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Historisk Samfund for Sønderjylland
holder årsmøde søndag den 16. maj 1971
kl. 14 på Nørherredhus i Nordborg.
Dagsorden: 1. Formandens beretning. 2.
Kassereren aflægger regnskab. 3. Valg.
Følgende styrelsesmedlemmer afgår efter
tur: W. Christiansen, Kn. Fanø, J. Hvidt-

feldt, H. Neumann og H. Lildholdt. 4.
Eventuelt.
Efter kaffebordet (pro persona kr. 5,00 incl.
betjening) forevises Blommeskobbel af mu
seumsinspektør Poul Kjærum, Arhus.
Styrelsen.

Historisk Samfund for Sønderjylland
Sydslesvigs Amtskreds

VORT SOMMERPROGRAM FOR 1971

Fredag den 11. juni 1971
kl. 19,30 samles vi på Havretorvet i Flens
borg til aftenvandring. Turen går igennem
Kappelnergade, og vi vil se på de gamle
huse m. m. inden disse forsvinder med ny
formningen af Havretorvområdet. Nærmere
besked følger.

Onsdag den 30. juni 1971
kl. 19,30 samles vi i Store Rejde syd for
Dannevirke for at lære egnen nærmere at

kende. Turen vil komme til at gå over
Hollingsted, muligvis også Treja for til
sidst at ende i forsamlingshuset i Ørsted
(den gamle banegård).

Søndag den 29. august 1971
kl. 14,30 samles vi ved Vedelspang Vand
mølle for derfra at starte ud på en tur gen
nem Isted hede. Her vil der af sagkyndige
blive fortalt om Istedslaget.

Billeder fra Kovirke ønskes
Til illustration af en artikel skulle jeg bru
ge fotografier - eller tegninger - af de dele
af Kovirket, Det korte Kovirke og Hær
vejen, der blev jævnet, da Jagel flyveplads
blev anlagt i 1935, samt af den gamle vej
fra Slesvig til Hollingsted.

Skulle nogen ligge inde med billeder, som
de selv, eller et ældre medlem af familien,
har taget, ville jeg meget gerne låne sådan
ne billeder.
Adressen er: Konsulent Aage Lauritsen,
Gi. Station, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge.

Birkerød Egnshistoriske Studieklub
har udgivet Birkerøds Sogneforstanderskabs
forhandlingsprotokol fra 1841-1863. Så
vidt vides er det første gang sådanne sogne
protokoller fra denne tidlige periode i det
kommunale selvstyre er udgivet her i lan
det.
Der gives et kulturhistorisk og politisk bil
lede af et mindre bysamfund for over 100
år siden, og den behandler såvel fattigsager,
vejsager, næringsbevillinger som byens mo
ralske stade og befolkningens indstilling til

en række problemer - alt set fra byens vise
fædres synspunkt.
Bogen foreligger i et oplag på 400 og kan
erhverves ved henvendelse til:

Hr. Marius Hansen, Lindevangs vej 23,
3460 Birkerød. (01) 81 12 84 - eller
Hr. Tormod Hessel, Jægersvang 37,
3460 Birkerød. (01) 81 10 62.

Bogens pris er kr. 15,00 plus kr. 2,00 for
forsendelse.

Samme rytme, men AF MARTIN N. HANSEN

Normalt hæfter jeg mig ikke ved tidspunktet
for en vises tilblivelse, men der er naturlig
vis undtagelser. Jeg husker, at den om Made
leine kom til mig en sen vinteraften, da jeg
var ved at gå i seng, og blev skrevet ned i
løbet af få minutter. Af et notat på det gamle
manuskript ser jeg, at det var den 29. januar
1924. Digtet kom med i min første digtsam
ling samme år, og da en god ven lidt senere
gjorde Thorvald Aagaard opmærksom på
det, skrev han en melodi til det, som han
selv regnede for at være god, og jeg er fuld
stændig klar over, at den i høj grad har væ
ret med til at bære visen så langt omkring.
Få eller ingen har vel sunget den med
større inderlighed end Agnes Smidt, Lunds
mark. Hun har muligvis fået melodien af
Thorvald Aagaard, det véd jeg ikke, men
hun var den første, der for alvor bar visen
frem, og i mere end tyve år var den knyttet
til hendes navn. Jeg vidste godt, at hun sang
den, hvor der var lejlighed til det, men selv
har jeg kun hørt hende synge den en enkelt
gang, da hun besøgte os et par år før hun
døde. Hun havde ingen stor stemme, og hun
sad stille og fremdrog ligesom et kært minde
uden fagter af nogen art, men med et skjult
lune, der varmede sindet. Agnes Smidt var et
usædvanligt fint og følsomt menneske, og
hvor ville jeg dog gerne i dag have ejet et
bånd med hendes indsyngning.
1971-4
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MADELEINE

Han gik no og pløj ed' og nynned' en vis'
og tænt o en pig' e lidt syd for Paris,
ja, han ho kun sett hind jen jenneste gang,
men det var som han og e læerke di sang:
Madeleine---Det hjer, det var nowe, han sieet itt forstov,
da nøls han ho fått sig en kuen, han holdt av.
Han skamt sig, men da han vill tænk o Mari,
det sang rundt omkring ham o fin melodi:
Madeleine----

En sønda ho han vætt som fange til fest,
og da ho han sett hind, him fulds med en præst,
og hun ho nok sorre, var ung og så pæn,
og så ho e præst soj så still: Madeleine.
Madeleine----

Hun ga ham et brød og så venle et blik,
og så et glas vin ho hun gi ham å drikk',
skønt det var det hiele, han mindes om hind',
så kunn han itt få hind åv tanker og sind.
Madeleine---No gik han og glemt sig hielt sjel bagg e plov,
og midt o e mark holdt Pær Pærsen og stov
og tænt o det mærkle med kvindfolk og kri kån den, der biøv fange, da ålde blyv fri ?
Madeleine----

Og her følger så Thorvald Aagaards melodi,
som er dateret decbr. 1927. Tre linjer i tek
sten afviger lidt fra den oprindelige form.
Dem måtte jeg slide længe med.
Nu kan jeg godt se, at det ikke er en folke
lig vise i almindelig forstand, og jeg vil tro,
at den virker bedre i en stue end i en stor
sal. Den har forarget jævne folk med en snæ
ver tankegang, men til gengæld har gamle
krigsdeltagere med mere erfaring i et friere
livssyn glædet sig over den. Det flygtige, der
varer, betyder sikkert mere for de fleste, end
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de har lyst til åbent at indrømme, og den
lykkeligt gifte mand, der bag ploven drøm
mer om den fremmede pige, vil gå sig træt,
og efter dagens arbejde vil han utvivlsomt
kunne lægge sig til hvile og sove ind med
et rent og godt sind.
Mødet med Madeleine er ikke selvoplevet,
som mange tror, for jeg så først fronten i
Frankrig nogen tid efter krigens slutning.
Men det var et lykkeligt greb at fange et
glimt af flickan från fjärran til motiv for
visen.
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Hér er vi en flok Saxtorph-Mikkclsen
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Først på året i 1929 læste jeg en aften nogle
af mine sønderjyske digte i radioen, og da
jeg var færdig og kom ud af det snævre bur,
var der telefon til mig. Det var sangeren og
komponisten Saxtorph Mikkelsen, der ville
fortælle mig, at han var blevet grebet af dig
tet om Madeleine og straks havde skrevet en
strålende melodi til det. Nu skulle jeg høre!
Og han sang og spillede et par strofer for
mig. - Jo, jo, det lød ganske flot. Men jeg
måtte desværre sige, som sandt var, at jeg
ikke havde ret megen forstand på musik, og
at der allerede var skrevet en melodi til vi
sen.
Vi aftalte så et besøg hos ham, hvor jeg
skulle høre den rigtig.
Saxtorph Mikkelsen var vel egentlig vor
sidste farende sanger af et vist format, og
jeg har altid haft sympati for folk, der kom
ukaldet for at bringe glæde og fest. Han stod
på en platform på sin bil og sang til eget lut
akkompagnement, og hans eneste indtægt
var de visetekster, som hans kone gik rundt
og solgte imens. Men i tyverne og trediverne
var 50 øre eller en krone endnu penge, det
var værd at regne med.
Jeppe Aakjær er hård ved ham i sine erin
dringer, og det er forståeligt, for Saxtorph
Mikkelsen solgte i snesevis af hans visetek
ster uden afgift eller blot at spørge om lov til
det. Men han skriver også, at der er enkelte
af hans viser, han dårligt kunne tænke sig
sunget til andre melodier end Saxtorph Mikkelsens.
Men hans melodi til Madeleine kunne na
turligvis ikke måle sig med Thorvald Aagaards, og alene marchtempoet fik os til at
smile, når vi en enkelt gang tog den frem.
Så gik der en række år, hvor jeg knapt nok
skænkede den en tanke, men under besættel
sen, da vi holdt ferie på Als og var med til
en fest for krigsinvaliderne fra den første
verdenskrig, fandt jeg, at der måtte kunne
skrives en sang i samme rytme, men med en
helt anden tone. Hér var der en flok, der
havde oplevet krigens gru, set døden i øjne

ne og lært at le ad livets små mangler og
verdens skæve gang. Men bag deres opstemte
ord og glade livssyn lå der naturligvis en
dyb smerte.
Visen står i min digtsamling Lad voss
syng' om Mari, 1945, og har vel aldrig væ
ret brugt. Lad den da nu efter så mange års
forløb i en smule ændret form sammen med
melodien være en hilsen til den sidste rest af
den hårdt ramte flok.

HÉR ER VI EN FLOK Hér er vi en flok, som hæ bjerre e lyv,
et bien kunn go taft, og en arm kunn blyv styv ja, sjel om en enkelt biøv bliend eller døv,
så fandt en det hovret og lyklet å løv'
og komm hjem og vær glaj med Mari!

Vi ved, hvont di stærkest' miest tæje dæ' ret.
Og vi hæ sett nok, som mått flygt' og hæ grædt.
Hvor kri vælter frem, vil e nalder blyv høj',
og så vil det haste blyv skralt med e føj'.
Det var itt som herhjemm ved Mari.
Og traf vi en pig' - der var nok, hvor vi kam,
så læng' vi ho held og kunn javnt go tilfram.
Men fæk i e flovt vi en fremmed i favn,
vi gjenn o et trebenn ho humpet og gavn
fro Paris og herhjem til Mari!

Skull' jen komm til Ruslånd, så find mæ min to!
Den skal blyv betaid med en safte roll skro.
En hjelsen hæ månne vel savt å skikk med,
for det var itt fejl å kunn dåns' e lidt bed'
og spring rundt som forhen med Mari.
Men lad voss vær giaej, om e lidt gik til spild,
en diel kammeråte kån itt komm til gild',
så det er vel værd å tæj var' o e ti',
og den, der må glemm', han kån rule skænk i ;
Vi hæ støtt til det sidst' åv Mari!
Martin N. Hansen.
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Richard H. R. Parkinson
AF ARTHUR VAAG

En augustenborger ved navn Richard H. R.
Parkinson, født 1844, død på Gazellehalv
øen, New Britain (Neu Pommern) 1909, er
ganske ukendt af offentligheden i Danmark
ligesom også hans store grundlæggende vi
denskabelige værk »Dreissig Jahre in der
Südsee«. Han har haft afgørende betydning
for udviklingen af denne del af Papua. Men
nu bliver hans navn og indsats fremdraget.
The Australian National University, Can
berra, arbejder på et værk om ham, ligesom
også Field Museum of Natural History, Chi
cago, som ejer en stor samling af etnologisk
interesse indsamlet af Parkinson, forbereder
en biografi om ham. Her fra Danmark har
læge Arthur Vaag, Mandø, meddelt de op
lysninger om Parkinson, som han giver i ne
denstående artikel.
Richard H. R. Parkinsons moder døde i
Augustenborg i 1915. Mange ældre augustenborgere vil utvivlsomt kunne erindre
denne gamle dame, der boede i »Schwarzenhornhus«. Skulle artiklen fremkalde erin
dringer om nye detaljer, vil dr. Vaag være
meget taknemlig for at erfare disse.

Pioneren og etnografen Richard Heinrich
Robert Parkinson er en interessant person
lighed, som vist nærmest er ukendt herhjem
me, men som man trods navnet kan tælle
med blandt fremragende danske. Selvom han
regnede sig for tysk, er der ingen tvivl om,
at han er danskfødt. Sønderjylland var i
1844 dansk, som det nu er, og moderen var
dansk og boede i Augustenborg.
Jeg skylder etnografen Jens Poulsen, Ar
hus, tak for henvisningen til bogen af R. W.
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Robson: »Queen Emma«, der gav nøglen til
historien om R. H. R. Parkinson. Oplysnin
gen i bogen om dronning Emmas svoger og
medarbejder, Richard Parkinson, er nemlig
forkert med hensyn til hans oprindelse og
virkelige nationalitet. Det meddeles i bogen,
at han er søn af en kusk hos en adelsmand i
Sachsen-Coburg. Ved efterforskning viste
det sig, at dette er forkert, idet svogeren er
identisk med den i min familie ofte omtalte
Parkinson.
Forfatteren R. W. Robson har ved livslan
ge rejser i Stillehavet, Amerika og Austra
lien samlet stoffet til sagaen om dronning
Emma. Denne centrale person er den samoansk-amerikanske Emma Coe, senere kendt
under andre efternavne, men med rette sam
menfattet i navnet Queen Emma. Næsten lige
så betydningsfuld er hendes yndlingssøster
Phoebe, der blev gift med vor mand Richard
Parkinson. R. W. Robson har meddelt, at
han nu har samlet materialet til bogen om
Parkinson og hans hustru.
Emma og Phoebe er af kongelig samoansk
amerikansk afstamning. Ifølge Arne FalkRønne betyder »kongelig« på Samoa ikke så
meget, som man kunne tro; han tager noget
af romantikken bort ved at nævne, at i rang
kan det måske svare til sådan noget som
sognerådsformand herhjemme.
Richard H. R. Parkinson er født i Augu
stenborg på Als 13.11.1844, døbt 18.12.1844
og konfirmeret samme sted 21.3.1860.
Han er søn af Louise Sophie Caroline Brü
ning, født i Augustenborg 20.3.1824, datter
af en skomagermester, som var gift med den
fyrstelige træner Richard Robert Parkinson,

Christian August, Hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. 1798-1869.

født i Newmarket, England, 16.5.1817,
»nach gerichtlicher Aussage des Bräutigams«
og kopuleret 9.10.1844.
Drengen fik altså begge den angivne fa
ders fornavne, næsten demonstrativt.
Alt dette anføres så nøje, idet man i Au
gustenborg har ment, at den rigtige fader til
R. H. R. Parkinson var hertugen af Augu
stenborg, Christian August, oprørshertugen.
Umiddelbart efter brylluppet forlod den an
givne fader til barnet Augustenborg, og min
hustrus bedstefader indtog hans plads som
træner eller »staldmester«.

