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FORORD

Hermed har vi fornøjelsen at udsende det første 
skrift fra Lokalhistorisk forening for Broager
land.
Med udsendelsen af dette og fremtidige skrifter 
håber vi at fremme foreningens formål, som er 
at øge kendskabet til og interessen for hjemstav
nen, dens fortid, og kultur.
For at gøre skrifterne så alsidige som muligt, 
opfordrer vi medlemmerne og andre interessere
de til at fremkomme med forslag til emner, man 
ønsker nærmere belyst, - eller endnu bedre, ind
sende beretninger, der kan danne baggrund for 
artikler om gårde, huse, slægter, enkeltpersoner 
eller begivenheder, der har fundet sted på Bro
agerland.
Fra Broager kommune har vi fået tilsagn om, at 
et lokale på første sal på biblioteket vil blive 
indrettet til lokalhistorisk arkiv. Så snart dette 
er sket, agter foreningen at påbegynde indsam
ling af arkivalier såsom billeder, skøder, fæ
stebreve, attester, diplomer, dagbøger, sven
debreve, foreningspapirer, personlige papirer, 
sange o.s.v., - altsammen ting, der kan være 
med til at give et billede af Broagerland og de 
mennesker, der har boet her gennem tiderne. 
Læserne opfordres hermed til at hjælpe os med 
opbygningen af arkivet.
Samtidig med at vi håber, at skriftet vil blive 
velvilligt modtaget, vil vi gerne takke bidrags
yderne til dette første hæfte.

Bogudvalget



Udstykningen og udflytningen 
i byerne 
Mølmark og Broager

Stavnsbåndets ophævelse i 1788 bliver gerne opfattet som den tids vig
tigste landboreform.
Der var dog andre hændelser, der i lige så høj grad indvirkede på land
bruget. Her tænkes på udstykningen med fællesskabets opløsning samt 
udflytningen til gårdene fra landsbyen. Man bør også her tage i betragt
ning de særlige forhold der gjorde sig gældende i Sønderjylland. Indtil 
omkring år 1600 formede landboforholdene sig omtrent ens i hele Dan
mark, men forskellige ting gjorde, at Sønderjyllands bønder fik andre 
forhold. Da Frederik den 2. i 1580 overtog Haderslev amt, købte og ud
skiftede han alt adelsgods med undtagelse af Gram Gods. I Åbenrå og 
Tønder amter, der hørte ind under hertugen af Gottorp, var der kun få 
adelsgodser. Disse herskaber var mere interesserede i jordskatter end 
hoveri. Da tiderne tilligemed var gode for landbruget, kunne disse bøn
der udnytte deres egen arbejdskraft hjemme, hvilket gav sig udslag i en 
højere velstand. Man ser det på de møbler, der findes fra den tid. Denne 
velstand gav sig udslag i, at man allerede her begyndte på overgang fra 
fællesskabet til individuel drift. I Løjt Sogn påbegyndte man allerede i 
årene 1600-1650 at samle de enkelte gårdes jorder ved et mageskifte. 
Fordelen ved særdrift var let at se, men vanskelig at opnå, derfor gik 
sammenlægningen kun langsomt. Den nedarvede mistillid og vanen var 
seje modstandere, men også teknisk stillede forholdene sig hindrende i 
vejen. Den gamle driftsform med de store bymarker krævede kun hegn 
omkring disse, medens den nye form krævede mange små marker, der 
skulle indhegnes. Denne indhegning var ganske uoverkommelig i mod
sætning til det lange fælleshegn, hvor hver enkelt bonde kun havde sin 
lille part at vedligeholde. Hegnbyrden var minimal. Man hegnede nem
lig med risgærde lavet af tætstående staver med træfletning imellem. 
Hasselens grene hedder på sønderjysk »Gæssel«, fordi man brugte den
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til fletningen. Dette gærde havde de fejl: det var materialekrævende, 
langsommeligt at lave og tilligemed havde det en kort levetid. 
