
Denne gang står 
Haderslevs vægtere klar til at vise os 
rundt på Torvet, der er næste etape på 
den vægtergang som fører os rundt i 
købstadens gamle gader.
  Lige siden middelalderen har Torvet 
været byens centrale plads - en plads, 
som oprindelig var meget større end i 
dag. Den gang gik pladsen helt ind til 
kirkemuren. Her på Torvet boede byens 

mest fremtrædende borgere – borgme-
stre, købmænd og rådmænd, og det var 
her markederne af holdt. Her kom bøn-
derne kom ind til byen for at faldbyde 
deres varer.
  Udover de ugentlige markeder var der  
 

 

fire store 
markeder, 
der kunne 
fylde byen 
med husdyr 
og han-
delsfolk. 
Det var til 
Fastelavn, 
Påske, Skt. Hans og  
Mikkelsdag. Fastelavnsmarkedet var 
årets største hestemarked, og det fortæl-
les at ikke blot Torvet men også byens 
store gader – Nørregade, Apotekergade 
og Højgade var fyldt med heste, som 
stod tøjret langs husfacaderne.
   Det var også her på Torvet at Ga-
bestokken og Skafottet stod. Hvis 
nattevægterne havde pågrebet nogle 
banditter i nattens løb, blev disse stillet 
for ”retten” næste morgen. Retten bestod 
af Borgmesteren, eventuelt en rådmand 
samt Byfogeden, der var udpeget af kon-
gen. Og den gang ventede man ikke så 
længe med at eksekvere dommen. Havde  
man været for langfingret kunne det 
godt koste en finger eller to på skafottet. 
Man kunne også idømmes stryg eller 
måske timer eller dage til spot og spe i 
gabestokken.
  Ved de store markeder var alle gæst-
giverier fyldt til bristepunktet. Man 
skulle til bys, for her kunne man møde 
venner, familie eller bekendte.
  Torvet er i dag prydet med en række 

granitsøjler, der hver især har 
en lille skulptur placeret ovenpå. 
Hvis man ser godt efter kan man 

se, at de mange skulpturer il-
lustrerer hvad der er blevet handlet 

med på Torvet. På én af søjlerne er 
en klokke, der er gået i stykker. Den 

symboliserer at tiden er gået i stå her. 
Pladsen blev 

nemlig til sidst for 
trang på Torvet, og man flyttede til en 
plads ”udenfor byen”, som var blevet 
drænet - Gravene.
- Hvis man ser efter kan man også se, 
at Torvet er inddelt i to trekanter. Èn til  
kvinder og én til mænd. Som man kan 
se er kvindernes størst. Det er ligesom  

derhjemme, hvor kvinderne også har 
den største del af klædeskabet, griner 
vægterne.

Torv eller dam
Som man kan se gennemskæres Torvet 
af en vej. Det er den tidligere Hovedvej 
A10. Helt frem til midten af 1950’erne 
gik trafikken gennem Nørregade, hen 

over Torvet og ned ad Lavgade og videre 
mod Aabenraa. Fremsynede politikere 
kunne allerede i 1940’erne se at det ikke 
kunne blive ved at gå, så man plan-
lagde en omfartsvej, der ville gå hen 
over dammen. Planerne udløste dog et 
ramaskrig i byen. Mange protesterede 
og sagde, at den nye vej ville ødelægge 
dammen. De blev dog ret glade for den 
da den åbnede i 1955.

Posthus på Torvet
Haderslev har igennem århundreder 
spillet en stor rolle da postruten fra 

København – og Sverige – gik via 
Korsør-Nyborg og Assens-Aarøsund 
færgeforbindelserne. I Haderslev blev 

posten sendt videre enten mod syd 
til Europa eller mod nord eller vest 
– til Ribe.
Da hertugen oprettede sit posthus 
på adressen Torvet 8 – der hvor 

Optiker Halmann ligger i dag – var 
det det første posthus udenfor 

hovedstaden.
- Svenskerne havde lov 
til at bruge samme postrute 
som danskerne – endda også i 

de perioder hvor vi var i indbyr-
des krig. Det fortælles at man for 10-15 
år siden fandt et dokument på Rigsarki-
vet, der viste at aftalen faktisk aldrig var 
blevet opsagt, så den teknisk set stadig 
var gyldig. Og i den lille by Grarup ude 
på næsset mellem Starup og Øsby findes 
der den dag i dag en vej, som hedder 
”Svenske Postvej”, fortæller vægterne.

Vægterne i
gamle dage
Som man kan se er vægterne udrustet 
med tunge våben, håndjern og nogle 
meget store nøgler. De tre store nøgler 
kan låse byens tre store porte op. Det er 
Nørreport, Sønderport og Bispensport.
Man ved at der har været vægtere i Ha-
derslev fra meget tidlig tid, men den  

Når mørket     bryder frem...
- Fortællinger og skrøner fra 

Vægterne er meget interes-
serede, hvis man har hørt 
gamle overleverede histo-
rier om livet i datidens 
Haderslev. 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

første man kan dokumentere blev ansat i 
1699. I alt findes der historisk materiale, 
der navngiver 21 lokale vægtere. I næste 

uge fortsætter vægterne 
deres gang ad Højgade. 
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Tekst og informationer i dette materiale gengiver en vægtergang i Haderslev. Der tages forbehold for unøjagtig-
heder 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.