Træneren Richard Parkinson, der i mange
år havde været i hertugens tjeneste, hvilket
lønningslisterne udviser, blev enten nødet el
ler købt til at ægte den unge pige. Det skete
nøjagtigt fem uger før barnet blev født, og
det berettes, at han bryllupsdagen, »lige fra
kirkedøren«, forlod Augustenborg. Det stem
mer med, at allerede ved folketællingen 1.2.
1845 boede moderen uden sin ægtefælle hos
sine for ældre. Han ses heller ikke at have
været til stede ved barnedåben 18.12.1844.
I 1860 meddeles det, at hans opholdssted er
ukendt.
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Hertug Frederik (VIII). 1829-1880.

En vis tilknytning til R. W. Robson's an
givelse af Sachsen-Coburg som Parkinsons
hjemsted og (forkerte) fødselssted findes i
den omstændighed, at hertugen af Augusten
borg efter fordrivelsen fra Sønderjylland i
1848 boede vinteren 1852-1853 i Gotha,
Sachsen-Coburg. Huset her har han ejet i
længere tid, det blev kaldt »das Herzogenhaus«.
Richard H. R. Parkinson har fået en god
skoleuddannelse, som hans forladte moder
næppe har kunnet skaffe ham. Det er sand
synligt, at hertugen har sørget for uddannel
sen og for moderens underhold. En længere
tid ernærede hun sig ved syning og fint bro
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deri, og det meddeles, at prinsesserne tog sig
af hende. Hun boede som nabo til min fami
lie i Augustenborg, hvor hun døde 5.11.
1915, i en alder af 91 år. Dødsattesten angi
ver hende som enke efter den i England døde
berider Richard Robert Parkinson.
Richard H. R. Parkinson blev folkeskole
lærer fra seminariet i Tønder. Han blev lærer
på Helgoland, der dengang - fra 1814 til
1874 - tilhørte England. Her tilbragte han
otte glade år fra 1866 til 1874. Han var mu
sikalsk, samlede og dirigerede et sangkor,
spillede elskerroller på det af den engelske
guvernør Fitzharding Maxse opførte lille tea
ter. Selv skrev han de fleste af stykkerne.
Et stort firma, J. G. Godeffroy und Söhne
i Hamborg, søgte folk til deres virksomhed
i Stillehavet. Dette store firma havde mange
interesser og kom til at spille en stor rolle for
Stillehavsøerne og for Parkinson livet igen
nem. Han fik ansættelse, og i 1875 kom han
i egenskab af »surveyor«, landinspektør, til
Samoa. Her blev han forelsket i den 17-årige
Phoebe Coe, søster til Emma Coe, nu gift
Forsayth, og i 1879 blev Phoebe og han gift.
Emma beundrede ham, han var både fornem,
munter og dygtig. Da hun senere, efter dra
matiske begivenheder på højt internationalt
plan, rivninger mellem Tyskland, England og
USA, flyttede til Melanesien, fulgte Parkin
son og hans hustru efter i 1882. Han blev
jævnligt kaldt den »tyske professor«. I fæl
lesskab opbyggede de tre deres virksomhed
med handel og plantagedrift i det vilde land,
der fra europæisk synspunkt i begyndelsen
var et ingen-mands-land. Det betød opblom
string og meget betydelig økonomisk udvik
ling af først og fremmest arealerne på Ga
zellehalvøen, New Britain (som dengang hed
Neu Pommern) et virkeligt landnam. Allere
de samme år anlagde Parkinson de første ko
kosplantager, hvad man anså for tåbeligt;

Richard H. R. Parkinson. Efter R. W. Robson:
Queen Emma.

det var nemmere at købe en stor pose kopra
for et søm eller to hos de indfødte. Der ville
gå 7 år, før kokosplantagen kunne give ud
bytte. Men plantagerne, der efterhånden fik
en vældig udstrækning, blev grundlaget for
Papuas økonomi.
Årene fra ca. 1880 til 1913, da dronning
Emma døde under lidt ejendommelige om
stændigheder i Monte Carlo to dage efter
hendes daværende mands død ved et ulyk
kestilfælde, kan man kalde Queen Emma's
epoke i Papua. En pioner- og blomstringstid
med skabende virksomhed, romantik og vita
litet, farverige dramatiske begivenheder og
fyrstelig levemåde i denne usædvanlige fami
lie. For danske har det en særlig interesse, at
den ene af hovedpersonerne var danskfødt.
En anden dansker var »kongen af Witu«, Pe
ter Hansen fra Rudkøbing. Flere danske rej
sebogsforfattere har fortalt om ham. Dron
ning Emma var nær blevet fru Emma Han
sen, men Peter Hansen foretrak sit harem i
»Peterhafen«.
Foruden plantageanlægger var Richard
Parkinson også en alsidig videnskabsmand,
en af dem, der kan overkomme det helt
usædvanlige. Han rejste meget i det vældige
distrikt og levede en forskers liv. Han rejste
til hest med sin violin på ryggen i New Bri
tains vilde egne og blev overalt vel modtaget,
både hest og violinspil var lige forbløffende
for de indfødte. Han lærte flere af deres
sprog og fik et dybt indblik i skik og brug og
tankeliv. Den venlige hvide mand med det
lange blonde skæg var kendt af alle kyst
stammer. Senere besøgte han til søs, dels
med handelshusenes fartøjer, dels med rege
ringens stationsskib, de talrige øgrupper og
blev efterhånden den bedste kender af øerne
i Papuaområdet.
Han indsamlede værdifuldt etnografisk
materiale. Disse materielle ting var allerede

omkring år 1906, da han afsluttede sit store
værk om øerne i det sydlige Stillehav, ved at
blive så sjældne, at de indfødte kom til hans
hjem for at se de vidunderlige sager, som de
res nærmeste forfædre havde fremstillet. Han
indsamlede sagn og gjorde sammenlignende
sprogstudier, og han virkede på mange må
der til de indfødtes gavn. Hans store etno
logiske samlinger opbevares nu dels i Field
Museum of Natural History, Chicago, dels i
tyske museer.
Richard H. R. Parkinson døde 24.7.1909
og ligger begravet i en glemt og forsømt
grav nær Kokopo, tidligere Herbertshöhe, en
tid administationscentrum for Papua, de ty-
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Den augustenborgske hertugfamilie 1836. Maleri af Adam.

ske besiddelser indtil Verdenskrig I. Mon det
ikke kunne være en dansk opgave at bidrage
til gravens bevarelse?
Queen Emmas grav findes ligeledes der,
men den er plyndret.
Phoebe ville ikke forlade det sted, hvor
hun havde levet så lykkeligt; hun ville blive
nær sin mands grav. Ved Tysklands nederlag
1918 mistede hun alt. Hun var »fiercely in
dependent«, en sagakvinde, hun ville ikke
lade sig hjælpe. Modsat de fleste europæere
og andre fremmede overlevede hun japaner
nes besættelse af Papua, men de henviste
hende til at leve af de indfødtes nåde i en
lille landsby på New Ireland. Her døde hun
fattig og ensom i 1944 i en alder af 81 år.
Emma, hendes søster Phoebe og dennes
danskfødte mand Richard Parkinson har
skabt historie. Men Parkinsons navn vil nok
blive bevaret længst på grund af hans store
klassiske værk Dreissig Jahre in der Südsee.
Værket er en guldgrube af oplysninger om
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Melanesiens kultur i slutningen af 1800tallet.
For dem, som måtte interessere sig nærmere
for Richard Parkinsons herkomst, kan med
deles et udsagn af en dattersøn af den mand,
som i 1844 overtog den engelske træner Par
kinsons stilling. Jørgen Petersen, født 21.9.
1889, dengang Augustenborg, nu bosidden
de nær regeringsbyen Washington, USA,
meddeler i et brev, at i 1902 eller 1903, da
han var ca. 13 år, besøgte to sorthårede søn
ner af Richard H. R. Parkinson deres farmor
i Augustenborg. De talte kun engelsk, hvad
Jørgen Petersen ikke gjorde, men så meget
forstod han, da han ledsagede dem, at de
ønskede at se de »huse og landskaber«, deres
far (farfar?) havde ejet. Da hverken deres far
eller den angivelige farfar har ejet noget så
dant, må de have ment hertugens ejendom
me.
Hvis Parkinson virkelig er en illegitim søn
af hertug Christian August af Augustenborg,

så er han gennem dennes moder (halvsøster
til kong Frederik VI), datter af Christian
VII's dronning Caroline Mathilde og Struense, en efterkommer af kong Georg II af Eng
land.
Hertug Christian August havde ellers kun
én søn, som han i 1864 fik udnævnt til her
tug af Slesvig-Holsten, Frederik (VIII). Por
trættet af denrte hertug Frederik viser en slå
ende lighed med Parkinson, ikke bare på
grund af fuldskægget, men også hovedets
bygning. Det er altså muligvis hans halv
bror. Begge skildres desuden som høje, me
dens den engelske træner (og jockey, hvad
han også benævnes) antagelig har været lille
og spinkel.

Et andet interessant billede fra 1836, efter
maleri af maleren Adam, viser den hertu
gelige familie i parken ved Augustenborg
slot, hvor hertugen viser de fine heste i det
berømte stutteri. En af dem, der fører heste
ne, er rimeligvis Richard Parkinson, englæn
deren. Den største af drengene er prins Fre
derik. Han blev ikke virkelig hertug af Au
gustenborg, men hans datter, Augusta Vic
toria, blev kejserinde, gift med kejser Wil
helm II. Denne kejserinde, der jævnligt be
søgte Augustenborg, er, hvis slægtskabet er
som her formodet, i nær familie med vor
Parkinson, han er i så tilfælde halvonkel til
kejserinden.
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Haderslev i 1900-tallets første år
AF A. THOMSEN

Viceskoleinspektør A. Thomsen, Haderslev,
fortæller om Haderslev, barndomsbyen, som
han husker den fra årene op til den første
verdenskrig.
Artiklen er illustreret med postkort, som
førstelærer Fr. Ohlsen, Haderslev, har fun
det frem fra sin righoldige samling.
Dette tidsrum betegner slutfasen af vor bys
tilværelse under tysk styre i fredstider. Ha
derslev bys forhold under den første ver
denskrig og i overgangstiden fra 1918 til
genforeningen skal ikke omtales her. Den
tid kunne der sikkert fortælles meget om,
men på det tidspunkt opholdt jeg mig ikke
her i byen og har derfor ingen personlige
oplevelser at berette om. I tiden fra lige efter
århundredskiftet til 1914 var Haderslev min
barndoms og ungdoms by. Her gik jeg i
skole, på »latinskolen«, og senere fik jeg
her i byen min uddannelse som lærer på se
minariet. Selv om jeg ikke var egentlig bo
siddende inden for byens grænser, men hav
de mit hjem i Haderslevs opland, ca. 11 km
herfra, så var det alligevel min by, hvor jeg
færdedes dagligt, hvor jeg havde mine skole
kammerater, kendte byens forretninger og
vel også nok de fleste folk her i byen af ud
seende. Til fødselsdage hos skolekammerater
er jeg kommet i ikke så få hjem i Haderslev.
Som voksen i min seminarietid var jeg fast
boende her i byen i tre år. Jo, jeg føler mig
som Haderslev-dreng. Som unge voksne
samledes vi ikke så sjældent i en eller anden
af byens dengang mange beværtninger, drak
øl, spillede kort, sludrede og diskuterede. Her
oplevede man sit ungdoms første sværmeri
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med en Haderslev-pige. Her dansede vi, ofte
endda, på ballerne, og dem var der mange af.
Og vi gennemvandrede vor bys smukke om
egn. Jo, Haderslev er min by. For de noget
ældre læsere vil det, jeg har at fortælle, kun
være et lille tilbageblik til en svunden tid,
men for de yngre slægtled vil meget af det,
jeg kan fortælle om, være noget nyt og
ukendt.

Trapper og gadespejle
Jeg vil først prøve på at tegne et billede
af byens udseende dengang, beskrive enkelte
kvarterer og en del af byens gader og der
efter fortælle lidt om livet, sådan som det
formede sig i hin tid, altså fortælle lidt om
de mennesker, der dengang hørte hjemme
her.
Byens kerne var i det store og hele den
samme som nu. Selvfølgelig er brolægningen
en anden i vore dage, dengang kun glatte til
huggede kampesten i hovedgaderne, i alle
sidegaderne var der overalt de runde toppede
brosten. Endnu nikker man genkendende til
de aller fleste huse rundt omkring i byen,
der ofte kun har forandret sig lidt i årenes
løb, hist og her er der kommet en nybyg
ning, nogle nye forretningsfacader med be
tydeligt større forretningsvinduer end for en
menneskealder siden. Hvor var forretnings
vinduerne dog små, og hvor var mange for
retningers indre mørkt og trist. Et typisk
træk i gadebilledet var blandt andet de man
ge trappetrin, der fra gaden førte op til for
retningerne. I Nørregade f. eks. hos køb
mand Viggo Jacobsen og hos Kul- og Koks
kompagniet, i Storegade hos firmaet C. A.

Der var trapper op til de fleste forretninger.

Petersen og mange flere. Og så må man ikke
glemme at nævne de mange, mange gade
spejle, vindueskiggere eller »spioner« på
næsten alle huse, og bag spejlet sås et par
stirrende øjne. Der skete jo ikke så meget
dengang i vor lille by, så det gjaldt om at få
alt med af det, der passerede uden for ens
vinduer.

Gaslygter og slemme drenge
Allerede før 1900 havde vi gasbelysning i
gaderne, men gaslygterne stod ret langt fra
hinanden og spredte kun lidt lys ud på ga
den. I mørkningstimen gik lygtetænderen
rundt med sin lange stang, hvor der foroven
var anbragt en krog, hvormed gashanen
oppe i lygten ved en ring skulle trækkes op
til fuldt blus. Næste morgen lukkedes hanen
næsten helt igen, så der dagen igennem kun
brændte en ganske lille vågeflamme. Var
denne lille flamme gået ud, f. eks. i storm
vejr, kunne den tændes igen ved hjælp af en
lysprås, der var anbragt i enden af lygte
tænderens lange stang. Men ak, også den

gang var der slemme drenge på færde, der
kravlede op til gaslampen og slukkede for
lyset lige efter at lygtetænderen havde tændt
lampen og omvendt om morgenen, hvor
skarnsknægte lukkede op for fuldt blus. Og
straffen for ugerningen, når man fik fat i
den eller de skyldige? Ja, det var efter hin
tids anskuelser skolen, der måtte påtage sig
dette hverv, og straffen bestod altid i en
ordentlig omgang med spanskrøret.

