........
116,61
..........
400,00
..........
8,00

Forsendelse.................................. 4.577,10
Kontor udgifter............................
192,75
Repræsentation ..........................
167,80
Beholdning:
Kassebeholdning . .
0,00
Sparekassebog .... 10.293,81
Girokonto.............. 12.278,69 22.572,50

I alt kr. 70.442,68

I alt kr. 70.442,68

Medlemstallet er pr. 30. juni 1984: 575 — heraf 15, der endnu ikke har betalt kontingent
for 1983.

Årets regnskab udviser et overskud på ca. kan bringe antallet i vejret, hører redaktio
21.000 kr. Dette er naturligvis glædeligt, nen gerne herom. Forsøget med hvervning
men det beror for en del på, at redaktionen af nye medlemmer gennem udsendelse af
af hensyn til planlægningen af jubilæums jubilarlister har vi efter to års forsøg opgi
årsskriftet 1984 har været tidligt ude med vet. Det har ikke haft en effekt, der står i et
anmodninger om bidrag fra institutioner og blot nogenlunde rimeligt forhold til indsat
erhvervsdrivende. En del af disse bidrag er sen.
derfor kommet med i regnskabet et år tidli
Haderslev, den 1. juli 1984.
gere end normalt.
Finn Dræby.
Det reelle overskud kan opgøres til ca.
14.000 kr., hvad vi dog også finder er et
særdeles pænt resultat. Det er opnået ved
stor imødekommenhed fra vore bidragydere
og ved nedsættelse af sidetallet i årsskriftet
1983. Vi har herved kunnet oparbejde en
reserve til jubilæumsnummeret.
Medlemstallet er stadig for lille. Skulle
nogle af vore medlemmer have en idé, der

