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Det er ganske vist………… 
Det er ganske vist……….., som H. C. Andersen ville have sagt det. Onsdag den 29. juli 2009 
får nabolaget, nærmere betegnet Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev, besøg af en rig-
tig prinsesse. Prinsesse Mary besøger Ehlershjemmet for at indvie hjemmets nye udemiljø til 
leg og læring. 
 
De fleste er sikket bekendt med, at Ehlershjemmet er et privat observations- og behandlings-
hjem for familier og børn. 
 
Derimod er det sikkert de færreste bekendt, at Ehlershjemmet oprindeligt blev etableret som 
behandlingshjem for børn med medført syfilis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

”Ehlershjemmet”, oprindelig en hvid ”dame”, der nu har fået en ny gul ”kjole”. 

 
I slutningen  af 1800-tallet var syfilis en af de værste kønssygdomme, man kunne få. Den gra-
vide kvinde mistede som oftest sit foster, og blev barnet født var sandsynligheden for medført 
syfilis stor. I begyndelsen af 1900-tallet havde mere end èn ud af 100 levendefødte syfilis, og 
mange døde inden for det første leveår. Denne dystre baggrund fik en række læger med 
professor Edvard Ehlers, Københavns Kommunehospital, i spidsen til at forsøge at hjælpe 
mødrene og børnene. 
 
Edvard Ehlers var meget påvirket af den svenske professor Edward Welander, som i decem-
ber 1900 åbnede sit første hjem for børn med medfødt syfilis i Sverige. Om baggrunden for sit 
ønske om at hjælpe og oprette tilsvarende behandlingshjem her i Danmark skrev prof. Edvard 
Ehlers: 
”Hvad skulle det dog blive til med saadanne Børn, som intet ordentligt Hjem havde, som ikke 
havde en kærlig Moder til at pleje Staklen, som jo selv manglede Ord til at beklage sig over  
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den uforskyldte Sygdom, der var paaført dem ? Der maatte skaffes Hjem, som kunde sikre Pa 
tientens fremtidige Behandling og derved spare Samfundet for senere Udgifter til Blindein-
stitut, Aandsvagehjem eller Sindsygeanstalt, og som samtidig kunde sikre Plejehjem og Pleje-
mødre mod den Smittefare, som disse Børn frembød, hvor de blev anbragt uden Advarsel. Vi 
har set mange uhyggelige Eksempler paa den Skade, saadanne Plejebørn har anrettet i intet-
anende Familier”. 
 
I august 1916 kunne det første ”Welanderhjem” med plads til 52 børn indvies ved Bispebjerg 
Hospital, og et par år senere blev der oprettet et ”Welanderhjem” til 30 børn i Helsingør. 
 
Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 bragte hurtigt spørgsmålet frem om hvorle-
des, man skulle takle det forhold, at antallet af syfilissmittede var tre gange så højt i Sønder-
jylland som i resten af Danmark. 
 
Med Den Sønderjyske Fond som primus motor kunne den store hvide bygning i skoven ved 
Vilstrup Strand - Ehlershjemmet - indvies den 6. maj 1925. 
 
Med tiden gjorde de nye medicinske landvindinger indenfor kønssygdomme, herunder indfø-
relse af penicillinbehandling i 1948, ”Welanderhjemme” overflødige, og i 1951 stod Ehlers-
hjemmet overfor at blive lukket. Bygningerne blev overtaget af Socialministeriet og den 21. 
oktober 1954 kunne døre åbnes til den nye institution ”Spædbørnshjemmet Ehlershjemmet” 
med plads til 26 børn i alderen 0-2 år. 
 
I 1973 blev Haderslev og Ehlershjemmet landskendt, da en ung fortvivlet mor efterlod sit ny-
fødte barn i trappeopgangen til Ryes Møllevej 2, Haderslev. Det knap et dag gamle pigebarn 
blev fundet af en beboer den 5. februar 1973. Barnet blev bragt til Ehlershjemmet, imens 
politiet og de kommunale myndigheder forsøgte at finde frem til moderen, dog uden held. 
Forstander Margrethe Pagh-Madsen tog sig af den lille, der blev kaldt for Majbritt; - hun blev 
midtpunkt for de 14 andre børn på Ehlershjemmet. Majbritt blev senere bortadopteret til et 
sjællandsk ægtepar og fik efterfølgende pigenavnet Charlotte. 
 
