
 
Så sænker mørket sig atter over købsta-
den Haderslev. Mystikken breder sig og 
Haderslev vægterne står klar – iklædt 
deres historiske dragter, lygter og våben 
– til at tage os med på anden etape af 
den vægtergang, som i sidste uge tog sit 
udgangspunkt ved domkirken.
   Det første spændende hus der møder 
os er den gamle latinskole. Hertug Hans 
grundlagde den første latinskole i læ af 
kirken i 1567. Også denne bygning gik 
til ved branden i 1627, men den blev 
umiddelbart efter genopbygget. Den 
blev dog også revet ned igen – det var 
omkring 1730, men man genbrugte de 
gamle sten da man genopførte byg-
ningerne. Derfor er stueetagen opført 
i munkesten. Senere er der så blevet byg-
get ovenpå, hvilket man meget tydeligt 
kan se på stenskiftet. Skolen blev gen-
indviet den 30. november 1734 – en dag 
man havde valgt fordi det var regentens 
fødselsdag. 
   I 1854 byggede man den ny latinskole 
i Gåskærgade – en bygning, der nu 
anvendes af Haderslev Kommune.
I Apotekergade – lige vest for kirken - lå 
i sin tid også præsteskolen. Det eneste 
der i dag er bevaret – til gengæld sær- 
 

 
 

 
 

 
deles velbeva-

ret – er et hvælvet 
kælderrum fra 1465.  

  Oprindelig bestod skolen 
også af to værelser i gadeplan. I dag 

ligger det fjerde hus ovenpå kælderen 
– det er huset, som huser Fiskehuset.
   Rygter vil vide at der fandtes en 
underjordisk gang mellem kælderen 
og domkirken. Rygter som er blevet 
tilbagevist af museumsfolk efter opgrav-
ninger i Apotekergade. 

   
      
   

Vor Frue Kirke blev først domkirke i 
1922. Alligevel fandtes der allerede i 
middelalderen en katolsk præsteskole i 
byen. Man ser den omtalt første gang i 
1273. Skolen – som hurtigt blev  

 
 
 
 
 
reformeret under Hertug 
Christian og  fik tilført teologer 

fra Wittenberg, der prædikede 
den lutherske lære, og i årene fra 

1526 til 1537 var præsteskolen i 
Haderslev det eneste sted i norden, 

hvor der blev uddannet – og omskolet 
- præster. Derfor fik byen prædikatet 

”Nordens Wittenberg”.

Det første apotek
I Apotekergade lå også købstadens første 
apotek. Det blev grundlagt i 1557 og 
blev bestyret af Antoniue Bate, som  

 

skulle holde 
lageret velforsynet med  urter og andre 
lægemidler. Han havde tillige eneret 
til at sælge sød vin, stødt krudt samt 
konfekt. Foruden apotek var der også 
vin udskænkning og det hændte at her-
tugen med følge tilbragte et par timer på 
apoteket. Senere blev apotekeren endda 
kongelig hofleverandør. Ved Frederik IIs 
tiltrædelse fandtes der tre apoteker i hele 
landet – ét i København, ét i Viborg og 
ét i Haderslev.
   Senere fik Haderslev endnu et apo-
tek – som lå i samme gade – hvad der 
gjorde, at man omdøbte Bispegade 
– som gaden hed – til Apotekergade.

 

 
Morgentræt jomfru
Vægterne leder os fra Apotekergade ad  
Præstegade og her finder vi Jomfrugang. 
I middelalderen var Jomfrugang en 
grøft, der adskilte klosteret fra byen. 
Nede for enden af gaden lå i sin tid ”Ku-
len” – stedet, hvor man gravede de døde 
ned mens pesten rasede i byen. 
Navnet Jomfrugang stammer fra 
1600-tallet, og man antager at det har 
relation til byens klostre, men en sjovere 
forklaring kunne måske være, at de lidt 
mere letlevende ” jomfruer” – skøgerne 
– holdt til her, funderer vægterne med et 
skævt grin.
   En mere stueren historie om en jomfru 
har passeret igennem tiderne.  
  En bagerjomfru, hvis opgave det var 
hver morgen at tænde op i bageovnen. 

   Desværre 
havde jom-
fruen stort 
besvær med 
at komme op 
om morgenen, 
og hun spurgte 
vægteren om 
han ikke kunne 
hjælpe hende. 
Det kunne han 
naturligvis godt, 
men der var den 
hage ved det, at 
hun boede helt 
oppe på kvisten 
– og han kunne 
jo ikke stå der 
og råbe. Nu var 
skønjomfruen 
ganske kvik, så 
hun fandt hurtigt 
på en løsning. –Jeg 
binder en snor om 
min storetå og 
smider den ud af 
vinduet – så kan 
du trække i den, 
sagde hun.  Om der 
eventuelt var andre 
som trak – og måske 

for tidligt – kan vi kun gisne om, fortæl-
ler vægterne.

Wilhelmine schule
På pladen der pryder huset på Præste-
gade 12 står der Wilhelmine Schule. 
   Det lyder temmelig tysk, men det er 
faktisk pæredansk. Kronprinsesse Wil-
helmine havde besøgt byen og mente at 
der manglede noget – en pigeskole. Hun 
fik samlet midler sammen og byggede 
skolen, og det ville Frederik VII ikke stå 
tilbage for – så han samlede også midler 
sammen og byggede en drengeskole, der 
naturligvis fik navnet Fridriks Schule.
 

Når mørket     bryder frem...
- Fortællinger og skrøner fra 
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Tekst og informationer i dette materiale gengiver en vægtergang i Haderslev. Der tages forbehold for unøjag-
tigheder i historiske fakta.

Ligesom i virkeligheden starter vægtergangen ved domkirken og bevæger sig af Præstegade, Hægersgade, 
Klosteret, Torvet, Højgade, Lille Klingbjerg, Store Klingbjerg, Ehlers samlingen, Slotsgade, Slotsgrunden, 
Naffet, Badstuegade, Sønderbro, Slotsvandmøllen, Højgade, Torvet og tilbage til domkirken.

Vægterne er meget interes-
serede, hvis man har hørt 
gamle overleverede historier 
om livet i datidens Hader-
slev. Man må meget gerne 
kontakte vægterne på mail  
allan.bork-larsen@mail.
dk eller telefon 74575633 / 
2393 1686 – eller man kan 
kontakte avisen.

historiske Haderslev