Forudsætningen for overgang til særdrift krævede således et holdbart 
hegn til en nogenlunde billig pris. Det fandt man i de senere så højt be
sungne levende hegn. Man gravede en grøft, kastede jorden op, til et lil
le dige og plantede så i diget hassel, pil, tjørn eller el. Med visse mellem
rum kappede man grenene ned, og man havde et ideelt hegn. Det var 
ganske vist kostbart eller rettere arbejdskrævende, men var det først 
etableret, var det nemt og billigt at holde. Man kan sige, at indførelsen 
af de levende hegn, var den tekniske forudsætning for, at fællesskabets 
ophævelse kunne gennemføres. Nu skete den proces ikke hurtigt, men 
som regel ved en lang række mageskifter som før omtalt ved Løjt i ind- 
hegnede småmarker. Men de gode tider fik en ende. Krige med dertil 
hørende besværligheder såsom sygdom, kriser m. v. kom. Udskiftnin
gen gik i stå, men da tiderne igen blev normale, opdagede man at denne 
driftsform var langt mere lønnende. En driftsforbedring, som var ind
ført fra Holsten nemlig »Kobbelbruget«, d. v. s. man dyrkede jorden i 
flere år i indhegnede småmarker med havre, byg, rug, boghvede, hvor
efter den lå hen i græs i flere år. En hvileperiode, der øgede udbyttet. 
Denne dyrkningsmetode passede ligeledes bedre til enkeltmandsdriften. 
Denne udvikling, som her beskrevet formede sig en smule anderledes for 
os her på Broagerland. Dette skyldtes Hertug Hans den Yngre (1545-* 
1622), der fik sit hertugdømme i Sønderborg amt med mere. Han var en 
dygtig og streng herre og fik hurtigt ved køb og mageskifte samlet et 
stort godsområde, hvor han enten købte eller oprettede mange ladegår
de. Vi havde her på Broagerland Skodsbølgård (nu fuldstændig 
nedlagt), Krammark, samt Skeldegård, hvor han byggede sit jagtslot 
»Freileben«. Dette initiativ krævede arbejde og penge. Der var dog en 
enkelt ting, hvor vi skilte os fra fæstebønderne i Danmark. De fleste fæ
stere her var nemlig arvefæstere, hvilket betød en stor tryghed.
Døde boelsmanden således, inden sønnen var myndig, det blev han, når 
han fyldte 25 år, kunne hustruen drive gården videre, indtil sønnen blev 
25. Det skete som regel ved, at hun fik en »Sættemand« til at hjælpe 
med bedriften.
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Udviklingen i landbruget gik videre, og øvrighedens opmærksomhed 
blev henledt på denne udskiftning, der betød bedre landbrug, og derfor 
også flere penge i statskassen. Der fremkommer således en forordning i 
1766, der havde til formål at fremme ophævelsen af landsbymarkernes 
fællesskab samt fremme indhegningerne af markerne.
Alt dette fik så endelig gang i udskiftningen her på Broagerland. Man 
begyndte i Gammelgab i 1772 og året efter i Broager og Mølmark. 
Den 13. september mødtes for første gang den kommission, som ejerne 
af de to byer havde nedsat.
På den første side i den bog, min tiptipoldefar har fået udleveret, står 
med sirlig skrift på tysk: Actum Broager den 13.de sept. 1773. Fortsæt
telsen lyder i oversættelse, som bibliotekar Gustav Auring, Åbenrå, har 
foretaget:
Under dags dato er de nådigst konstituerede kommitterede i Broager og 
Mølmarks landudskiftningssag for første gang trådt sammen, nemlig 
Hans højfyrstelige Højhed hertugen af Lyksborg, højtbestaltede justits
råd, hr. herredsfoged Hinrich Gottfried von Somm på lyksborgernes



vegne. Hans kongelige Majestæts allernådigst bestaltede stiftsfoged, hr. 
Joh. Ludwig, Cammerrath, på domkapitlets vegne og Hans fyrstelige 
Højhed hertugen af Augustenborgs højstbestaltede husfoged, hr. Bertel 
Petersen, på de graastenske undersåtters vegne, på grund af den fore
stående deling, separering og opgørelse af ovenomtalte to på Sundeved 
liggende landsbyer at træffe nogle foreløbige aftaler. Det behagede her
på samtlige høje kommitterede selv, at tage Broager og Mølmarks by
marker i øjesyn, i nærværelse af samtlige markinteressenter og sammen 
med disse at træffe de nødvendige forholdsregler til den forestående 
taksering og bonitering af landerierne, hvilke de erklærede selv at ville 
iværksætte, i lige måde til antagelse en edsvoren landmåler etc., hvor
med dagens møde blev sluttet. Dato som ovenfor.
