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LANGS FJORD OG DAM 2014 

Af overinspektør Lennart S. Madsen 

Arkæologi Haderslev 

Årets lokalhistoriske årbog for Haderslev og omegn er nu i handlen. 

 
Forsiden af "Langs Fjord og Dam 2014" viser det gamle rådhus i Lavgade. 

Langs Fjord og Dam 

fra forlaget Gammelting er udkommet siden 1994, i begyndelsen hver andet år, men siden 2008 har 

bogen levet op til betegnelsen "årsskrift" og er udkommet hvert år. Den er medlemsbog for Haderslev 

Arkiv- og Museumsforening, men kan naturligvis også købes hos boghandleren, museet og Historisk Arkiv 

på biblioteket. 

Langs Fjord og Dam 2014 bringer som sædvanlig et større antal artikler, der tager fat på mange 

forskellige emner med 

forbindelse til Haderslev-egnen igennem tiden. I år rummer bogen 10 artikler, der spreder sig over et 

bredt emnefelt. 

Første Verdenskrigs udbrud er naturligvis markeret, idet Poul Grosen Rasmussen har skrevet den tragiske 

historie om Jørgen Skau fra Vandling, der drog af sted fra Haderslev Kaserne som en del af Regiment 84 

von Manstein i begyndelse af august 1914 og som en af de første nordslesvigere faldt i slaget ved Mons 

allerede 23. august. Også Henrik Heinemeier fokuserer på en person og fortæller den spændende historie 

om Gustav Schröder fra Haderslev, der som skibskaptajn på Hamborg-Amerika linjens passagerskib "St. 

Louis" reddede en stor gruppe jøder kort før udbruddet af Anden Verdenskrig. 



I en noget anden boldgade finder man Carl Chr. Kinzes beretning om hvaler i og ved Haderslev Fjord, 

herunder den store blåhval, der strandede ved Tamdrup Strand i 1931, og Therese Enggaards beretning 

om præsten Kofoed-Hansen fra Gl. Haderslev kirke og dennes venskab med Søren Kierkegaard. 

 
De små karakteristiske porcellænskrukker til Aga-sennep. 

Foto: Carl Gustav von Dippe. 

Langs Fjord og Dam fortsætter en tradition med at fortælle om markante virksomheder i Haderslev. 

Denne gang  beretter Carl Gustav von Dippe om den berømte Aga-Sennep i Gåskærgade og Anja 

Usbeck Pedersen er dykket ned i arkiverne for at finde oplysninger om Bryggeriet Hansborg på Lindedal. 

Endelig er der historier om renoveringen af det gamle rådhus, om huse i hjemstavnsstil og bedre 

byggeskik i Haderslev, om koppe- og tyfusepidemier ved Haderslev i 1700-tallet samt om hvad der 

hændte med nogle  af de mange genstande af messing og kobber, der blev  indsamlet til omsmeltning 

under Første Verdenskrig, men  aldrig blev sendt af sted. Alt i alt er der i årets årbog garanti for mange 

timers lærerig underholdning. 

Bogen er redigeret af Svend Åge Karup, Lennart S. Madsen og Bent Vedsted Rønne. Den er trykt 

i 1000 eksemplarer, er på 114 sider, rigt illustreret og koster kr. 199,95. 

 