Vognrummel
Vi klager ofte nu om stunder over den
forfærdelige støj i byens gader, som den mo
derne trafik volder. Men skulle man i dag
sammenligne den moderne trafiklarm med
den tids, når de tungt læssede vogne rullede
over gadens toppede brosten, forspændt he
ste i gungrende trav, ville man sikkert er
kende, at vi dengang også var helt godt med,
hvad angår trafikstøj. Der var dengang ikke
vogne med gummihjul, og i sidegaderne med
de ujævne brosten rystede husene, når vog
nene kørte forbi. Særlig slem var vognstøjen
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M. C. Brincken åbnede i 1839 i den bygning i
Nørregade, hvor Handelsbanken i dag har til
huse. 1871 flyttede man lige over gaden, og i
1902 købte og ombyggede firmaet ejendommen

som vist på billedet. 1919 solgte man til Crome
& Goldschmidt og flyttede atter over gaden,
denne gang på skrå, over til den nuværende
forretning.

i den nuværende Laurids Skausgade, da den
ne ikke var en gade, men kun en hullet lan
devej uden fortove.
Her i denne gade, der dengang hed »Ring
gade« eller populært blev kaldt »Arbejdsgårdsvej«, fordi fattig- eller arbejdsgården lå
der. Der var også det nuværende kommunale
plejehjem, seminariets øvelsesskole, den se
nere eksternatskole og nu ramme omkring
»momsinstitutionen«. I øvelsesskolens tid
måtte børnene holde op med at skrive, hver
gang komfirmaet Speths tunge vogne kom
raslende forbi.
Nybygninger af større format inde i selve
bykernen var der kun nogle få af. Fra
1902 stammer den bygning, hvor Anker
Holsts skotøjsforretning og oven over fir
maet Engels konfektionsfabrik findes. Det
var indehaveren af firmaet Brincken, der

byggede sin efter byens daværende størrelse
meget store og imponerende forretningsejen
dom, en forretning i, siger og skriver, tre
etager, et særsyn i hine tider. Forretningen
omfattede isenkram og boligudstyr, men når
Brincken dengang vovede at udvide sin for
retning i den grad, hang det sammen med
den økonomiske opgangstid i 90'erne og om
kring 1900. Jeg husker endnu, hvilken op
sigt en anden nybygning i Nørregade vakte,
dér, hvor nu Brødrene Jørgensens musikfor
retning befinder sig. Det var ejeren af »The
des Kro«, der lå ved siden af denne nybyg
ning, der lod bygge her. Det var ubestridt
byens flotteste hus dengang, og lejligheder
ne hørte til byens dyreste. Tænk, at en lej
lighed her kostede hele 500 Mk. om året.
En gammel dame af min mors vennekreds
sagde da også ved en damekomsammen: »Ä

134

forlang så møj for en lejlehe, det æ da helt
græsle, det va it få møj, te Thede biøv sidn
med de hus å it ku få lejet ue.«
I Storegade byggede isenkræmmer Her
mann Frees sit store anselige hus med for
retning i stueetagen, dér hvor nu Dan. Bruhn
har forretning. Før lå her en ganske lav byg
ning, der også husede en isenkramforretning.

Før den tid lå der ret store haver bag hvert
af disse huse, nogle strakte sig helt ned til
selve Jomfrustien, og Slotsgades bygninger
var oprindelig pæne patricierhuse med store
lejligheder, der var højloftede, og lofterne
viste spor af gammel fin stukkaturprydelse.
Jo, Slotsgade har kendt bedre dage. Hvad
der i så henseende kan siges om Slotsgade,
gælder også i nogen grad om »Slotsgrund«.

Haderslev-kaptajner
Af gamle anselige bygninger må man ikke
glemme at nævne C. A. Petersens forret
ningsbygning i Storegade, der dengang om
fattede: Kolonial-, isenkram- og manufak
turvarer samt jern og brændsel. Samtidig
var gamle C. A. Petersen korresponderende
skibsreder for et Haderslev rederi, hvis ak
tionærer fandtes mellem byens større køb
mænd og nogle af omegnens større gård
ejere. Skibskaptajnerne hørte for det meste
hjemme her på egnen. En af dette rederis
kaptajner hed Kylling; han boede i Bæk ved
Vonsbæk. Det skib, han førte, var en brig
ved navn »Alliance« og havde ni mands be
sætning. Den gik som oftest i salpeterfart
til de chilensiske salpeterhavne Antofagasta,
Iquique og andre. Disse skibe anløb vel al
drig eller i hvert fald yder st sjældent Haders
lev havn, men sejlede oftest fra Hamborg og
andre Vesterhavnshavne.
Et par gader inde i byen, der endnu bør
omtales, er Slotsgade og Jomfrustien. Det
har sin ganske særlige grund, når disse to
gader nævnes i sammenhæng. Slotsgades
huse ser vel nu om stunder ud som omkring
1900, men de baggårde, der nu ligger bag
ved husene på nordsiden af Slotsgade ned
mod Jomfrustien, stammer fra 90'erne eller
måske lidt før og også fra tiden efter 1900.

Da Jomfrustien var en sti
Jomfrustien er vel nok den gade inde i byens
kerne, der har forandret sig mest efter 1900.
Da jeg var dreng, var Jomfrustien brolagt
til Allégade, altså ikke mere en »Jomfrusti«,
en sti for enden af de lige omtalte haver
oppe fra Slotsgade, der førte ned mod hav
nen, sådan en sti, der var egnet til små spad
sereture for de små jomfruer, enten med el
ler uden mandlig ledsagelse. Da denne gade
i 90'erne blev brolagt, skyldtes det nok be
hovet for en godstrafikåre ned til havnen.
Og så rejstes der ganske enkelt huse i gaden,
men kun på sydsiden. På hjørnet af Jomfru
stien og Allégade lå et lavt bindingsværks
hus, nu Andersens bageri, så fulgte Missi
onshotellet, placeret der, efter at amtsbane
gården var bygget lige overfor. Derefter kom

Nabo til byens flotteste bygning var den hygge
lige Thedes kro i Nørregade. Kroen med den
store have bagved eksisterede til 1957, da ejen
dommen blev købt og ombygget af installatør
M. Ravn Straarup.
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Jomfrustien med amtsbanegården. Banen blev
indviet 3.-4. marts 1899. Banegården blev sene

re til rutebilstation, derefter bystation indtil
denne flyttedes til Nørregade.

et mindre hus, nu tilhørende fru dentist Jo
hansen, derpå frimurerlogens have og herfra
helt hen til købmand Henr. Sørensens butik
lå der ingen bygninger. Hvor nu porten fø
rer ind til restaurant »Swing Inn« endte den
gang en hestetravebane oppe fra Slotsgade,
hvor en hestehandler havde sin store heste
stald. Bag ved den lå der i Slotsgade en
gammel kro, der få år efter 1900 blev ned
lagt, da ejeren, den senere her i byen vel
kendte brandmajor Nis Juhl, byggede sin
store ejendom på Jomfrustien med restau
rant og byens næststørste sal med scene,
altså der, hvor nu »Swing Inn« har lokale.

kreaturer og heste. Og her i denne kro
spændte på torvedagene mange landmænd
fra oplandet fra og fik om mandagene den
gængse ret: Klar suppe med mel-, brød- og
kødboller m. m. samt suppekød med peber
rodsovs. At der så -fulgte mange små eller
store »Gewesener« med i købet, var vel en
selvfølge.

Mandagssuppe med »Gewesener«
På hjørnet af Nørregade og Jomfrustien lå
dengang en af byens største kroer, gæstgive
riet Ravn. Der ligger nu Haderslev Bank. Fra
kroen og helt hen til Teaterstien var der et
plankeværk og bag det en række staldbyg
ninger, heste- og kvægstalde, hvor der på
de store torvedage var opstaldet mængder af

136

Hertug Hans9 kanal blev en grøft
Plankeværket fortsatte et stykke om ad
Teater s tien, der dengang og helt til efter
genforeningen var en gangsti langs med den
gamle Teaterhave. Den brolagte Jomfrusti
fortsatte ved Allégade i en allé, ikke bro
lagt, med store bøgetræer på begge sider
helt ned til Lindedal. Gasværket lå på sin
nuværende plads allerede før 1900.
Lindedal ned mod havnen og terrænet øst
for havnemesterens hus så dengang helt an
derledes ud. Omtrent der hvor sømands
hjemmet nu ligger, gik der en bro over en
bred grøft eller kanal, der førte fra fjorden,

lige forbi havnemesterens bygning, langs
nordsiden af Jomfrustien og endte over for
Missionshotellet. Det var resterne af den
kanal, Hertug Hans lod grave som det nord
lige værn for sin nye borg, Hansborg. Denne
kanal har sandsynligt fortsat langs med Jom
frustien eller dog i nærheden af den og endte
ude i Dammen. Jeg har ved stormfloder op
levet, at denne kanal blev fyldt med vand fra
fjorden og ofte efter regnskyl lå hen som en
ildelugtende mudderpøl. Under de omkring
1900 og derefter foretagne udvidelser af
amtsbanernes perroner forsvandt denne
grøft.

Naffets storhedstid
Både de store og små beboelseshuse på
begge sider af Lindedal er bygget lige før og
efter 1900. De blev i vid udstrækning benyt
tet som boliger for amtsbanepersonalet. Og
da vi nu er ved Lindedal-kvarteret, vil det
være naturligt at standse op ved havnen et
øjeblik. Den nåede inde fra fiskerbådenes
plads med sin kajmur hen til hjørnet, hvor
I. S. Christensens vestligste pakhus ligger,
lige neden for havnemesterens bygning, hvor
der fører en trappe ned til vandet. Hele det
øvrige område, hvor nu den nyere østlige del
af havnen breder sig, lå hen som et ganske
lavt, fladt og sumpet terræn, stærkt sivbevokset, en herlig tumleplads for byens dren
ge. Det var »urskoven«, hvor der blev leget
indianer og udkæmpet blodige kampe mel
lem de forskellige stammer. Dette lave areal
blev mod nord begrænset af amtsbanestræk
ningen til Christiansfeld. Selve banelegemet
lå altså lidt højere end de lave arealer på
begge sider, dog ikke højere end, at det ved
stormfloder skete, at fjordens vand gik over
skinnerne, til stor glæde for os udenbys sko
leelever, der fik en kærkommen forsinkelse,
og for eksempel slap for at blive hørt i fran
ske gloser. Ligeledes er det sket, at vand
standen blev så høj, at hele havneterrænet
langs med inderhavnen kom under vand, så
amtsbanetogene, der kørte fra amtsbanegår

den på Jomfrustien om til Sønderbro, eller
omvendt, ikke kunne passere.
Placeringen af amtsbanestationen på Jom
frustien fik ganske naturligt en stor betyd
ning for denne gade, men samtidigt bevir
kede oprettelsen af amtsbanen en forskyd
ning af byens forretningskvarterer. Hvem
ville vel i vore dage tro, at Naffet og Slots
grunden, før amtsbanen blev anlagt, var et
ikke uvigtigt forretningskvarter i byen med
en række butikker og flere gæstgiverier. Sa
gen er den, at folk fra Åstrup, Vonsbæk,
Ørby og Ørbyhage, fra Sillerup og Fjelstrup
og længere nordpå kom kørende ind til byen
ad Åstrupvej, for så at svinge ned mod hav
neterrænet og spænde fra på Naffet eller
Skibbrogade eller på Slotsgrunden, og her
handlede man så tit hos kvarterets køb
mænd.
Efter amtsbanens fremkomst kom den
ugentlige store invasion fra landet østpå om
mandagene ind til Jomfrustien og til Sønder
bro. Med statsbanen fra Vojens kom der re
lativt få mennesker hertil på torvedagene.
Storegade fik ingen fordel af amtsbanegår
dens placering på Jomfrustien, tværimod mi
stede Storegade noget af sin betydning som
en vigtig forretningsgade. Den sydlige del af
Nørregade, Gravene og den inderste del af
Storegade tog gevinsten hjem. Men lad mig
tilføje, at Lavgade og Sønderbro helt op til
torvet nød godt af Sønderbro station, der,
hvor togene kom ind fra Haderslev Næs og
fra egnene vestpå. Men i dette sydlige kvar
ter var der også før amtsbanernes oprettelse
et godt forretningskvarter, baseret på lande
vejstrafik øst-, syd- og vestfra. Det kan
blandt andet bevises ved det meget store
antal kroer, der var der fra gammel tid.
Tager man Torvet med, var der i min barn
doms tid i den sydlige bydel ca. 12 gæstgi
vergårde.

Udfaldsvejene var landeveje
Mens vi i det store og hele indtil nu har
bevæget os i den indre bydel, vil vi også
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kigge lidt på byens periferi. Før 1900 var der
til alle sider i byens yderkvarterer kun meget
spredt bebyggelse. Dette gælder både Søn
derbro og Åbenråvej. Førstnævnte var kun
fuldt udbygget på den østlige side op til
Årøsundvej. Herfra og længere sydpå lå der
kun enkelte huse. Det samme gælder de an
dre veje, der førte ind til byen. På Åstrupvej
lå der tæt nede ved Åstrupbro et par enkelte
mindre gårde, derfra og ind til Gammelting
kun enkelte huse, blandt hvilke man ikke må
glemme at nævne digteren Lembckes gamle
bindingsværksbygning, Jørgenslyst, som
jeg passerede så ofte på vej til skole, når jeg
om sommeren cyklede ind til byen. Huset lå
der, hvor nu det katholske plejehjem ligger.
Af andre ældre bygninger på denne vej må
nævnes Kreditforeningens bygning.

Tivoli i Haderslev
På Christiansfeldvej sås på vestsiden ka
sernen og endnu et par enkelte huse og på
østsiden byens sygehus og den gamle nu
nedlagte kro, »Skulderbladet«, og endelig
har, så langt jeg kan huske tilbage, KatrineJørgenslyst.
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hjemmet været til. Ja, jeg må da ikke
glemme at nævne »Tivoli«, dengang en yn
det restaurant, hvor der om sommeren var
koncert i havens musikpavillon og næsten
hver søndag aften dans. Efter 1920 førte
»Tivoli« en hensygnende tilværelse for så
til sidst at ende som skole, Realskolen.