Undertegnet v. Somm, Cammerrath, Petersen.
Det næste møde holder man så den 18. november, hvor man fremlægger 
18 foreløbige punkter til godkendelse hos præster og markinteressenter. 
Den 20. november mødes ligeledes de samme og der bliver skrevet kon
trakt med de to edsvorne landmålere Christian August Steingard og 
Hans Jørgensen Foogt, som skal opmåle de talrige skifter, vurdere dem, 
og sluttelig igen udmåle de nye marker og vurdere dem.
Så er der pause i forhandlingerne. Landmålerne går i gang, og den 16. 
august næste år mødes atter alle de interesserede. De næste dage en 17.,
18. og 20. har man brugt til alle de mange vanskeligheder og at få dem 
ryddet af vejen. Den 22. er man gået i gang med lodtrækningen, der 
skulle afgøre, hvem der skulle flytte ud og hvorhen. Lodtrækningen har 
man benyttet i alle de tvivlsspørgsmål, hvor der ikke var naturlige løs
ninger. Man ser, at man har bestræbt sig på, at hver gård fik skov, eng 
og sandjord. Den 23., 24. og 25. er bolsmændenes beliggenheder blevet 
bestemt, ligeledes er der aftalt bestemmelse om kådnerne’s og indsidder
nes landerier, hvorefter man den 29. har taget de nye marker i øjesyn og 
udfærdiget det følgende dokument; selvfølgelig med de høje herrers 
godkendelse.
Der var ialt 20 bol samt et halvt bol, som 7 kådnere ejede, det såkaldte 
smedeland. Af disse bol var 12 tilhørende Lyksborg, heri var de to præ
stegårde samt herrefogden hr. von Somms egen gård medregnet, så var
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der 6 bol tilhørende Gråsten og endelig 2 gårde tilhørende Slesvig dom
kapitel. Deraf lå de 12l/2 bol i Broager og IVi bol i Mølmark.
For at forstå fordelingen var det på sin plads at fortælle, hvor bymar
kerne lå samt deres navne.
Nord for kirken grænsende op til Smøl og Skodsbøl lå Nørremarken, 
mod øst lå med den gamle Vemmingbundvej (vejen førte for øvrigt til 
Sønderborg) og den gamle Dyntvej som grænser, Østermarken, den gik 
helt ned til Vemmingbund. Mellem Dyntvejen og engdraget Osbæk den 
gang benævnt Huesbeck, lå Højløkke, navnet brugt idag til en del af 
den bebyggelse, der ligger der. Så har vi Osbæk, og på den anden side 
begynder Andkjær, der først slutter ude ved gården Roi. Her begynder 
Roimarken, som omfatter begge Roigårde samt skoven. Vi er nu nede 
ved vandet, herfra har vi så de tre marker Overskov, Midtskov og Ne- 
derskov (Busholm), den gamle Illervej er grænsen, og gårdene der ligger 
der giver beliggenheden. Så har vi området ved Brunsnæs, der blev kaldt 
Fjeldemarken, her har vi endnu navnet tilbage, bibeholdt i bakken op til 
den gamle tjørn, den kaldes nemlig »æ felt bjærre«, så kommer Iller- 
marken, der har givet Iller navnet, den går helt op til den markvej, der 
fører ned til Frede Strucks marker, det var en stor mark, men det meste 
var til gengæld skov dengang. Så kommer Vestermarken, der går helt op 
til kirken og ud til Nejs, som dengang først begyndte ved Børge Morten
sens marker, dengang hed denne mark til gengæld Nixmarken. Det var 
de 12 bymarker, der skulle deles.
Man begyndte med lodtrækningen, idet man havde bestemt at 10 bol 
skulle flyttes ud. Første bol er:
1. Hr. justitsråd H. G. von Somm skulle flytte til østsiden af Østermar
ken, det vil sige ned til Vemmingbund, og det skulle idag være Lory Car- 
stensens ejendom samt de jorder Lorens P. Hansen har.
2. Johannes Kornbeck, lyksborgsk undersåt, på nørresiden i Nejsmar
ken. Det er idag gården som Chr. Anker-Møller ejer. J. Kornbeck havde 
ikke gården længe, idet allerede i 1784 drives den af Hans Hansen, en 
slægt der havde den indtil Chr. Anker-Møller køber den. Jorderne er de 
samme endnu.