I april 1976 overgik Ehlershjemmet fra Socialministeriet til Sønderjyllands Amt. Hjemmet fik 
nu fremover to funktioner; - dels at tage sig af spædbørn og som en ny funktion også at tage 
sig af mødre med spædbørn. 
 
Efter nedlæggelsen af amterne i 2007 er Ehlershjemmet  nu overtaget af fonden ”Den selve-
jende institution Ehlershjemmet”, der driver stedet som et privat behandlings- og observa-
tionssted for børn og forældre med den grundlæggende overbevisning, ”at alle har de fornød-
ne ressourcer, de skal blot udvikles”.  
 
Kilde: ”Historien om Ehlershjemmet”, udgivet af Ehlershjemmet og Historisk Arkiv for Haderslev Kommune, 
2008. 

 

Foråret 2009. 
Som Storm P. underfundigt proklamerede: ”Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved 
det”, hvilket jo forsat gør sig gældende. 
 
Med udgangen af maj måned kan der gøres status over foråret 2009, der på mange måder har 
været atypisk. Temperaturen i såvel marts og april måneder har ligget en del over normalen;  - 
varmest i Sønderjylland med et gennemsnit på 4,30 C i marts måned (normalen 2,40 C) og  
9,90 C i april måned, hvilket næsten er det dobbelte af normalen (5,90 C) for Sønderjylland. 
 
 
 



 
 
Det blev den solrigeste april, siden de landsdækkende målinger startede i 1920; solen skin-
nede i Sønderjylland i april 2009 i gennemsnit i hele 260 timer, hvilket er så meget som 107 
timer eller 70% over normalen. 
 
Med hensyn til nedbøren placerede april måned 2009 sig også på rekordskamlen som den 
tredje tørreste april siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. I Sønderjylland 
faldt der 13 millimeter. Det er 33 millimeter eller 72 % under normalen for 1961-90. 
 
Maj måned derimod tegner til at blive noget nær normal med hensyn til varme, regn og sol. 
 
Det mildere og mildere klima har igennem de seneste 40 år bevirket, at bøgens udspringstids-
punkt i gennemsnit er rykket en uge frem. På Sønderballe Hoved sprang bøgen således i år ud 
den 15. april. 
 
Træernes udspringstidspunkt styres af 2 faktorer; - daglængden og vejrliget op til det normale  
udspringstidspunkt. Træer kan ikke springe ud, før det er lyst i et bestemt antal timer om da-
gen. Det sikrer, at de ikke springer ud hvis der skulle komme en mild periode om vinteren 
eller i det tidlige forår. Og det forklarer, hvorfor man ikke kan få bøgegrene til at springe ud 
inde i stuen, hvis man tager dem ind midt om vinteren. 
 
Jeg kan næsten ikke mindes at skoven, og her menes skovens træer, har blomstret så meget 
som i år. Først bøgen, avnbøgen, egen og nu ahorn. Asken er lidt tvivlsom, men linden vil 
uden tvivl afslutte med et velduften festorgie af hvide blomster til glæde for ”alle flyvende 
slikmunde”. 
 

Bøgens frugter (øverst), lindeblomster (nederst) og ahornblomster i hængende klaser 



 
 
Hvordan sommeren 2009 bliver kan man måske få et varsel om, hvis man iagttager hvornår 
ask og eg springer ud i forhold til hinanden. Det gamle vejrvarsel lyder: ”Springer ask før eg, 
bliver sommeren bleg. Springer eg før ask, giver sommeren vask”. 
 

Vandretur om Sønderballe Hoved 2009 
I år var der usædvanligt lavvande omkring Sønderballe Hoved, hvilket gjorde vandreturen 
endnu sjovere. Vi kunne nu rigtig se hvordan skrænterne må være faldet i havet igennem 
årerne. De store sten fra skrænterne bliver jo liggende og fortæller denne historie. Da vi nåede 
rundt om Hovedet kunne vi rigtig se Nordals i horisonten bagved Barsø.  

 
Deltagerne var i år Sonja og Mette. Vi havde en pragtfuld formiddag og kom hele vejen rundt 
til Sønderballe Strand. Her fik vi så dagens drama, da der var brænd i retningen af det gamle 
pigehjem.  
 
Tak for tur Sonja!                Mette 
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