Damgade lå ikke i Haderslev
Så vil vi til slut vandre ud ad Ribe Lande
vej, dengang kaldt Gammel Haderslevvej.
Der lå jo dengang og ligger endnu Fuglsangs
maltfabrik og bryggeriet og lige overfor ejer
nes private huse. Men før vi kommer så
langt, har vi passeret »æ' landrådsamt«, nu
stiftamtet, hvor dengang »der Königliche
Landrat« residerede. Først efter 1900 blev
der på denne vej bygget nye huse. Indtil da
var der ud til »Johannesdal« og Bøghoved
kun meget få bygninger. Om alle disse yder
kvarterer gælder det, at det var ved århun
dredskiftet, vor gamle by for alvor begyndte
at sprænge de gamle rammer. Det må heller
ikke glemmes, at visse yderkvarterer som Er
lev og Gammel Haderslev slet ikke var ind-

Tivoli.
lemmet i byen. Som et kuriosum kan i denne
forbindelse anføres, at en seminarielærer så
sent som 1912, måtte bede regeringen i Sles
vig om tilladelse til at måtte bygge et hus i
Damgade, da han som seminarielærer havde
pligt til at bo i selve byen, og Damgade var
dengang endnu ikke indlemmet i byen.

Gasbelysning var nyt
Jeg har omtalt gadebelysningen. I de aller
fleste private hjem var der endnu omkring
1900 petroleumslamper i brug, men gasbe
lysningen havde dog holdt sit indtog. Jeg
mindes fra en annonce i »Dannevirke«, at
der ved tilbud af en lejlighed ekstra blev
fremhævet: »Der findes moderne gasbelys
ning«. Elektricitetsværket stammer også fra
tiden omkring 1900, men der var kun meget
få lejligheder med elektrisk lys. Kan det der
for undre, at mange beboere i Haderslev gik
ud til Ribe Landevej en smuk sommeraften,
da maltfabrikant Fuglsang havde fået instal
leret elektrisk lys i haven, og hvor der den
aften blev afholdt en stor havefest. Dette, en
elektrisk oplyst have, var jo noget helt nyt
og indtil da uset i vor lille by. Ude på Dam
men nød man fra mange både det pragtfulde
syn.
Gennem tiderne har Haderslev haft et
godt opland og har været en god handelsby.

Større industrivirksomheder kunne dengang
let tælles. Jeg har lige nævnt Fuglsangs bryg
gerier, der med amtsbanerne fik et stort op
sving, idet de mange amtsbanestationskroer
kun måtte sælge »Fuglsang« øl. Glem ikke,
at der på næsten alle amtsbanegårde var en
beværtning. Af andre industrielle foretagen
der må nævnes Haderslev maskinfabrik på
hjørnet af Allegade og Naffet, og på den an
den side lige overfor lå det til maskinfabrik
ken knyttede jernstøberi, hvor senere tøm
merhandler H. Christiansen fik sin forretning.
Maskinfabrikken var et efter byens størrelse
ret betydeligt foretagende, som beskæftigede
mange arbejdere. Men under den tyske stor
industris stærke udvikling i 90'erne og i ti
den derefter blev disse mindre provinsindu
strier nærmest kvalte. Da denne maskin
fabrik efter 1900 smuldrede mere og mere
hen, mistede ikke så få arbejdere deres eksi
stensmuligheder. Heldigvis kunne det nyop
rettede reparationsværksted for amtsbanerne
opsuge det meste af den ledigblevne arbejds
kraft.

Skrå, pølser og brød
Til de større industrielle foretagender hør
te også tobaksfabrikken på hjørnet af Store
gade og gaden ned til Dammen. Her var
mange arbejdere beskæftiget, både mænd og
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kvinder, og fabrikkens produkter var vel
ansete og kendte, ikke mindst »Haderslev
skrå«. Men heller ikke denne erhvervsgren
har kunnet klare sig i tidens løb. Endelig var
der flere mindre foretagender: Pølsefabrik
ken på hjørnet af Olaf Ryesvej og Årøsundvej, brødfabrikken på Erlevvej, der eksisterer
endnu. På Årøsundvej lå også den ofte ilde
lugtende benmelsfabrik, hvor der af knogler
og ben blev fremstillet kunstgødning m. m.
På Naffet var der en ikke særlig stor, men
meget kendt virksomhed; det var klejnsme
demester Petersens vægtefabrik. Hans vægte
havde ry langt ud over byens og landsdelens
grænser. Det var meget vanskeligt at komme
i lære hos denne smedemester, og jeg ved fra
en jævnaldrende skolekammerat, at hans far
de to første år af den femårige læretid måtte
betale et ikke helt lille beløb årligt til meste
ren, og selvfølgelig måtte læredrengen selv
betale for kost og logi.

Pige- og drengeskoler
En lille beretning om byens skolevæsen i
hine tider hører også med i bybilledet. I selve
Haderslev by var der omkring 1900 tre kom
munale skoler. Frederikskolen i Nørregade,
nu bystation, var en drengeskole, Wilhelmineskolen i Præstegade var pigeskole, og i
Laurids Skausgade lå den kommunale pige
mellemskole, nu kaserne. Men byen voksede,
og en ny skole var nødvendig. Louiseskolen
på Louisevej blev bygget få år efter 1900, og
og denne skole var som Wilhelmineskolen
kun for piger.
I Slagtergade lå Gammel Haderslev skole,
en fællesskole for drenge og piger, men den
hørte dengang ikke med til byens skolevæ
sen. Ligeledes kom Hertug Hansskolen først
ind under byens styre få år før 1914. Den
blev da en ren drengeskole, og det bevirke
de, at drenge helt ude fra Åstrupbro måtte
gå den lange vej til Sønder Otting skole, når
der ikke var plads på Frederiksskolen, og pi
ger ude fra den sydlige bygrænse og ude fra
Årøsundvej måtte op til Louiseskolen, når
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der ikke var plads på Wilhelmineskolen. Den
kommunale pigemellemskole var en beta
lingsskole, men den mellemskoleeksamen,
som skolen førte frem til, var officielt ikke
noget værd, den gav ikke adgang til stillin
ger i etaten og på andre offentlige kontorer.
Men det var jo »den fin skol«, for man be
talte skolepenge for undervisningen.
Endelig kom der så ganske få år før første
verdenskrig endnu en højere pigeskole til by
en, og den hed på tysk »Lyceum«. Den lå
på hjørnet af Gåskærgade og Svinget. Den
afsluttende eksamen her kan vel i det store
og hele sidestilles med studentereksamen,
»das Abitur«, men da pigerne dengang ikke
havde samme adgang til universiteter, tekni
ske højskoler m. m., kan det ikke siges, at
denne pigeskoleeksamen helt svarede til
drengenes »Abitur«.
Sidst, men ikke mindst må også byens
ældste skole, den nuværende katedralskole,
omtales. Dog vil jeg her nøjes med at omtale
denne skoles betydning i økonomisk hense
ende, da jeg andet steds, i Haderslev Sam
fundets årsskrift fra 1963 har omtalt »latin
skolen«, som dens navn populært var den
gang. Haderslev latinskole var den eneste
højere skole i Sønderjylland, der havde klas
sisk retning op til studentereksamen. Derfor
kom der fra alle egne i Sønderjylland mange
elever her til byen for at opnå en klassisk
studentereksamen. Alle disse udenbys elever,
der i deres skoletid var fastboende i byen,
var selvfølgelig et velkomment objekt for
mange pensionater. Og de mange elever, der
daglig kom tind til byen, for det meste med
amtsbanen, lagde ikke så få penge i byen.
Lærerseminariets elever var så at sige alle
fastboende her i byen i deres studietid, også
disse elever var økonomisk set en indtægts
kilde for mange pensionater og byens øvrige
næringsdrivende.

Soldaterne drakjøl
Endnu en institution må nævnes, der hav
de en vis økonomisk betydning for byens
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På Søndertorv, »ned å e mærken«, handlede man med grøntsager foran kejser Wilhelm.

restauranter og købmænd, det var kasernen.
Her lå der i fredstider en bataljon infanteri,
ca. 500 mand. Selv om soldaterne dengang
kun fik en yderst beskeden løn, omkring
1900 12 pfenning og noget senere 19 pfen
ning om dagen, så blev det alligevel til penge
i byens forretninger. Desuden var der jo befalingsmændene, der havde større købekraft.
Men det aller meste af soldaternes knappe
lønninger blev hængende i kasernens kanti
ne, der, efter hvad der fortaltes i byen, havde
byens største ølsalg. Selvfølgelig nød mange
leverandører til kasernens kostforplejning
godt af kasernens tilstedeværelse i byen.

Amtsbanerne
I forbindelse med den erhvervsmæssige
fremgang i Haderslev, som overalt i det da
værende Tyskland omkring 1900 og i de føl
gende år, kommer man ikke uden om at for
tælle lidt om amtsbanernes betydning for by
ens trivsel. Det er fra dansk side blevet hæv
det, og det med rette, at disse amtsbaner i
høj grad tjente fortyskningsøjemed, men
økonomisk set har disse baner været til gavn

for vores by. Selvfølgelig kom der også før
amtsbanernes tid mange landboer ind til by
en, særlig på torvedagene, selvom mange
håndværkere, små landbrugere og »små
folk« måtte ty til apostlenes befordring. Det
kunne beboerne fra de aller nærmest liggen
de landsogne nok klare, men man kviede sig
dog ved at spadsere ret tit til »bys«, når man
skulle tilbagelægge 1-1V2 mil til fods og så
hjem igen. Måske lånte man i ny og næ et
køretøj hos en af nabobønderne, men det
skete ikke ret tit.

Ryger De pibe eller cigar?
Med amtsbanerne ændredes billedet gan
ske. Nu kunne alle overkomme en tur til by
en nu og da, og til en meget rimelig betaling,
f. eks. Haderslev-Fj elstrup og retur kostede
45 pfenning, tur-retur Haderslev-Christiansfeld til 65-70 pfenning. Selv om pengene for
mange i samfundet dengang var små, så var
den billetpris da til at overkomme. Til daglig
havde toget til Christiansfeld kun to passa
gervogne med, men på torvedagen, om man
dagen, året igennem kom der en strøm af
141

landboere til byen, og så måtte togene for
doble vognantallet.
Lad mig indflette en lille anekdote, der i
hin tid blev fortalt om de landboere, der stod
af toget ved Jomfrustien og de landboere, der
stod af ved Sønderbro. Her må der forudskikkes den oplysning, at de fleste af de
landboere, der ankom til Jomfrustiens bane
gård, kom fra de »fede« egne, og mange af
Sønderbropassagererne kom fra fattigere,
»magre« egne af amtet. Nu blev der sagt:
På banegården på Jomfrustien kommer de ud
af toget med hvid krave og hvide manchet
ter. De kommer til byen for at låne penge,
men på Sønderbro møder man dem, der har
den gammeldags sorte krave på og ingen
manchetter, de kommer til »bys« for at sætte
penge i sparekassen. Og endnu en lille for
skel på disse to grupper af landboere. Den
førstnævnte flok ryger cigarer, og Sønderbrofolkene kommer rygende på deres pibe.
Jeg tvivler ikke om, at historien rummer en
vis sandhed.

Til stads i kane
Selv om nu mange af landboerne havde
mulighed for at benytte toget, så var der
stadig en hel del gårdejere, der kom kørende
til byen i flotte vogne med raske, fine heste
for, og seletøjet, hestene havde på, var slet
ikke til at kimse ad. Om vinteren, når der lå
sne, så man mange smukke kaner komme
ind til byen i rask trav. Ikke blot kom der nu
flere folk til byen end før, men fra de sidste
år i 90'erne og fremover var der også større
pengerigelighed blandt befolkningen. Vort
landbrug nød godt af de toldbeskyttende for
anstaltninger, der fra den tyske regerings
side tilsigtede at give den tyske landmand
højere priser end man f. eks. dengang kunne
få for de tilsvarende produkter i det »gamle
land«. Højere priser, højere lønninger, større
købelyst og købeevne følges jo gerne ad.
Omsætningen i byens forretninger øgedes.
Der kom nye store forretninger, lad mig
nævne to af dem, nemlig Orbesen og Hunde-
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vadt. Andre forretninger fik i årene efter
1900 deres butikker moderniseret. Der var
tydelig fremgang at spore her i byen i tiden
fra 1900 til 1914.
Jeg har nævnt det livlige rykind fra landet
på de ugentlige torvedage, men den helt
store invasion skete dog på forårs- og efter
årsmarkedet. Da blev amtsbanetogene duble
ret, og der kørte ekstratog på alle stræknin
ger. Da var der mylder i gaderne, og alle be
værtninger var propfulde af landboere.

Dengang da var der fruer
På den ugentlige torvedag var der kvægog grisemarked på pladsen ved Gravene, og
grønttorvet havde sin plads på Søndertorv
(æ syndermærken). Det hed: op å e mærken
- ned å e mærken. Her mødte landboerne
frem med: smør (hjemmekærnet), ost, æg,
grøntsager, kartofler, røgede pølser, skinke,
frugt, tørv, men sjældent blomster. Mange
handlende kom trækkende med deres små
vogne, nogle havde en lille islænder spændt
for vognen, andre kom ind med amtsbanen
slæbende på tunge kurve, ofte fyldte de ku
peerne og forperronen på vagonerne med de
res torveprodukter.
På torvet forsøgte en enlig politibetjent at
holde en lille smal kørebane fri over midten
af pladsen, så trafikken kunne fortsætte, om
end langsomt, husk, det var jo længe før bi
lernes tidsalder. Her kom så byfruerne og
foretog deres indkøb efter forudgående tin
gen eller på sønderjysk kaldet »prutten« om
prisen. Mange af fruerne havde deres pige
med, der som oftest havde et lille hvidt for
klæde på og en lille hvid kappe på hovedet,
for en »rigtig« frue kunne ikke så godt selv
bære de indkøbte varer hjem. Jeg kan huske
en høj, statelig dame, ledsaget af sin unge
pige, der med en lille benske tog en lille prø
ve af den runde smørkugle og smagte på
smørret, spurgte om prisen, og måske blev
der så handlet.
Til amtsbanernes faste daglige kunder hør
te budkonerne og budmændene, der besørge-

Hundevadt flyttede i 1906 til Bispegade 368.
Her indrettede Anton Hundevadt sen. en efter
den tids forhold meget moderne forretning med
store udstillingsvinduer. Ejendommen, senere

Bispegade 15, blev ombygget 1939, udbombet
1944, og på brandtomten opførtes den nye for
retningsejendom.