3. Hans Matzen, gråstensk undersåt, på nørresiden i Roimarken, idag
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Jørgen Jensens ejendom. Gården lå for øvrigt før udstykningen oppe, 
hvor nu fjernvarmecentralen ligger.
4. Thomas Christensen, gråstensk undersåt, sydsiden i Roimarken, nu 
Peter Juhlers ejendom, denne gård er en gammel slægtsgård, idet den 
samme familie har haft gården i de godt 200 år.
5. Domkapitlets undersåt, på vestsiden i Midt- og Nederskov. Her knyt
ter der sig en historie til, idet man ikke ville bestemme, hvem af de to 
undersåtter der skulle flytte, de skulle for øvrigt selv hjælpes ad med 
flytningen, ligeledes med delingen af den eng, de fik. Gårdene lå begge i 
Mølmark, nemlig der hvor Svend Hollensen bor og Hans Hansen, Midt
skov sydøst for gården. Man har dog ikke fundet rester af gården af be
tydning. Gårdene var for øvrigt blevet mageskiftet da Hertug Hans den 
Yngre oprettede sit jagtslot i Skeide. Manden, der valgte at flytte, hed 
Peter Hansen og var den nuværende ejers tiptipoldefar.
6. Hans Heningsen, lyksborgsk undersåt, på østsiden i Midt- og Neder
skov, det kaldes i dag Busholm. Gården ejes idag af advokat Bernth An
dersen. Gården lå før udflytningen i Broager.
7. Sibbe Andersen, lyksborgsk undersåt, på østsiden i Over- og Midt
skov. Gården ejes idag af Roger Sibbesen, som også er i familie i lige li
nie med Sibbe Andersn. Denne gård har forøvrigt en interessant fortid, 
men det er en hel anden historie. Gården lå før udstykningen i Broager.
8. og 9. På vestsiden i Overskov og i Illermarken, der blev gennemskåret 
i to halve bol fra nord til syd, nemlig Jens Jørgensen, lyksborgsk under
såt, på vestsiden, det er den gård hvor Erik Petersen bor, og på østsiden 
Hans Jørgensen, gråstensk undersåt, som Erik Petersen også ejer, før 
ejede hans bror Hans Petersen den.
Hans Jørgensens ejendom lå før udstykningen i Mølmark og Jens Jør
gensens i Broager.
10. Frans Fransen, lyksborgsk undersåt, fik Fjeldemarken. Gården fin
des ikke mere, idet dens jorder er delt mellem Bryggergården, Peter Juh
ler, Frans Løper, Erik Petersen og Midtskov. Gården lå førhen i Møl
mark. Frans Fransen var for øvrigt også teglmester. »Slottet« i Iller eller 
Matzens villa er resterne af gården.
11. Henning Petersen, gråstensk undersåt, på sydsiden i Nejsmarken.
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Den gård har nu Børge Mortensen. For øvrigt lyder grænsedragningen, 
beskrevet i jordbogen, helt poetisk: Skellet mellem Henning Petersen og 
Johannes Kornbeck begynder ved vandet hvor de små fiskerbåde plejer 
at ligge og går mod nord og nordøst til Hulvejen. Det er stadig grænsen 
mellem de to gårde.

Det var de 10 hele bol, der måtte rykke ud, fo dem vel nok den største 
omvæltning, men øvrigheden påbød da også forskellige hjælpeforan
staltninger. Således skulle udflytterne hjælpes det første år med at køre 
møg ud. 2 dage pr. bol med 2 vogne pr. dag. Man hjalp ligeledes hinan
den ved nedbrydning af husene og genopbygningen. Der skulle også be
tales penge, 4 rdl. for hver mark guld. Denne hjælp skulle ydes inden for 
den jurisdiktion, de tilhørte. Stråtag blev der ligeledes påbudt at yde (2 
drag tagstrå på 14 punds vægt pr. neg). Her fik man yderligere 10 drag 
til låns, de skulle tilbagebetales over 6 år. Udpint jord skulle ligeledes 
have visse læs gødning efter embedsmændenes vurdering. Så skulle man 
endelig til dem, der fik jord, der lå hen til græs, hjælpe med at så rug, 
det gjaldt dog ikke de lyksborgske undersåtter, men gråstenerne ville bi
stå med 2 dages pløjning pr. bol.
