Når mørket

bryder frem...

- Fortællinger og skrøner fra

historiske Haderslev

og holder til i et par af de gamle
celler, fortæller vægterne og leder
os videre af Lille Klingbjerg.

Den måske ældste gade

Vægterne står klar i Højgade. Parate til
at lede os ud på den femte af i alt syv
etaper, der samlet bliver til en vægtergang. Når man ser på den stejle snævre
gade er det meget underligt at forestille
sig, at det engang var byens hovedstrøg
– eller hovedfærdselsåre om man vil.
Dette var hovedvejen mod syd – Slesvig
og Hamborg. Derudover fandtes en
hovedvej mod vest, til Ribe – Apotekergade – og én mod nord, Kolding
– Nørregade.
Prøv at forestille jer når ”studedriverne” kom med deres store flokke af stude,
som skulle drives gennem byen sydpå.
Typisk foretog de et stop ved Thomas
Hus nord for byen, og fra den tidlige
morgenstund blev der arbejdet med at
få ro på flokken så den kunne drives
gennem byen og videre sydpå ud til Immervad Bro og ned ad Hærvejen mod
Slesvig og videre til Holland og Belgien.
Det fortælles at den største flok stude,
der er drevet gennem Haderslev på én
gang bestod af 682 hoveder. Det krævede mere end 30 drivere at holde dem
ude af sidegader og baggårde, fortæller
vægterne.
I Højgade lå også byens rådhus og
fængslet, men sammen med det meste af

byen
gik
også disse
bygninger til
i en stor brand.
Da man skulle bygge
op efter branden tog man
udgangspunkt i møllems placering
og den bro, der var opført ved siden af
møllen. Dermed blev Lavgade – der
hidtil kun havde været en sidegade – ny
hovedgade. Det tog et helt tiår at få bygget det nye rådhus i Lavgade, og i den
periode blev alle byrådsmøder afholdt i
et af kapellerne i domkirken, fortæller
vægterne.

Vægterne er meget interesserede, hvis man har hørt
gamle overleverede historier 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.
I 1856 blev Højgade 6 opført. Her holdt
vægterne til og der var indrettet fire
fængselsceller. Stedet var politistation
helt frem til 1931, og i dag har vægterne
genindtaget lokalerne

Det antages at Lille Klingbjerg er
byens ældste gade, og at dens navn
skyldes at der sprang en kilde her (der
wasser klingen – vandet risler). Præcis
hvor der går en lille passage mellem
Lille Klingbjerg og Badstuegade gik
grænsen mellem Slotsgrunden og byen.
Og de som boede på slotsgrunden var
ikke underlagt byens love, ligesom de
heller ikke skulle betale skat til byen.
Det fortælles at der i gavlhuset Lille
Klingbjerg 14 var en
smugkro.
Og det var jo vægternes
opgave at se til, at der
ikke ulovligt blev udskænket stærke drikke
– og måske spillet om
mønt eller bedrevet
utugt. Men det var en
pligt at se ordentligt
efter før man bragede
ind. Somme tider
kunne der sidde rådmænd og andre fine
personer.
Så var det med at
gå forbi, for man ville
jo gerne have arbejde
næste dag også, fortæller vægterne.

Vægtere i gamle dage

Haderslevs vægtere har taget sig den
frihed at blande århundrederne lidt
sammen. Dragterne de er iklædt er
nøje kopier af 1700-tals dragter, og de
vægtervers de synger så dagens lys i slutningen af 1600-tallet. Det er såmænd
ingen ringere end Thomas Kingo, der
i 1683 satte ord til en gammel dansk
folkemelodi - og dermed fødte det første
vægtervers.
Senere kom de 10 vers, som indledes
med ”Klokken er slagen...”. Vers som
blev brug af tårnvægterne, der dermed
også gav borgerne en mulighed for at
følge med i tiden. For vægterne i Haderslev er netop vægterversene er vigtig del
af gerningen, og det sker ganske ofte er
vægterne bliver stoppet på gaden

Tekst og informationer i dette materiale gengiver en vægtergang i Haderslev. Der tages forbehold for unøjagtigheder 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.

Mor var
hjemme

Vi er nu drejet ned
ad Store Klingbjerg,
der er kendetegnet ved en masse
restaurerede huse
med udvendige
trapper. Bag husene lå grænsen
til Slotsgrunden
og altså den ydre
voldgrav. Husene med numrene 5 og 7
er blandt de absolut ældste i byen – opført lige efter den store brand.
Området har været kendt som et
lidt skummelt sted, og måske ikke kun
i gamle dage. I hvert fald var der en
aften en ældre mand på vægtergang, der
spurgte om han måtte fortælle en historie fra sin barndom. Naturligvis måtte
han det, og manden pegede på et vindue
højt oppe på ét af husene:
Der blev jeg født, sagde han og tilføjede: - Og tænk jer, den nat var min mor
hjemme.
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og opfordret til at synge et vægtervers.
Den første Haderslev-vægter som
optræder i trykte bøger var Michalis
Petrus, der blev ansat i 1592. Han blev
dræbt i tjenesten. Så galt går det heldigvis ikke mere, men i århundreder boede
vægterne faktisk uden for byportene.
Mest for deres egen - og deres familiers - sikkerheds skyld.

