Når mørket

Når
mørket
falder på kommer de frem. Drabeligt
bevæbnet med tunge våben, og slæbende
på deres lygter udgør de et frygtindgydende syn. De er ”mørkets mænd”, men
ikke en trussel imod købstadens borgere.
Tværtimod – de er her for at passe på.
Haderslevs vægtere er en velkendt og
populær del af bybilledet, hvor de – især
i sommermånederne – beredvilligt leder
turisterne rundt og fortæller om byens
prægtige historie.
Haderslev Kjøbstads Vægterlaug så
dagens lys i 2004. Sammen med Haderslev Kommune er lauget optaget i Det
Europæiske Natte- og Tårnvægterlaug,
og hvert år repræsenterer vægterne fra
lauget deres kommune ved det store
europæiske træf. Et træf, der i 2009
fandt sted her i Haderslev.
Mens vægterne i Haderslev kun kan
føre deres historie få år tilbage, så kan
selve vægterbegrebet spores helt tilbage
til 1300-tallet, hvor der opstod forskellige former for borgervagter. Disse vagter
gik rundt i gaderne om natten for at
forhindre og bekæmpe ildebrande, der
dengang var en stor trussel idet huse og
stalde typisk var bygget helt eller delvist i
træ, og havde stråtage.
Fra omkring år 1550 fik København
sine egentlige nattevægtere og indenfor

en
årrække
fulgte
byer som
Helsingør,
Kolding, Ribe og
Haderslev efter.
Fra 1681 fik større byer opstillet
tranlamper i gaderne, og ved kongelig
forordning i 1683 om ”Gadelygter og
nattevægtere” blev vægterinstitutionen
gjort pligtig i alle landets købstæder.
Der blev oprettet vægterlaug med
særlige regler for gadevægternes dag- og
nattearbejde. Vægternes bevæbning var
i begyndelsen kårde og senere skiftede
man til morgenstjernen, som i dag er
vægternes tydelige kendetegn. Om dagen var vægterne typisk både rådhustjenere, gravere og stævningsmænd, og det
var absolut ingen velanset stilling at være
vægter.
Klokken er slagen…
Der indførtes fast udråbning af tiden
– hver time om aftenen – på signal fra
tårnvægterne, der var placeret oppe i
kirketårnene, hvor de holdt udkig efter
ildløs i byen.
Vor tids Haderslev vægtere er iklædt
dragter, der er præcise kopier af 1700
årenes vægterpåklædninger. Man kan
opleve vægterne ved et utal af begivenheder hen over året, men især de velbesøgte
vægtergange – som foregår alle onsdage,
torsdage og fredage i ugerne 26-35 – er
absolut et besøg værd.
En vægtergang er en historisk betegnelse for den rute – eller runde

– som vægterne går. Undervejs
på vægtergangen, der typisk
tager omkring fem kvarter – vil
vægterne fortælle om nogle af de
meget spændende epoker i Haderslevs historie, nogle af de mange
historiske bygninger – og ikke mindst
nogle af de mange skrøner, rygter og
anekdoter der knytter sig til byen, husene og folkene der har befolket købstaden igennem hundreder af år.
Det er gratis at tage med på en vægtergang. Man møder blot op ved Domkirken klokken 21.00 og følger med. Det
er der – hen over en sommer – mange
hundrede turister
og lokale, som
benytter sig af.
Hen over de
næste seks uger
kan du som
læser komme
med på en særlig
avisudgave af
vægtergangen.
Ikke nær så
deltaljeret og
fyldestgørende
som originalen, men
helt bestemt
spændende.
Forestil dig
at mørket
er faldet på
– mystikken
breder sig og
Haderslev
tager sig ud som på
det smukke kobberstik du kan se her på
siden. Endnu ligger Hansborg Slot stort
som Kronborg, den sydlige byport står
ved Sønderbro og de nordlige omtrent
hvor Intersport ligger i Apotekergade
og Dannevirkekiosken ligger i Nørregade. Endnu er Domkirken ikke blevet
domkirke – den hedder Vor Frue Kirke
og er ca en halv gang større end den er
i dag – og har et stort firkantet klokketårn. På Torvet – der er meget større end
det er i dag – handles alt fra husdyr over
byggematerialer til frugt, grønt, mel og
mjød.
Start ved Domkirken
Som den rigtige vægtergang begynder
også vores vægtergang ved Domkirken, der i sig selv er en fantastisk
historie. Kirken er den tredje kirke
på bakken. Først blev der bygget
en trækirke og senere en romersk
kvaderstenskirke, som faktisk
stod i 100 år. Da kampen mellem Valdemar Sejers sønner Erik og

Abel blussede op, blev byen i 1247 lagt
fuldstændig i aske og efter krigen påbegyndte munke at bygge en ny kirke.
Man anlagde et teglværk der hvor
cirkuspladsen i dag findes – her kunne
man grave det fornødne ler til stenene.
Selv om det med nutidens øjne lyder helt
uforståeligt blev den store kirke faktisk
bygget i smug. Kirken hørte under bispen i Slesvig – og afstandene var større
den gang. Bispen kunne ikke holde øje
og i Haderslev byggede og byggede de.
Vor Frue Kirke blev en stor tre-skibs
kirke, bygger i overgangen mellem
romersk og gotisk stil med sine 22 meter
fra gulv til loft og vinduer i en højde af
16 meter. Faktisk var den oprindelige
kirke hele 20 meter længere end den
nuværende, men under
den store brand
i 1627 brændte
også kirken og
det store tårn
styrtede i grus.
Da der ikke
var penge til at
genopføre det
ødelagte, blev
der blot sat en
bræddevæg for
det åbne hul – og
først senere fik
kirken den mur
man kender i dag
– hvor hovedingangen i dag
findes.
Eneste levn
i kirken fra den
katolske tid er
døbefonten. Også
den var dog ved at
gå tabt da den blev sendt til Tønder for
at blive smeltet om til en kanon under
Kong Christian IV, som stort set altid
var i krig.
Haderslev i reformationen
Som det var skik og brug ved adelen,
skulle også prins Christian – den senere
Christian III – sendes ”til dannelse” i
Tyskland. På rejsen var han ledsaget af
Johan Ranzau.
Under vejs kom de en aprildag i 1521
til Wittenberg, hvor de oplevede Martin
Luther forkynde sin tro overfor den tyske
kejser samt borgerne i byen. Forkyndelsen tændte en flamme i unge Christian,
der aldrig skulle slukkes.
Da Prins Christian i 1524 var blevet
lensmand over Haderslev og Tørning len,
og havde Haderslev Hus som sin residens
– indførte han med hård hånd reformationen i sit eget lille landområde. Han
lukkede klostrene og tømte kirkerne for
alt deres pynt og glimmer. Præsterne fik
valget mellem at gå over til den nye tro

bryder frem

- bliver historien
tydelig

eller rejse. Og som vægterne siger med
et skævt grin: - De har nok ikke været
så svære at overbevise, for nu måtte de
pludselig gifte sig.
I næste uge fortsætter vægterne deres

gang af Apotekergade, Præstegade og
Hægersgade.
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