Der blev forøvrigt givet en del forordninger, der giver et fingerpeg om, 
hvordan jorden så ud dengang. Således måtte de fæstere, der fik krat til 
deres landstykke bortrydde det, dog skulle de høje herskaber have de 
egetræer eller bøge, der eventuelt forefandtes der. En forordning, der 
bestemte, at de levende hegn, der indgik i de nye bols marker skulle be
tales med 3 skilling for hver favn (1,88 m), viser, at der har været enkelte 
hegn på den tid. Indhegningen rundt om de nye marker har taget sin tid,
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sA el c tørste 3 år måtte man frit tage buske og lignende til udbedring af 
hi*y,n i de gamle hovskifter i skovene.
Skovene var nemlig ligesom markerne delt op i lange smalle skifter. 
Vejenes vedligeholdelse blev delt ud til de enkelte brugere, ligeledes var 
man fælles om vedligeholdelsen af hovedvejene, det vil sige vejen fra 
Holdnæs (Brunsnæs) til Vemmingbund og vejen fra Broager til Smøl. 
Tilbage i byerne blev der 12 bol. En lille kort omtale.
12. Jørgen Petersen, lyksborgsk undersåt, nuværende ejer Carl Slot, 
dog nu med et mindre areal, idet byen har inddraget en del jord til be
byggelse. (Farverløkke og Pileløkke) Løpers ejendom er ligeledes ud
skiftet fra bolet. Ved ejendommen lå iøvrigt byens gadekær, der hvor nu 
fjernvarmeværkets olietanke ligger. Gadekær var på den tid lige så vigti
ge som olietanke er i dag. Ved gadekæret lå før udstykningen de to går
de, der flyttede til Roi, bol nr. 3 og 4.

13. Hans Petersen, byens sandemand, lyksborgsk undersåt. Gården er 
idag nedlagt. Stuehuset, Allégade 7, er i dag indrettet som kollegiebolig. 
Jordene er solgt, enten til bebyggelse eller andre gårde. Højløkke og 
Bakkevænget, fjernvarmecentralen og det bagvedliggende snedkerværk
sted ligger på dens marker.
14. Hans Jessen, gråstensk undersåt. Denne gård lå oprindelig på hjør
net af Storegade og Vestergade, der hvor bl. a. karetmager C. F. Han
sen bor. Gården blev flyttet i 1912, da man oprettede jernbanen Skelde- 
Sottrup. Den blev flyttet ned til dens jorder, der lå sydøst for byen ud 
mod Nejs. Den fik da navnet Mariegård; kommunen købte for få år si
den gården af Tøge Sibbesen.
15. Johan Johansen, lyksborgsk undersåt, i Mølmark. Gården ejes idag
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af Frede Struck. Denne gård var vurderet til 9 mark guld, en værdian
givelse der nogenlunde svarer til vore dages grundskylds vurdering. Der 
skulle cirka 11 tdr. land til værdien af 1 mark guld. Der er dog i årenes 
løb bortsolgt flere lodder, hvorpå der er oprettet nye ejendomme - så
som: Poul Lorenzens og Peter Holm Andersens samt den nu nedlagte 
ejendom som Detlef Knudsen drev. Dette bol deltog også i lodtræknin
gen om sandjord i Vestermarken (Lod nr. 5). Denne parcel er nu bebyg
get. Den ny brandstation ligger bl. a. der. Resten af jorden lå i den sydli
ge ende af Vestermarken.
16. Hans Peter, Blansgårdsk undersåt, ejes idag af Peter A. Petersen. 
Denne gård fik sine marker i den sydlige del af Vestermarken samt i II- 
lermarken, fik desuden lod nr. 3 i sandjorden i Vestermarken beliggende 
i en stribe fra barber Lausens ejendom ned til Låddenmose. Idag udlagt 
til beboelse. Dette bol var det eneste, der tilhørte godset Blansgård, en 
gård som Hertug Hans den Yngre ikke erhvervede, det skete først sene
re, men den bibeholdt altid sit tilhørsforhold til Blansgårds øvrighed.