de byærinder for landsbybefolkningen, ikke
blot for dem, der boede i samme landsby som
bykonen eller bymanden, nej, de optog tit
ordre ved mange af stationerne på hele
strækningen. De besørgede ærinder af man
gen art, f. eks. kager, tærter, isenkramvarer,
kranse, de fik sparekassebogen med for enten
at sætte penge i sparekassen eller hæve pen
ge der, og meget andet. Selvfølgelig måtte
toget pænt vente på stationerne, indtil bud
konen havde afregnet med sine kunder. For
os, der kørte til skole i byen med amtsbanen,
vankede der nu og da en kage, når vi havde
hjulpet budkonen på vores strækning, gamle
»Bollmari« med at løfte kurvene op i toget
eller ned på perronen.
Det kvæg, der blev sendt på markedet i
Haderslev, kom dels med bane, dels i løs
drift ind til byen. Det er sket, at vi, der kom

cyklende til skole, en morgen blev standset
af en stor flok kvæg, så vi blev forsinket i
over en halv time.
Ofte havde amtsbanernes små lokomotiver
vanskeligt ved at slæbe de lange kombinere
de person- og godstog ad de stejle stræknin
ger her på østkysten, og ganske særligt øge
des vanskelighederne, når toget undervejs
skulle tage sådan en stejl strækning gennem
en skov i løvfaldstiden. Ikke så sjældent måt
te så halvdelen af togstammen kobles fra, ef
terlades på åben strækning, og så kørte man
med den første del af toget til nærmeste sta
tion, lokomotivet blev spændt fra og hentede
derefter resten af vognene, alt sammen til
udelt glæde for os skolebørn, der fik en ofte
kærkommen forsinkelse. Og om vinteren
skulle der ikke falde ret megen sne, før tog
gangen blev hindret.
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Concordia er et navn, der knap huskes i nuti
dens Haderslev. Sachs og Henigs gulvtæpperul
ler fylder den gamle restaurants store lokaler,

Markedsglæder
Men tilbage til de store markedsdage, hvor
»Mikkelsmarked« om efteråret var det stør
ste. Så var pladsen på Gravene fyldt med
gøgl af al mulig art, karruseller, luftgynger,
skydetelte, loppeteateret, tryllekunstneren, og »en biograf«. Ja, her på Gravene så vi de
første »levende« billeder. Der blev vist ame
rikanske film med megen grov komik. Hvad
gjorde det, at filmen under en forestilling
flere gange gik i stykker og først måtte lap
pes sammen igen! De allerfleste mennesker
dengang kom ikke vidt omkring i verden,
og ofte var det, der vistes på markedet den
»store oplevelse«.
På hjørnet af markedspladsen og Gravene
langs sparekassens nybygning lå hvert år det
store telt med »Nürnberger Kram«, mest le
getøj, til ganske billige priser. Tænk, man
kunne købe et lille stykke legetøj for siger og
skriver 10 pfenning. Søndertorv var fyldt
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og navnet er forsvundet både fra facaden og fra
forhallens mosaikgulv.

med salgsboder, hvor der kunne fås: manu
fakturvarer, isenkram, køkkenudstyr, knip
linger, fodtøj. Sidstnævnte vare blev altid
falbudt i Apotekergade fra telte, der stod på
fortovet langs med kirken. Skotøjet kom fra
byen Pretz i Holsten, der var berømt i hele
Tyskland for sit gode fodtøj.

Detention i rendestenen
Da der ikke var plads til kvæget på plad
sen ved Gravene, stod dyrene i to lange ræk
ker i Nørregade fra hjørnet ved sparekassen
helt op til Gammel ting; kvæget stod med
hovedet vendt ind mod fortovet. Hvordan
selve gaden så ud hen på dagen, behøver jeg
vist ikke at beskrive. Desuden var på sådan
ne dage næsten alle gæstgivergårdenes stalde
fyldt med kvæg. På de store markedsdage
sås der mange berusede folk i gaderne, og
de par politibetjente, vi havde dengang, kun
ne ofte ikke klare grejerne. Jeg mindes dagen
efter Mikkelsmarked at have set flere totalt

berusede mennesker ligge på fortovene og i
rendestenen for der at sove deres rus ud.

Mindst fyrre kroer
Jeg har flere gange nævnt byens gæstgi
vergårde eller kroer. Dem var der i tysk tid
mange af. At anføre disse kroers navne eller
beliggenhed, har for den nulevende slægt in
gen interesse, men det kan sikkert få folk til
at lytte, når jeg kan fortælle, hvor mange
kroer, der var i de enkelte gader. I Storegade
fra Amtssygehuset til Bredgade var der for
uden Højskolehjemmet seks beværtninger. I
Vestergade en, i Slagtergade fire, i Gåskær
gade fire, Chris tiansfeldvej, Gammel ting,
Nørregade op til Torvet otte, på torvet fire, i
Lavgade og på Sønderbro seks, Naffet og
Skibbrogade fire og dertil kommer så endnu
enkelte f. eks. på Jomfrustien en, Gravene
en. Måske har jeg endda glemt en eller flere
beværtninger. Enkelte fortjener at få en sær
lig omtale. Der var »Concordia« på hjørnet
af Torvet og Nørregade, nu firmaet Sachs &
Henning med flere andre forretninger. Den
gang var Concordia et af byens største etab
lissementer i beværterbranchen, med to sale,
stor restaurant og flere mindre selskabsloka
ler. Hver aften var der optræden af sanger
inder og varitéunderholdning. Det gamle tea
ter på Gammelting med byens største sal,
scene, teaterforestilinger og dilettantkommedier, koncerter, sangerstævner m. m. Men
jeg kommer tilbage til emnet beværtninger,
når jeg lidt senere fortæller om fornøjelser
her i byen på den tid.

Billigt at gå på kro
Når man hører om det meget store antal
kroer, så vil det være nærliggende at spørge:
Hvor kunne alle disse kroer eksistere? Var
man da så fordrukken dengang? At der var
mange, der gik til »kros« var en kendsger
ning. Fortæringen var billig. En kaffepunch
kostede 15 pfenning. Tog man 7, så gav det
5 pfenning rabat. En snit øl, et lille glas øl,
kostede 10 pf., et rigtig glas øl 15 pf., en

såkaldt »halvliter« øl kostede 25 pf., dog var
sidstnævnte pris kun for »hiesiges Bier«, lo
kalt øl, Münchener og Kulmbacher øl var 10
pf. dyrere. Men de fleste krofolk levede ikke
alene af »kroeriet«, de ejede ofte marker
uden for byen, de holdt svin, flere kromænd
var tillige grisehandlere eller kvæghandlere.
Det hørte dengang med i bybilledet om mor
genen og om aftenen at se en flok køer en
ten blive trukket eller komme i løsdrift gen
nem byens gader på vej til og fra marken.

Politiske kandestøbere
Målt med nutidsalen var det kun småt be
vendt med fornøjelser i Haderslev for mere
end et halvt århundrede siden. Omkring
1900 var der endnu ingen biograf. Først nogle
år senere fik vi 2 faste biografer, en på Jom
frustien, hvor nu installatør Tramm har for
retning, og en, der lå, hvor nu den sydligste
ende af firmaet Hundevadts nye store byg
ning ligger. Senere blev der af og til vist »le
vende billeder« i teatret. Hele året igennem
var der undtagen 1. jule-, påske- og pinse
dag offentligt bal i tre lokaler og desuden tal
rige foreningsballer hos Nis Juhl på Jomfru
stien (nu Swing Inn), på teateret og på Con
cordia. Det var ikke så vanskeligt for »out
sidere« at få adgang til et eller andet for
eningsbal. Typisk for hin tid var »Bierstunde«, sådan omkring kl. 5-6 om eftermidda
gen, hvor gæve håndværkere og købmænd
mødtes til et glas øl, måske med en »Beilage«
- d.v.s. en snaps. Der drøftede man bynyt,
ordnede byens og hele landets affærer. Så
danne »Bierstunde-møder«var der hos N.
Juhl, på Concordia og enkelte andre steder.
Men der er endnu et etablissement, der
slet ikke er omtalt, nemlig »Harmonien«.
Når Harmonien dengang var noget helt for
sig selv, så skyldtes det den kendsgerning, at
det var en klub, hvor kun medlemmer havde
adgang, og da det var en »dansk« klub, så
skulle politiet under fremmedherredømmet
nok passe på, at man holdt sig lovens be
stemmelser strengt efterretteligt. Men her
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samledes der også næsten hver søgnedag hen
på eftermiddagen en flok danske borgere til
en tvangfri komsammen, som det så smukt
er beskrevet af professor Roos i et nummer
af Haderslev Samfundets årsskrift.

Dameglæder
Vore damer hørte nok dengang mere
hjemmet til end nuomstunder. Men i hjem
mene var dameselskabernes tal legio. Om
sommeren samledes damekortspilklubber el
ler en anden kreds af damer til en kop kaffe
i Højskolehjemmets smukke have ned mod
Dammen. Eller man tog med tog til Vesterris eller med tog til et stoppested et par
kilometer vest for Haderslev ud mod Pamhuleskov, og derfra gik man til § 5, et trak
tørsted i Erlev ikke langt fra Dammens syd
lige bred. Navnet § 5 stammer fra en tidli
gere ejer af dette landsted, der blev meget
vred over, at den tyske kejser havde ophæ
vet § 5 i Pragerfredens bestemmelser, der
tilsikrede de danske sønderjyder ret til ved
en afstemning at tilkendegive deres nationale
sindelag og derved få en mulighed at stem
me sig tilbage til Danmark. Mærkelig nok
har de tyske myndigheder aldrig prøvet på
at forbyde ejeren at kalde sit lille traktørsted
»§ 5«.
Et andet yndet traktørsted var »Johannesdal«, beliggende på Ribe Landevej på nord
siden af Dammen over for »Æ Holme«.
Endnu i 1920'erne har jeg set flere ældre
damer her fra byen sætte hinanden stævne
dér til et spil kort og en kop kaffe i »Johannesdal«s have. Kelstrup Strand var indtil
1914 ikke særlig meget besøgt. Enkelte Haderslev-borgere havde, så vidt jeg ved, byg
get sommerhuse dernede kort efter 1900,
men det store træk, som det udviklede sig til
at blive efter genforeningen, eksisterede ikke
dengang. Dertil kom, at den eneste vej til
stranden var den, der førte over Vandling,
og på det tidspunkt var den meget dårlig.
Der var nok en amtsbane, der standsede i
Kelstrup, men folk syntes i almindelighed,
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at der var for langt at gå fra banegården ned
til stranden, og endelig havde folk dengang
ingen rigtig sans for strandlivet endnu.

Vaudeville sukceser
Teaterbesøget var det meget sløjt med,
idet skuespillerensemblet, der var knyttet til
teatret, kun talte tysk, og derfor kom der så
at sige aldrig danskere i teatret, men også
tyskere kom der ret sjældent, da disse skue
spilleres standard var under lavmål. Men en
kreds af danske damer og herrer spillede år
for år dilettant, og disse forestillinger blev
altid imødeset med den største forventning
både her i byen og i hele oplandet. Man spil
lede på teatret, og der var ofte overfyldt hus
til 3-4 forestillinger. Det var mest vaudevil
ler, der blev opført. Endnu lever der her i
byen nogle få ældre damer, som jeg husker
at have set på de skrå brædder i deres ung
doms fagreste vår. Så vidt jeg ved, er der
ingen af de mandlige dilettanter mere i live.
I det gamle forlængst nedbrændte teaters
store have, der strakte sig langs med Teater
stien ned mod jernbanesporet fra Nørregade
til havnen, blev der om sommeren afholdt
koncerter, der samlede mange tilhørere.

Dammen var stedet
Men for ungdommen var der endnu et
sted, både om sommeren og om vinteren,
der betød meget for dem, det var Dammen.
Mange folk, særlig de, hvis haver gik ned
til Dammen, havde robåde dér, men også
folk fra andre dele af byen lejede plads til
en båd. Desuden var der et bådebyggeri og
samme sted også bådudlejning, så der var
mange både robåde og sejlbåde på vores
smukke sø. Det er ikke for meget sagt, når
jeg kalder Dammen for vores tumleplads.
Fjorden betød i så henseende intet for os. Vi
badede i Dammen uden hensyn til kloakafløbene, der sendte deres snavsede vand ud
i søen. Heldigvis kendte vi dengang ikke
noget videre til bakterier og den slags mær
kelige ting.

Kelstrup strand 1908. Strandlivet formede sig unægtelig noget anderledes end i vore dage.

Ved midsommer tid blev der afholdt dam
koncert, ikke i damparken, for den eksiste
rede ikke dengang, da var der kun små kolo
nihaver på den yderste del af damhalvøen.
Nej, musikkorpset spillede ude på Dammen
fra et par store både. Det var et flot syn, når
disse store af fakler og lampioner oplyste
både kom sejlende ude fra Dammen ind mod
byen, ledsaget af en mængde ro- og sejlbåde,
alle oplyst af fakler og lampioner. Og inde
på land, i haverne omkring søen, var der
opstillet levende lys. Haveejerne havde budt
slægt og venner ned i haverne og nød derfra
det smukke syn ude på søen. Om vinteren
var der selvfølgelig skøjteløb på isen, og der
blev afholdt isfester med musik, hvor der også på isen - var anbragt drikkeboder og
boder med pølser. Så beundrede man de
dygtige skøjteløberpar, der svang sig på isen
til musikkens toner.