17. Jens Hollensen, gråstensk undersåt. Gården tilhører idag Tøge Za- 
chariassen. Der er til gården tilkøbt flere lodder, bl. a. fra nabogården 
nr. 18 samt fra Krammark, så det idag er større end de 4/2 mark guld, 
den var på dengang. Jordene ligger i Illermarken og ud mod Krammark. 
Det andet halve bol var naboen.
18. Jørgen Sibbesen, gråstensk undersåt. Gården blev senere solgt til 
teglmester Heide, som flyttede gården til Iller, hvor hans teglværk lå. 
Teglværket lå ved Iller Strandvej 29 og beboelsen på den anden side af 
vejen, der går op til Trekroner, er der i dag intet tilbage af, dog er nav
net Heide bibeholdt, idet bakken fra Mølmark mod Iller kaldes »Heides 
bjærre«. De to bol fik lod nr. 4 i Sandmarken til deling. Denne lod lå 
nord for Møllegade og er i dag lutter beboelse.
19. Peter Petersen, lyksborgsk sandemand. Denne betegnelse var en 
slags øvrighedsrepræsentant, han skulle møde på herredstinget samt 
sørge for ordensreglernes opretholdelse ved tvivlsspørgsmål i det prakti
ske (hegn, markfred o.s.v.). Gården ejes idag af Peter Juhler, Mølmark, 
som er svigersøn til den forrige ejer, Chr. Petersen, der er efterkommer i 
lige linie af Peter Petersen. Gården fik lod nr. 1 i Sandjorden, der hvor
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nu Drossel vænget med plantagen ligger. Resten af jorden ligger lige syd 
for gården i Andkjær og Roimarken.
20. Heinrich Petersen, kgl. undersåt. Gården ejes idag af Svend Hollen- 
sen, Mølmark. Denne gård hørte ligesom gården Midtskov (Nr. 5) til 
Slesvig Domkapitel. Dens jorder lå på østsiden af vejen til Gammelgab, 
i Andkjær. Desuden en lod i Sandjorden (Lod nr. 2) det er der, hvor 
granplantagen bag fjernvarmeværkets anneks i Nejs ligger.
21. Hr. pastor Petersen, idag Vestre præstegård. Jordene lå i Nørremar
ken østen for kirken, samt et lille stykke vesten for kirken, ialt 6 mark 
guld, vores park hørte ligeledes med; her havde præsten sine fiskedam
me, der var 3 stk. dengang. Den jord, der i dag ikke er bebygget, er bort- 
forpagtet af menighedsrådet (som også ejer jorden).
22. Georg Adolf Thomsen, gråstensk undersåt. Gården fik de tofter, 
som havde tilhørt de udflyttede bol, nr. 6 Hans Henningsen samt nr. 7 
Sibbe Andresen. En toft var et mindre inddiget jordstykke, der holdtes 
uden for fællesskabet og som regel lå op til gården. »Kålhaugen« haven 
til nr. 6 fik gården også tildelt, deraf kan vi slutte, at de to bol må have 
ligget i nærheden af dette bol. Stuehuset ejes idag af Carl Blomgren, 
medens sønnen Preben ejer jordene, idet gården efter 200 år er flyttet til 
Vemmingbund, hvor jordene også ligger.
23. Det sidste bol var hjælpepræst Holst. Gården var på 4 mark guld. 
Den fik sin jord i Nørremarken samt Østermarken, noget sandjord ved 
siden af degnens sted, i dag er det bebygget. Det var ligeledes til denne 
gård noget jord i Gammelgab, der blev udlagt i Nørremarken. 1 dag, 
hvor præsteembedet er flyttet til Egernsund, er stuehuset og en lade 
solgt til dyrlæge Holm. Jordene er af menighedsrådet bortforpagtet. 
Det var i korte træk en beskrivelse af de bol, der blev liggende i landsby
erne. Man havde i store træk bestræbt sig på at lægge jordene i tilslut
ning til bolene. Til fællesskabet hørte også en del skov. Disse fordelte 
man også imellem bolene; det var nemlig ikke altid tilfældet. Der findes 
således endnu skove, som er delt op i lange smalle parceller, akkurat 
som markerne var. Denne fordeling af skovene blev til dels foretaget 
ved lodtrækning eller ved den naturlige tilknytning.