Meget små spadsereture
Gennemgående havde folk dengang nok
en længere arbejdsdag end nu om stunder,
særlig da svende og butikspersonale, men

mesteren, købmanden havde som oftest tid
til f. eks. den forhen nævnte daglige »Bierstunde«. Der var om sommeren også tid til
en improviseret tur, f. eks. til § 5, til Ulvs
lyst, en nu forsvundet restaurant, eller man
tog en hurtig beslutning om en tur med
»Helene«, en mindre passagerbåd, tilhørende
skibsreder Clausens far. Med den kunne man
sejle til Sverdrup, Årøsund, enkelte ture til
Assens, til Fåborg og i høj sommertiden en
gang om ugen til Fænø. Om søndagen var
der musik om bord. Og da der også var re
staurant, bidrog dette jo kun <til at forhøje
nydelsen under den smukke sejltur.
Tidligere overskoleråd Axel Henningsen,
Kiel, broder til afdøde urmager Henningsen
i Haderslev, har i et tysk tidsskrift skrevet
en artikel, der bærer titlen: »Zwischen zwei
Kulturen«. Her giver han blandt andet en
herlig beskrivelse af borgerlivet i byen i
90'erne. Lad mig efter hukommelsen citere
lidt heraf: Lærlingen hos en mester bliver
sendt af sted til et par familier af omgangs
kredsen og skal spørge, om man vil med på
en tur samme eftermiddag, og så nævnes
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Dagvognen Haderslev-Christiansfeld fotografe
ret foran Ulvslyst ca. 1905-1910. På bukken
sidder kusken Hyldelund med kagekonen fra
Seggelund, Lisbeth Quang. Hun kørte gratis
med, og når hun sidder på bukken, betyder det,
at der er passagerer inde i vognen.
Der var mange kagekoner, der havde hver sit

område - i Hoptrup, Hammelev, Ørby og så
videre. De hentede forsyninger i Haderslev, fla
de sukkerkringler til 5 pf. stykket, småkager og
kavringer eller boller og transporterede varerne
i store kurve dækket af voksdug og ophængt i
åg fra gård til gård, når de videresolgte kurvenes
indhold.

stedet, hvor man godt kunne tænke sig at
tage hen, for vejret er da så godt, for godt
til at blive hjemme i. Så gælder det om at få
fat i en vogn hos en af byens ret talrige
vognmænd. Lykkes det, så går turen i lan
dauer eller charabanc udi det frie til et eller
andet udflugtssted i omegnen. Måske nøjes
man med en kortere tur, f. eks. med amts
banen til Vesterris, men gå helt op til Ulvs
lyst ved Vesterskoven, det var sandelig for
den tids byboer for langt, nej, så tog man
en vogn.
Tivoli, op ad Christiansfeldvejbakken, nu
Haderslev realskole, spillede på sommersøn
dage en ret stor rolle for mange familier her
i byen, når man ville have en fornøjelig ef
termiddag. Var vejret godt, sad man uden

for restauranten, nød kaffen og kagerne,
måske lidt ekstra til, for eksempel en likør
eller kognac. Børnene legede nede i kløften
ved siden af Tivoli, og man lyttede til by
orkestrets musik, som lød henne fra musik
pavillonen, der lå i hjørnet af pladsen foran
restauranten ud til Christiansfeldvej og sy
gehusets have. Pinsemorgen var der sæd
vanlig stort rykind på Tivoli, men mest af
ældre folk, yngre, der var bedre fodgængere,
gik den »lange« vej til Ulvslyst, ja, der var
jo de helt dygtige fodgængere, der den ene
gang om året vandrede helt op til »Thomashus« for at se pinsesolen danse.
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(fortsættes)

Terrassen mod syd
AF TYGE HAARLØV

Der var 7-800 deltagere i det tillidsmands
møde, som Sydslesvigsk forening for Flens
borg amt holdt i Tarp syd for Flensborg den
6. marts 1971. Amtmand, dr. jur. Tyge
Haarløv, Tønder, var indbudt som taler
nordfra og har overladt os sit manuskript.
Jeg repræsenterer ved dette møde ikke andre
end mig selv og føler mig frit stillet i valget
af det, jeg vil sige. Det vil for det første være
noget, som jeg synes, man skulle overveje
navnlig med henblik på de aftenmøder, som
finder sted i forbindelse med årsmødet.
Jeg vil formulere det sådan, at jeg mener,
talerne nordfra skulle »tale om noget andet«.
Det må forklares nærmere. De fleste talere
nordfra vil igøre som jeg i dette øjeblik: de
udsiger et eller andet om Danmark og Syd
slesvig. De maler et billede på lærredet, som
de seer det, og som tilhørerne - iagttagerens
øje - har at acceptere; det er malerens eget
syn, der reproduceres, ikke det synet bygger
på. Der skete et stort spring fremad i maler
kunsten, da de franske impressionister gan
ske bevidst lagde an på at angive alle de ele
menter, som et synsindtryk består af, på lær
redet og så lade iagttageren være den, der i
sit øje samlede elementerne til en helhed, når
han så billedet. Lad mig efter dette lille side
spring gå over til det mere praktiske. Næsten
enhver dansk avis har hver dag en kronik.
Hvis vi er beskedne og blot opererer med 50
kronikker i 300 dage bliver det til 15.000
kronikker om året. Disse kronikker handler i
betydeligt omfang om emner indenfor dansk
indenrigspolitik, om de udenrigspolitiske
konstellationer, Danmark står i eller nærmer

sig, om forskningsresultater indenfor ånds
videnskab, naturvidenskab, anvendt viden
skab - landbohøjskolen og Danmarks tekni
ske højskole ikke at forglemme. De kan også
i sig selv være noget nyskabt, nogle små for
tættede kunstværker, hvis ophavsmænd er en
dansk digter eller forfatter. Kort sagt: der er
emner nok, og der er skribenter nok. Og em
nerne kan udsiges - gøres til genstand for en
tale eller et foredrag ligesåvel som en kronik.
Det er med denne rigdom af emner og per
soner som baggrund, at jeg vender tilbage til
aftenmøderne før årsmødet og iøvrigt til an
dre møder mellem danske fra begge sider af
grænsen.
Vil det ikke være nærliggende på sådanne
møder først og fremmest at udrede et eller
andet emne, der udspringer af forhold eller
forskning i Danmark, eller at vise en eller
anden kunstnerisk nyskabelse, noget der har
så meget kvalitet, at det lader sig høre eller
se udenfor værkstedet.
Det er sådanne emner, jeg sigter mod, når
jeg siger, at man, i højere grad end det sker,
burde tale om »noget andet«. Jeg forestiller
mig politisk og økonomisk kyndige folk, for
skere, forfattere og kunstnere af enhver slags
stå her på terrassen mod syd og sige eller
præsentere noget, der virkelig ligger dem på
sinde. Hvis man i samarbejde mellem for
eningerne syd og nord for grænsen ganske
bevidst prøvede på at udvikle denne nye stil,
ville der efterhånden ske det, at det blev be
tragtet som en udmærkelse at måtte præsen
tere resultaterne af sin flid ved de danske
årsmødesammenkomster. Ligesom ved pris
belønninger skulle det være sådan, at i år var
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de og de unge videnskabsmænd, forfattere
eller teknikere udpeget til at tale ved års
mødesammenkomsterne. De aflægger en
slags regnskab, og hvis emnet egner sig der
til, udbedes kommentarer fra de fremmødte!
På denne måde vil man i Sydslesvig efter
hånden se alle de elementer med lys og skyg
ge, der tilsammen udgør et billede, hvis
navn er Danmark. Det gælder for os alle, at
det ikke skal være andre, der fortæller os,
hvad Danmark er. Det skal ikke være male
ren, der ser for os, men maleren skal vise os,
hvad vi skal se. Vi skal hver især, efterhån
den som årene går - på godt og ondt - op
leve de mange elementer og afskygninger af
mennesker og meninger, af viden og nyska
belse, i fortid og nutid og syner ud i frem
tiden, som for hver enkelt <af os og forskelligt
for hver af os bliver til et billede af en hel
hed, af Danmark. Til helheden hører også
fortid, nutid og fremtid i Sydslesvig. Det er
derfor, udfra den tankegang jeg følger, vig
tigt, at de, der har noget at berette hernedefra - eventuelt om spørgsmål, der slet ikke
vedrører det specielt danske arbejde — tager
nordpå og giver besked eller her på selve
stedet giver en grundig belæring til de flokke
af unge og gamle, der kommer til møder el
ler på besøg i Sydslesvig.
Måske vil man overveje hele denne linje
og filosofi i de respektive foreninger?
*

Jeg ville gerne have fulgt min egen opskrift
og talt om »noget andet«. Men jeg har i øje
blikket ikke noget emne på lager, som er
helt færdigt til levering. Så jeg vil sige end
nu et par ord om Danmark og Sydslesvig.
Nøgleordet er for mig og andre Danmarks
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forpligtelse overfor denne del af Sønderjyl
land.
Denne forpligtelse kan ikke begrundes
med en forventning om at opnå noget fra
Sydslesvig. Den kan heller ikke bygge på
ord og tilsagn, hvor alvorlige og gribende de
end kan have været; stod de alene uden for
bindelse med en danskhed hernede, var de
intet værd. Forpligtelsen kan alene bygge på
den tillid, Danmark møder syd for statsgræn
sen. Vi kender det vist alle fra vort forhold
til andre mennesker: intet kan som tillid ud
løse en følelse af at være forpligtet overfor
en anden. Ordene »Jeg stoler på Dig« binder
mere end en befaling.
Ud fra denne betragtning er forholdene i
Danmark af afgørende betydning for dansk
hedens stilling i Sydslesvig. Jo bedre vi i
Danmark styrer vore anliggender, jo mere vi
frembringer på håndens og åndens områder,
jo bedre vi gør kvaliteten af vore produkter,
og jo mere rimeligt og renfærdigt vi optræ
der udadtil og indadtil - jo mere tillid vil der
vises os og jo mere vil danskheden i Syd
slesvig blive styrket.
Og så - ikke at forglemme - det omvend
te: alt hvad der svækker tilliden ... Denne
vekselvirkning mellem dansk duelighed og
sydslesvigsk tillid giver liv til Danmarks for
pligtelser overfor denne del af Sønderjylland.
Kommer vi vestfra, vil vi 9ige, at vi fra
diget glæder os over det brede grønne for
land.
Kommer vi østfra, siger vi som Jyske Lov,
at skoven går så langt, som grenene lude og
roden rinde.
Mit ønske er, at Danmark må være værdig
til at møde tillid, og at det stadig vil møde
tillid fra Sydslesvig.

Borgen på Mågeøen
AF AAGE LAURITSEN

Februarhæftet af Sønderjysk Månedsskrift
bragte en meget interessant afhandling af
dr. phil. Vilh. la Cour om »Vagttårne ved
Slien«.
Der nævnes tre, af hvilke de to omtales
som særligt vigtige, det ene ved Sliminde,
indsejlingen til Slien fra Østersøen, det andet
på Mågeøen ved Slesvig by.
Dr. la Cour regner begge disse tårne for
at være opført af Knud Lavard som værn
mod vendiske sørøvere (se navnlig side 47,
spalte 1). Men kan det have været formålet
med borgen på Mågeøen?
Hvis man ville hindre uvelkomne gæster
i fra Østersøen at trænge ind i landet ad
Slien, var det indlysende, at det snævre
indløb til fjorden måtte spærres, sådan som
det skete med tårnet ved Sliminde. Lykkedes
det angriberne at komme forbi dette tårn,
var der andre snævringer længere inde i fjor
den, som kunne spærres.
Men hvorfor er så det andet af de to
stærke tårne lagt så langt mod vest, nær
Sliens inderste ende? Jo nærmere, spærrin
gerne blev lagt indløbet til fjorden, jo bedre.
Under alle omstændigheder måtte de ligge
øst for Slesvig by, mellem den og fjordmun
dingen, for at der kunne være nogen mening
med dem.
Det gør Mågeøen ikke. Var fjender trængt
ind gennem fjorden til Slesvig by, kunne de
gå i land ved byens »skibsbro, syd for dom
kirken, 700 meter før de nåede borgen på
Mågeøen. Fra borgen ville der således intet
kunne gøres for at beskytte byen mod an
gribere, der fra Østersøen kom ind gennem
fjorden.

Derfor er det til det yderste usandsynligt for ikke at sige udelukket - at den stærke
borg på Mågeøen blev bygget som beskyt
telse mod sørøvere. Havde det været formå
let, ville halvøen Palør, fire kilometer øst
for byen, eller snævringen ved Mysunde,
seks kilometer videre mod øst, havde været
langt bedre egnede lokaliteter.
Men hvad var da formålet med borgen
på Mågeøen?
Der synes kun at være én mulighed. Den
er anlagt for at beskytte en vejpassage over
Slien.
Ingen kan overkomme at læse alt - eller
at bevare alt læst i erindringen. Det vil der
for være rimeligt at gøre opmærksom på, at
det i november- og decemberhæfterne af
Sønderjysk Månedsskrift fra 1967 (siderne
363-384 og 401-419) blev påvist, at der har
eksisteret en vejforbindelse over Slien, fra
sydkysten ved Haddeby kirke, over Måge
øen, til nordkysten.
Et kraftigt forsvar af en syd-nord-gående
hovedvej i denne egn måtte være en selv
følge, og på Mågeøen kunne lægges en
borg, som det ikke var muligt at omgå.
Det forekommer derfor overordentlig
sandsynligt, at den grundlæggende opgave
for borgen på Mågeøen var at kontrollere
færdselen ad denne vej. Da told blev indført,
lå det nær at udøve toldkontrollen samme
sted, for de søværts såvel som for de land
værts rejsende.
Skulle denne forklaring ikke forekomme
sandsynlig, ville det være interessant at få
påpeget, hvilke svagheder i argumentationen
der gør den uacceptabel.
151

Hertil svarer Vilh. la Cour

Ovenstående indlæg af hr. konsulent
Aage Lauritsen skal jeg gerne svare på.
Selvfølgelig kendte jeg hans afhandling her
i månedsskriftet novbr.-decbr. 1967, hvortil
han henviser. Den vidnede om levende in
teresse og omfattende læsning vedrørende
Slesvigegnen, men på flere punkter røbede
den manglende kildekritisk forståelse. Et af
disse punkter var det, i hvilket han argu
menterede for eksistensen af en gammel vej
dæmning fra Slesvig via Mågeøen til Haddeby.
De kilder, han byggede og vedvarende
bygger på, er uanvendelige - som jeg skrev
i min artikel (S.M. 1971, s. 43): »Kun se
nere tiders værdiløse spekulationer.« Alle de
lokalhistoriske forfattere og samlere, som
han fører i marken til vidnesbyrd om »dæm
ningens« eksistens, har som grundlag for
deres opfattelse den teori, der tidligst blev
fremsat i 1583 af den gottorpske kansler
Adam Tratziger i »Slesvici oppidi olim me
tropolis Cimbricæ chersonesi topographia«,
et lille skrift, hvis indhold kansleren ikke
kan formodes at have hemmeligholdt for sin
samtids befolkning i byen. Desværre havde
han den fantastiske og i luften frit svævende
opfattelse, at fortidens Slesvig havde bestået
af to halvdele, en nord og en anden syd for
Slibredningen, forbundne med en dæmning
med Jurisborgen (Mågeøen) omtrent på mid
ten. Ved mundingen af »die Wieck« (Haddeby nor) havde man få år før fundet rester
af en pælespærring, og en lignende var - og
er stadig under gunstige vandstandsforhold
- synlig mellem Slesvig og Mågeøen. Den
sidstnævnte var dog ingen spærring, den var
resterne af en pælebro ud til tårnet på øen;
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men enhver, som er fortrolig med historie
skrivningens teknik i det 16. årh. og endnu
senere, vil være på det rene med, at de to
»spærringer« meget naturligt af Tratziger
opfattedes som samhørende rester af en
»dæmning«, der havde forbundet de to sup
ponerede byhalvdele, skønt de intet som
helst - hverken tidsmæssigt eller funktionelt
- havde med hinanden at gøre. »Dæmnin
gen« var udelukkende et produkt af Tratzigers fantasi; men i den henseende højst tids
typisk.
Derfor er der intet mærkeligt i, at den
blev et led i den gængse opfattelse blandt
kanslerens lokalhistorisk interesserede med
borgere, og at kartografen Johannes Meier
indtegnede den på det kort, der ledsagede
Danckwarts »Landesbeschreibung« i 1649 skønt Meier af gode grunde udelod den for
modede søndre byhalvdel, der vitterligt al
drig havde eksisteret. Helt galt blev det, da
Tratzigers lille skrift kom i trykken i 1743.
Nu slugtes »dæmningen« ukritisk af samt
lige lokalhistorikere, indtil bremsen endelig
blev slået i 1875 ved August Sachs' »Ge
schichte der Stadt Schleswig«. Han var ikke
kildekritiker af fag, men i et tilfælde som
dette betalte han dog tolden til det nu gæng
se forskningsgrundlag. Med ham gled »dæm
ningen« ud af sagaen og er ikke senere kom
met til ære og værdighed hos nogen, der kan
vurdere forskellen mellem primære, sekun
dære, tertiære eller quartære kilder - eller
se deres indbyrdes afhængighed af hinanden.
At behandle kildestoffet uden denne indsigt
er halsbrækkende. Det skal man, som jeg moderat - udtrykte mig i februarheftet »være yderst forsigtig med!«

Fra aftenskoleafslutningen på Flensborghus 22.
marts 1971. Fra venstre: overlærer H. Terkelsen,
Jørgensby skolen, lærer H. Schulz, Jørgensby
skolen, lærer H. Schwarze, Chr. Paulsen-skolen,
overlærer Helga Bratved, Jørgensby skolen,
gymnasieoverlærer Ole Olesen, Duborg-skolen,

gymnasieoverlærer H. C. Hansen, Duborg-sko
len, gymnasielærer Bent Meng, Duborg-skolen,
og overlærer Chr. Hansen, Kruså. Desværre er
tidligere rektor Jens Sørensen, Jørgensby skolen,
der de to sidste vintre har undervist, ikke kom
met med på gruppebilledet.