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Man begyndte med den største skov. Illerskoven, der strakte sig fra »æ 
Havgaf« ved Broager vig til Brunsnæs. Denne fordeling fik senere en 
stor betydning, idet mange af disse skovskifter blev begyndelsen til en 
senere storslået teglværksdrift. De første teglværker lå her allerede. 
Cathrinesminde teglværk var allerede grundlagt i 1732. De to bol nr. 5 
og 2 drev teglværket via forpagter. Omkring år 1900 lå der 8 teglværker

på stribe, hvoraf Matzens (bol nr. 10) og Heide (bol nr. 18) var de mest 
kendte. De huse, der ligger der er arbejderboligerne fra dengang. Tegl
værkerne er nu alle nedlagte.
Men her er en skematisk fortegnelse over fordelingen:
Nr.l Hans Peter, bol nr. 16, er stadig skov.
Nr. 2 Georg Thomsen, bol nr. 22, solgt. Her ligger villa »Cathrinesmin
de«. zden øverste del er skov.
Nr. 3 Heinrich Petersen, bol nr. 20. Teglværksgrav. Her lå Hollensens 
teglværk. Det er solgt til C. H. Clausen.
Mellem 3. og 4. lå de to præsteskove, som delvis er intakte, der er dog 
lergrave ud mod kysten.
Nr. 4 Jørgen Petersen, bol nr. 12, solgt.
Nr. 5 Hans Petersen, bol nr. 13, solgt. Begge disse lodder er i dag næ
sten ryddede, og her ligger store lergrave.
Mellem 5. og 6. fik H. von Somm et skovstykke og ligeledes bol nr. 14. 
Her lå ligeledes dengang et teglværk. Skovene er her ryddet, kun krat til
bage, samt lergravene.
Nr. 6 fik Johan Johansen, bol nr. 15, solgt. Jorden her tilhører nu Jes 
Jørgensen, Iller.
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Nr. 7 Deltes mellem bolene 8 og 9. Her er det samme billede med tegl
værksgravene og krat.
Nr. 8 Frans Fransen fik det sidste stykke skov. Frans Fransen var tegl
mester og havde før udstykningen et teglværk, der hvor nu Matzens villa 
ligger.
Det var fordelingen af Iller skov.
Nr. 9 Peter Hansen, bol nr. 5, fik sin skov i Midt- og Nederskov, sam
mesteds fik
Nr. 10 Hans Henningsen, bol nr. 11, den østlige del af skoven.
Nr. 11 Sibbe Andresen, bol nr. 7, fik vestsiden af Roiskoven.
Nr. 12 Peter Petersen, bol nr. 19, fik midten af Roiskoven, og 
Nr. 13 Hans Madsen, bol nr. 3, fik den østlige del af Roiskoven.
Nr. 14 Thomas Christensen, bol nr. 4, fik sin skov syd for gården i Roi i 
det såkaldte Ruhen, naboerne her bliver de to:
Nr. 15 Mølmarker bol, Jens Hollensen og Jørgen Sibbesen, bol nr. 17 
og 18. Det benævnes som Vibemose, man bruger her i jordebogen gamle 
stednavne, som i dag er gået i glemmebogen.
Nr. 16 Henning Petersen, bol nr. 11, får en skov ved siden af gården,
her bruges også et gammelt navn Phohfeld Moose.
Nr. 17 Johannes Kornbeck, bol nr. 2, får sin skov vester for gården. 
Det var fordelingen af skovene.
Der er i dag ryddet meget af de enkelte skovstykker, men i store træk lig
ger de der stadig som kratskove til glæde for jægere og naturelskere. 
Loven om Fredskovpligt fra 1815 sikrer ligeledes deres fremtidige bestå
en og oliekrisen øger nu også deres værdi. Man kunne fristes til at kom
me med et suk: En lov, der kunne sikre vores hegn på samme måde. 
Så var der kun tilbage at fordele engen, Husbeck, den kaldes i dag Os
bæk. Den deltes i 10 lodder fra øst (Dynt) mod vest (Broager). Fordelin
gen foregik også efter endt lodtrækning.
Lod nr. 1. Hans Jørgensen, Iller, bol nr. 8 og 9 svarende til 8Vi mark 
guld, således tildeltes hvert bol eng efter den mark guld værdi vedkom
mende bol havde.