Aftenskolen i dansk på
centralbiblioteket i Flensborg
AF JØRGEN HAMRE
At der foregår studiekredsarbejde på danske
biblioteker, har længe været sædvanligt.
Heller ikke er det usædvanligt, at der finder
foredrags- og udstillingsvirksomhed sted,
filmforevisninger m. v., men det er nok sta
dig ualmindeligt, at der finder en direkte aftenskoleundervisning sted. Den vil normalt
være henlagt til skolerne i området.
Grunden til, -at Dansk Centralbibliotek i
sin tid tog danskundervisningen op som et
led i Studieafdelingens og bibliotekets øvrige

kulturelle virksomhed, var, at man fandt det
naturligt, at de mange ældre dansksindede,
som ikke havde haft en chance for i deres
skoletid at lære dansk, fik mulighed for også bogstavelig talt - uden for skolerne at
få danskundervisning. Ikke mindst hos de
lidt ældre årgange lå der - og ligger der her
- stadig visse hæmninger med hensyn til at
sætte sig på skolebænken igen. Det luner
ligesom lidt, når undervisningen finder sted
i andre rammer.
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Behovet sås tydeligt, da Studieafdelingen
i sæsonen 1964-65 lagde ud med sit første
tilbud: Der måtte etableres ikke mindre end
seks kurser, fem for begyndere, et for vide
rekomne. Når det fra starten blev om ikke
succes, så i hvert fald meget hurtigt en »in
stitution« i det flensborgske kulturliv, skyl
des det en meget dygtig lærerstab, der var
engageret i faget. Selv om aftenskolen fra
sin start satsede på danske kredse, viste det
sig hurtigt, at der var ikke så få tyske med
borgere, der var interesseret i at lære dansk.
Da undervisningen foregik på et bibliotek,
var det ganske naturligt at bruge samme
praksis, som gælder bibliotekets tilbud: kur
serne er åbne for alle medborgere.
En oversigt over de syv forløbne vintre
ser sådan ud:

Sæson

1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71

antal hold

antal kursusdeltagere

6
5
6
7
12
12
13

130
100
100
125
170
205
170

I alt ca. 1000 deltagere.

Dette tal omfatter kun dem, der har gennem
ført det hele kursus med ti dobbeltlektioner
før jul og ti efter nytår.
Fra 1968-69 har været tale om en meget
stærk forøgelse af deltagertallet. Det maksi
male starttal har ligget på 299 - men an
tallet af tilmeldelser har et par gange rundet
350. Vi har af hensyn til andre kurser ikke
kunnet starte flere hold. Sidste vinter (70/71)
har samtlige mulige lokaler været i brug
hver mandag og tirsdag samt tre af de fem
mulige lokaler om onsdagen. Enhver, der
kender folderen »Vort tilbud«, vil kunne
forstå, at det er nødvendigt at reservere
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resten af ugen til en del af det øvrige kultur
program i Flensborg. Men det er en anden
historie.
Hvad er nu grunden til, at tilstrømningen
pludselig blev så stor? Vi har ikke villet
»genere« vore kursister med nærgående
mindre gallupundersøgelser, men følgende
faktorer turde give forklaringen på lysten til
at lære dansk netop her i området:

1. En kategori af eleverne kommer, fordi de
er dansksindede, og fordi de derfor gerne
vil have udbygget deres kundskaber i
sproget.
2. En anden kategori kommer, fordi de har
opdaget, at de bor i en tosproget by og
i et tosproget område. Som man kan høre
det udtrykt i en snak med eleverne: »Jeg
vil kunne snakke med, når vi besøger
min mands (kones) familie nord for
grænsen.«
3. En tredje, fordi den har opdaget, at dansk
»kan man begå sig med både i Danmark,
Norge og Sverige«, - og vi lever jo i tu
ristrejsernes tid.
4. Endnu en del, fordi de interesserer sig så
meget for landsdelens historie, at de ikke
kommer uden om et vist kendskab til
sproget.
5. En speciel faktor er, at vi gennem en re
lativ lang årrække har haft en vel kvali
ficeret lærerstab. 1969-70 spurgte vi af
hensyn til næste sæsons tilrettelæggelse,
hvor mange af de 205, som gennemførte,
der ville fortsætte. Af 138 begyndere sva
rede 115 ja, mens 53 af 68 på fortsættel
sesholdene ønskede at fortsætte. Ved sæ
sonens begyndelse 70-71 havde vi uden
annoncering, men kun ved henvendelse
til tidligere kursusdeltagere og en hen
vendelse i de danske aviser om, hvor
mange ledige pladser der var igen, ca.
300 tilmeldelser. 276 begyndte på 13
hold, hvoraf seks var begynderhold, tre
2. års hold og fire 3. års hold og 4. års
hold.

Dansk Centralbibliotek i Flensborg. Indviet 19. september 1959.

Gennemførelsen af en vis form for fritids» lovgivning« fra dansk side - den vil for
modentlig slå kraftigt igennem i 71/72, og
en gennemførelse af en slesvig-holstensk
fritidsundervisningslov vil kunne medføre,
at Dansk Centralbibliotek ikke i de kom
mende år kommer til at spille en tilsvarende
rolle som danskundervisningscenter i Flens
borg. Vi har også i år spurgt kursusdeltager
ne, om de ønsker at fortsætte, og af de 172,
der besvarede skemaet, har 153 svaret ja.
Naturligvis med forbehold. Det drejer sig
jo om noget fremtidigt, og der er måske en
noget større befolkningsmæssig fluktuering
- skiftende arbejdsplads med tilsvarende
flytning - end man umiddelbart skulle tro.
Men disse tal udlægger vi i hvert fald sådan,
at vi også 71/72 får en ret stor aftenskole.
Som en sjette faktor til de ovennævnte
fem kan føjes, at en del forretningsfolk tager
den konsekvens af at bo i en tosproget by,
at de tilbyder deres personale at betale kur
susgebyret mod at gennemføre kursus. Ge
byret ligger for øjeblikket på 20 DM.

En understregning af, at dansk i området
syd for grænsen er ved at få en plads som
en 91ags brugssprog, får man måske i den
kendsgerning, at »Kreisbildungswerk Flens
burg Land« i sin arbejdsplan for 1971 i 18
af 25 aftenskoler har tilbudt danskundervis
ning. Man tør næsten spå, at dansk i hvert
fald på voksenundervisningsbasis er ved at
være »første fremmedsprog« i Sydslesvig, og
at verdenssproget engelsk må nøjes med at
være »andet fremmedsprog«. Næsten - for
det kan jo være, at tilbudet i Flensborg amt
- hvor der kun tilbydes engelsk i 6 af de
25 aftenskoler - ikke er symptomatisk for
hele landsdelen. En samlet statistik for de
enkelte områder vil give svaret.
Der er ikke spor sensationelt i dette. Hvad
er mere naturligt i et grænseområde, end at
begge sprog bruges? Fra centralbibliotekets
side har vi forsøgt dels at gøre undervis
ningstilbudet åbent, dels at lade det vokse
efter det naturlige behov. Det er nu og da
vanskeligt at få de økonomiske rammer til
at slå til, men det er gået indtil nu.
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Generalforsamling i
Højer sygekasse for 35 år siden
AF POUL ANDERSEN

1 1936 var der en bevæget generalforsamling
i Højer sogns sygekasse. Dagen efter ned
skrev jeg lidt om dette »politiske« valg, og
det er nu 35 år senere ganske ejendommelig
læsning, men giver også et indtryk af stem
ningen i dette sydvestlige grænsesogn, hvor
der indtil 1945 var tysk flertal i byrådet.
Dette flertal blev benyttet uden den opfat
telse af demokrati, at man også vil høre
mindretallets mening.
Mine notater lyder:
I går den 4. marts - i følge Sprogforenin
gens almanak, Tamperdag - afholdtes der
sygekassegeneralforsamling. På Tamperdag
afgør kirkelige domstole ægteskabssager, og
man kan måske sige, at det dansk-tyske
»ægteskab« i Højer skulle have sin sag for.
Sygekassegeneralforsamlinger har i almin
delighed ingen interesse, og man må vist
regne med °/ooz når man skal tælle, hvor
mange medlemmer der møder op ved gene
ralforsamlingen; at den i går blev så stærkt
besøgt, kan kun skyldes det stærkt nationale
modsætningsforhold, og så forhistorien for
pkt. 3 på dagsordenen: Valg til bestyrelsen.
Landet lå sådan, at man i sygekassen hav
de bestemt at ansætte en sygeplejerske, så
ledes at byrådet skulle sørge for ansættelsen,
men sygekassens bestyrelse skulle godkende
ansættelsen.
Pladsen blev opslået ledig, og der indkom
tre ansøgninger, lad os kalde dem Frk. A,
Frk. B. og Frk. C. Frk. C. gled straks ud af
billedet.
Frk. A. var en ældre dame, der ganske vist
var autoriseret, men faktisk kun fordi der fra
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sundhedsstyrelsens side var vist megen imø
dekommenhed, et udslag af de særordninger,
der i mange tilfælde var truffet ved genfor
eningen. Hun manglede således supplerende
uddannelse i pleje af sindslidende og i fød
selshjælp, og en sygeplejerske nord for Kongeåen ville med en sådan uddannelse ikke
have fået autorisation.
Frk. B. var yngre, havde en bedre uddan
nelse og var af amtslægen, der havde haft de
tre ansøgninger til udtalelse, blevet anbefalet
som den bedste, men nægtes kan det jo ikke,
at Frk. B. i modsætning til Frk. A.s tyske
sindelag havde et dansk dito.
Byrådet skulle altså tage stilling til ansø
gerne og derefter forhandle med sygekassen,
men i stedet ansatte det tyske byrådsflertal
uden at rette henvendelse til sygekassen endsige indhente sammes godkendelse - Frk.
A. Denne afgørelse medførte, at sygekassens
formand mente sig løst fra overenskomsten
med byrådet, og at det måtte blive for byens
regning, Frk. A. var ansat, og sygekassen vil
le så selv ansætte en kvalificeret sygeplejer
ske. Fra tysk side lagde man ikke skjul på, at
ansættelsen blev betragtet som rent politisk,
ja et tysk byrådsmedlem svarede på et direk
te spørgsmål om motivet til Frk. A.s ansæt
telse, at han anså det som sin pligt som tysk
byrådsmedlem at stemme for den tyske Frk.
A. Kort sagt ikke saglige, men rent national
politiske grunde havde været afgørende ved
ansættelsen.
Sådan var stillingen, da dagen for gene
ralforsamlingen fastsattes og blev bekendt
gjort med følgende dagsorden:

1. Beretning.
2. Regnskab.
3. Valg.
Fra begge lejre blev der ført en kraftig
agitation for at få alle med til generalforsam
lingen. Valgets udfald ville afgøre, om syge
kassen skulle have dansk eller tysk flertal.
I tilfælde af det sidste ville Frk. A. blive an
sat, selv om hun skulle pensioneres om ca. ti
år på grund af alder.
Nogle dage før mødet udsendte tyskerne
en valgplakat, desværre har jeg ikke origi
nalen, men teksten har jeg skrevet af, og
med en patos, der er en bedre sag værdig, ly
der det:

Til Medlemmerne af
Højer Sogns Sygekasse.

Alle Medlemmer, som i det kommende Aar ønsker Sygekassen le

det paa en betryggende og upartisk Maade, bedes paa

Generalforsamlingen paa Ohlsens Hotel

Onsdag, d. 4. .Marts, Aften Kl. 8
afgive deres Stemme paa nedenstaaende:

som Formand:

Overgendarm Chr. Madsen, Højer.

„ Bestyrelsesmedlem: Assistent V. Nielsen, Forsøgsgaarden.
„ Revisor:

Købmand Chr. Damberg,

der vil blive forcslaact paa Generalforsamlingen.

Da Sygekassevalget fra tysk Side er slaact op til et stort national

politisk Valg, er det

enhver Danskers Pligt
at møde og afgive sin Stemme.

DEUTSCHE MÄNNER u. FRAUEN!

Am Mittwoch den 4' März
finden die Neuwahlen zum Krankenkassen
vorstand statt.
Diese Wahl ist als eine Politische Wahl anzu
sehen, es ist daher die Pflicht eines jeden Deut
schen zu erscheinen.

DEUTSCHE, SORGT DAFÜR, DASS JEDE
DEUTSCHE STIMME AN DEM ABEND ZUR
STELLE IST!

Es werden von deutscher Seite, in folgender
Reihenfolge, vorgeschlagen:
Formand: Nis. Jessen, Hoyer.
Bestyrelsesmedlem: Jacob Klind, Ruttebüll.
Revisor: Peter Schmidt, Hoyer.

Die Vorschläge werden nur von einem dazu
bestimmten Volksgenossen gemacht.
Die Kontrolle wegen, wird gebeten, das Krankenkassen-Mitgliedsbuch mitzubringen.
DER WAHLAUSSCHUSS

En sådan udfordring kunne vi fra dansk
side ikke sidde overhørig, og der blev da
trykt en opfordring, hvor man også frem
hæver, at det er enhver danskers pligt at
møde op.

Husk!

Sygekassebogen skal medbringes, for at man kan
faa udleveret Stemmeseddel.

Mange Sygekassemedlemmer.

Efter disse valgforberedelser nåede vi så
til den 4. marts, og hele byen var på benene.
På de fjerneste gårde i marsken trak man i
gummistøvlerne og gik ud til digerne, hvor
rutebiler og private biler, der havde hentet
vælgere i Rudbøl og Nørremølle, samlede
fodgængere op og kørte til Højer. Begge sale
i hotel Sylt var fyldt til bristepunktet, mel
lem 80 og 90 °/o af sygekassens medlemmer
var mødt op, og generalforsamlingen tog sin
begyndelse.
Formandens beretning og kassererens fo
relæggelse af regnskabet foregik under de
fredeligste former, og begge punkter god
kendtes enstemmigt uden kommentarer, men
så kom vi til pkt. 3, det vi alle var mødt frem
for at være med til.
Som sig hør og bør bad dirigenten om for
slag til bestyrelsen, og en dansker rejste sig
og foreslog de tre mænd, der var nævnt på
det danske valgopråb, men næppe havde han
sat sig, før en kendt tysker rejste sig og med
klangfuld røst sagde: »Æ slår for fra vor
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side« og så kom navnene på de tre mænd på
den tyske valgplakat.
Ja, det var jo kortene på bordet, klart og
tydeligt politisk valg. Der kom ikke flere for
slag, og man gik så til afstemning, der skulle
ske skriftlig.
I dette øjeblik blev en stor plakat, format
ca. to meter i højden og en meter bred rullet
ned fra balkonen, og på den var med store
bogstaver malet:
WIR WÄHLEN

als Bestyrelsesmedlem: Jacob Klind.
als Formand: Nis Jensen.
als Revisor: Peter Schmidt.

En kraftig vagt af unge, tyske bønder var
forsamlet på balkonen, parate til at skride
ind, hvis vi danske skulle forsøge at rive pla
katen ned. Var der et øjeblik en »Licht aus,
Messer raus« stemning, som ved et tidligere
møde i tyverne? Nej, jeg tror det ikke; i alt

fald forsvandt den, da en stemme fra salen
råbte: »Æ tyskere ve itte engong, at en for
mand hedder en Vorsitzender«, og under lat
ter bragtes stemningen atter ned på det ge
mytlige, og afstemningen kunne begynde.
Klokken var nu 22, men det skulle blive
over midnat, før alle havde afgivet deres
stemme, og optællingen var afsluttet, for let
var det ikke at komme frem og tilbage mel
lem de tæt besatte borde og bænke.
Ventetiden blev fordrevet med grog på
bordet. Danske og tyske sad fredeligt sam
men ved bordene og snakkede studepriser og
svinekort, enkelte steder kom kortene frem,
og der kom en skat i gang. Latter og høj
røstet snak bølgede gennem det røgfyldte
lokale, men så blev der stille. Resultatet fore
lå. Tyskerne var i flertal, alle tre mandater
tilfaldt dem. Sygekassens bestyrelse er nu
tysk, og ansættelsen af Frk. A. en kendsger
ning. En bevæget og besynderlig generalfor
samling var endt.

Haderslev Amts Museum
Foruden flere sølvskeer af Haderslevmestre
har museet erhvervet en tedåse af sølv fra
omkring 1826.

ne kr. 1,00, børn kr. 0,50. Medlemmer af
Haderslev Arkiv- og Museumsforening
gratis adgang. - Indtil 30. april 1971 gratis
adgang søn- og helligdage.

Åbningstider: hverdage kl. 10-17, søn- og
helligdage kl. 10-12 og 14-17. Entré: voks

*

En undersøgelse af mindretallets forhold
Docent ved Kiels universitet, Dr. Kai Detlev
Sievers har med professor Kaare Svalastogas
Tønderundersøgelse fra 1963 som forbillede
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planlagt en empirisk undersøgelse af mindretallets forhold i løbet af 1971-72.

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

1. februar: Flensborg byråd har planer om
at nedrive etatsråd Rønnenkamps i 1856 op
rettede plejehjem for gamle og trængende sømænd. Stedet bevares dog som overnatnings
sted for udenbys søfolk.

2. februar: Nordfrisisk Institut i Bredsted vil
i dette år udgive første bind af en østfrisisk
ordbog, en børnebog på flere frisiske dialek
ter og et værk om matematikeren Hans
Momsen, Faretoft.
I Bydelsdorf ved Rendsborg har man af
dækket en befæstet boplads fra tiden om
kring år 2400 f. Kr.

4. februar: På et byrådsmøde i Flensborg op
lyses, at der i Flensborg bliver brug for ialt
12.000 nye lejligheder. Der bygges for tiden
ca. 600 nye lejligheder om året.
7. februar: Som leder af det nye danske ung
domskollegium i Flensborg udnævnes frk.
Anna Schrøder, tidligere leder af den danske
skole i Aventoft.
Skoleinspektør Hans Andresen, Jørgensbyskolen udnævnes til viceskoledirektør for
det danske skolevæsen i Sydslesvig.
FDF i Flensborg indvier egne lokaler i det
nyrestaurerede »Ansgar« i Toosbygade.

9. februar: Store bondedemonstrationer i
Sydslesvig og Holsten blokerer samtlige
grænseovergange.
På et hovedstyrelsesmøde i Sydslesvigsk

Forening fastslås det, at den hidtidige orga
nisationsform med SSF som hovedorganisa
tion for samtlige danske organisationer i
Sydslesvig ikke længere er tidssvarende.
Sydslesvigsk Forening vil udgive et nyt
medlemsblad »Kontakt«.

10. februar: Flensborg Avis får et legat på
90.000 kr. skænket af familien Amorsen,
Haderslev.
Til en hårdt tiltrængt udvidelse af slusen
ind til Husum havn bevilges 8 mill. DM.
Skibe på indtil 10.000 t kan nu passere slu
sen og dermed også komme til skibsværftet.

11. februar: På et møde i Flensborg hoved
kreds rejses en stærk kritik af beslutningen
om at afskedige de sydslesvigske ungdoms
konsulenter og lægge konsulentarbejdet om.
14. februar: Den nye Ejderdæmning mellem
Ditmarsken og Ejdersted giver en yderligere
kystsikring for ca. 200.000 ha. Projektet ko
ster omkring 150 mill. DM.
15. februar: Det meddeles officielt, at Nord
europas største kreaturmarked, kvægmarke
det i Husum nu er lukket på grund af svig
tende tilførsler af slagtekvæg.
Program Nord vil indtil 1980 kræve end
nu 1 milliard DM for at bringe landbrugs
strukturen i Vestslesvig på fuld højde.
23. februar: Landsregeringen i Kiel regner
med, at der i Slesvig-Holsten i de kommende
år skal skaffes yderligere 90.000 nye ar
bejdspladser.
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24. februar: På Flensborg Amts Landbofor
enings generalforsamling fastslår formanden,
gdr. Søren Andresen, Hyllerup, at de tyske
landmænds krav om højere landbrugspriser
er absolut berettigede.
25. februar: Det tyske fjernsyn bringer en
yderst objektiv udsendelse om det danske
mindretal i Sydslesvig, og fastslår, at dan
skerne har det hyggeligt i Tyskland.

NORD FOR GRÆNSEN
3. februar: I 1970 nedlagdes i Tønder amt
28 gårde eller 4 mindre end i 1969. Gennem
snitlig er der i de senere år nedlagt 26 land
brug om året.
Sønderjyllands amtsråd bevilger 100.000
kr. til istandsættelse af Koldinghus og 15.000
kr. til Olivia Holm Møller museet, der skal
indrettes på gården »Holmen« i Løgumklo
ster.
4. februar: Tidligere rektor for Roskilde ka
tedralskole, G. Tolderlund Hansen, ansættes
som studielektor ved det tyske gymnasium i
Åbenrå.
Repræsentanter for det tyske mindretal
protesterer imod, at den nye sportshal i Bolderslev kaldes »Urnehovedhallen«.

5. februar: Folketingets trafikudvalg beslut
ter, at banerne Åbenrå-Rødekro og TinglevTønder nedlægges.

7. februar: Sønderjyllands Erhvervsråd vil
sammen med sønderjyske erhvervskredse
starte en aktion mod enhver form for for
skelsbehandling også med hensyntagen til
udviklingen syd for grænsen og til fordel for
en bedre kommunikation over grænsen.
Heimatkundliche
Arbeitsgemeinschaft
Nordschleswig vælger bibliotekar dr. Han
sen, Åbenrå, til ny formand efter bibliotekar
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Fr. Christensen, der udnævnes til æresformand.

10. februar: Der holdes afstemningsfester
mange steder i Sønderjylland, men færre end
sædvanlig og med dalende tilslutning.
11. februar: De tyske foreninger i Sønder
borg amt samles i to distriktsforeninger. På
tilsvarende måde samles 6 tyske lokalfor
eninger langs Flensborg fjord i to distrikter,
mens der i det gamle Tønder amt dannes 3
tyske distriktsforeninger.
På den tyske ungdomsgård på Knivsbjerg
er der i det forløbne år holdt 121 arrange
menter.

14. februar: Statsminister Baunsgaard med
deler, at han overlader formandsposten i det
dansk-tyske kontaktudvalg til indenrigsmini
ster Toft. Samtidig nedsætter regeringen et
særligt grænselandsudvalg.

16. februar. Smalfilmsklubben i Bov har la
det fremstille 2 film om henholdsvis Bov
kirke og Hærvejen.
21. februar: Den 237-årige bygning, der i ti
den fra 1567-1854 husede Haderslev Latin
skole, indstilles til fredning.
På Tønder rådhus viedes i det forløbne år
299 udenlandske par.
22. februar: Sønderjyllands amtsråd vil med
henblik på udviklingen i de kommende 1015 år opstille en generalplan over de opga
ver, der skal løses, opgaver der i visse til
fælde også skal løses i samarbejde med de
tyske myndigheder syd for grænsen.
Det oplyses, at Sønderborg slot tidligst vil
være gennemrestaureret i 1973. Slottets mu
seum besøgtes 1970 af 20.000 flere gæster.
25. februar: Tønderegnens erhvervsråd ret
ter en ny henvendelse til trafikministeren om
bevarelse af Tønder-Tinglev banen.

Morsø Støbegods

OUGAARDS

Aktieselskabet
N. A. Christensen & Co.
Kongelig Hofleverandør
NYKØBING MORS

Grænselandets liv

Boghandel

Grænselandets sang

Vi har altid det bedste af den nye
og den ældre litteratur
på hylderne

møder De i

Idrætshøjskolen 1 Sønderborg
Syd- og Sønderjyllands store blad

Haderslev - tlf. 2 25 71

Tønder Landmandsbank

Højskole med lederuddannelse 1
gymnastik, boldspil, fri Idræt og
svømning. 6 mdr. vinterskole for
mænd/kvlnder fra 3/10-28/3.
3 mdr. sommerskole for kvinder
fra 3/5-28/7.

A/s

Kontorer i Tønder - Skærbæk - Ballum - Brede - Brøns Bylderup Bov - Frifelt - Højer - Tinglev - Visby

Tlf. (044) 2 18 48

Bent Brier.

Besøg
landsdelens

museer
LØGUMKLOSTER HØJSKOLE

ANDELSBANKEN

Kursus begynder sept., nov., febr.
Korte sommerkursus.
Tlf. 4 33 25

Aabenraa

Haderslev

M. Schaumanns Klædefabrik A/S

WINDFELD-HANSENS

Afd. for kemisk rensning TRYLIN

BOMULDSSPINDERIER A/S

Haderslev

VEJLE

Læs

Dannevirke
Sønderjyllands ældste blad

i

I

BOGTRYK . OFFSET . BOGBIND

Th. Laursens Bogtrykkeri
Jernbanegade 8, Tønder, tlf. 215 50

Ladelund
Landbrugs og Mælkeriskole
Brørup station

Graasten Bank A/s

Sønderjyllands

Sønderjydsk

Kreditforening

Tæppefabrik

GRAASTEN

A/S Sønderjydsk Frøforsyning
A. R. Kjærby A-S

Haderslev

Højer

Frøavl & Frøhandel
Aabenraa

OVE ARKIL A/S
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV

Hejmdals
AABENRAA TLF. (046) 2 31 32

Spare- og Laanekassen

for Hobro og Omegn

Sønderjysk Månedsskrifts adresse*.
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev,
tlf. (045) 2 17 37
Redaktørernes adresser:
Viceskoleinspektør W. Christiansen,
Brorsonsvej 37, Tønder.
Viceskoleinspektør Chr. Stenz,
Tøndervej 173, Åbenrå.
Cand. polit. Inger Bjørn Svensson,
H. P. Hanssensvej 9, Haderslev.
Tryk: Th. Laursens Bogtrykkeri, Tønder.

HOPTRUP HØJSKOLE - Hoptrup

HADERSLEV BANK

Vinterskole for unge mænd og kvinder
3 ell. 5 mdr. fra november ell. januar.
Sommerskole for unge mænd og kvin
der, 3 ell. 5 mdr. fra maj. Axel Nielsen

DANEBOD HØJSKOLE - ALS

AKTIESELSKAB

3 mdr. sommer-, 5 mdr. vinterskole

Tlf. (044) 6 41 12
Gunner Rasmussen

© Mange moderne stykgodskraner

TRY

® 7,00 m vanddybde
• Havnen kan besejles dag og nat
• Store arealer ved kaj og jernbanespor
ledige til udleje

Handelsgymnasium - Handelshøjskole
afdeling

HORSENS HAVN

HØJSKOLE

o
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C o.
C 0)
O
Q O

SØNDERBORG HANDELSSKOLE

Sdr. Landevej 30 - Tlf. (044) 2 55 25

Selskabs- og udflugtskørsel
Ruteautomobil-Aktieselskabet
for Haderslev Amt og By

Haderslev, tlf. (045) 2 38 55

DEN NORDSLESVIGSKE
FOLKEBANK

TØNDER STATSSEMINARIUM

AKTIESELSKAB
AABENRAA

BRØDRENE GRAM % • VOJENS

Grænselandsseminariet
tilmelding for 1971/72 helst inden
1. maj, senest 30. juni.
Telf. (047) 2 1 2 30