Nr. 2 Hans Peter, bol nr. 16, til 8 mark guld 
Nr. 3 Hans Madsen, bol nr. 3, til 7 mark guld
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Nr. 4 Bolene Jens Hollensen og Jørgen Sibbesen, bol nr. 17 og 18 til 9 lA 
mark guld tilsammen.
Nr. 5 Thomas Christensen, bol nr. 4, til 7 mark guld.
Nr. 6 Peter Hansen, bol nr. 5, til 7 mark guld.
Nr. 7 Heinrich Petersen, bol nr. 20, til 7 mark guld.
Nr. 8 Peter Petersen, bol nr. 19 til 9 mark guld.
Nr. 9 Johan Johansen, bol nr. 15, til 9 mark guld.
Nr. 10 Jørgen Petersen, bol nr. 12, til 9 mark guld.
De øvrige bol havde engjord til deres jord.
Efter denne fordeling var udskiftningen tilendebragt for bolenes ved
kommende. Man havde dog også i Broager boende nogle af hertugens 
embedsfolk, som ejede mindre gårde. Således fik her ved uddelingen af 
eng hr. hofråd Bo Todsen tildelt 1 tønde eng i nordenden af Osbæk.

Denne hofråd Bo Todsen afløser forøvrigt H. von Somm som herreds
foged. Han afløser H. von Somm som den lyksborgske repræsentant i 
kommissionen. Han kom tilligemed i jordfordelingen, idet han fik H. 
von Somm’s gamle boplads og toft, samt noget jord i Nørremarken, 
samt en lille toft vesten for kirkegården, der hvor overdyrlæge Wohlk 
bor i dag.
Hans bopæl har efter al sandsynlighed ligget, hvor nu købmand Han
sen, Storegade, bor. Jorden overfor mellem Storegade og Vestergade op 
til Borgergade samt jorden mellem Bækgade og op til Allégade hørte og
så til ejendommen. Rådhuset i Broager er således vendt tilbage til stedet, 
hvor administrationen også foregik før.
Disse embedsmænd, der havde studeret ved tyske universiteter, var såle
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des også bønder. Det gav vel nok landsbyen sit præg, ligeså akademiker- 
fællerne præsterne; økonomisk betød det vel også noget for byen.
Så er man gået over til fordelingen af jord til Kådnerne (Husmænd). Det 
foregik efter praktisk skøn i forhold til beliggenheden. Mange af disse 
Kådnere havde en håndværkerbestilling, såsom tækkemand, farver, 
skomager, rebslager, hjulmand, drejer og bager. Sidstnævnte boede 
Storegade 17, hvor nu bager Rathje har udsalg.
Det næste punkt var bestemmelserne angående vejene, samt i de tider li
ge så vigtige stier, enten det så var kirkestier, jagtstier for herskabet eller 
almindelige fodstier.
23 punkter fortæller om vejenes og stiernes bredde, hvor de gik fra, og 
hvortil de førte. Hovedvejene, som før nævnt, skulle være 12 alen (7,5 
m) bredde, samt 3 alen på begge sider til at grøfte og dige på. Af alle dis
se veje er der kun 4, der er benævnt med navn:
1. Herrevejen, vejen som gik fra Holnæs (Brunsnæs) til Freileben (Skel- 
degård). Nu hedder dele af den Gamle færgevej og Hertugvej.
2. Færgevejen, vejen, som gik fra Brunsnæs op til Broager i dag be
nævnt som lllervej.
3. Naffervejen, en nu tilgroet vej ved Iller skov.
4. Tangvejen, vejen fra Broager til vandet, nu markvej til Nejsgård, bol 
nr. 2. Enkelte veje var kun 6 alen brede og andre 8 alen. Jagtstierne, 
som skovbetjentene skulle anlægge, var 3 alen brede.
De fleste af vejene ligger endnu, omend trafikken på mange er minimal 
(Herrevejen). Derimod er alle stierne forsvundet, men i min drengetid 
gik der en sti, som er nævnt under punkt 10: fra Mølmark gennem Ves
termarken langs hegnet i sydenden, gennem Nejsmarken langs vandet til 
fiskerbådene udlægges af kommunen en fodsti på 2 alen. Af den sti var 
begyndelsen stadig intakt, og blev flittigt brugt af Hans Struck, når han 
gik i marken. Stien begyndte ved Mølmarks gadekær ud for Mølmark 
nr. 17. Den er fyldt op nu, det skete, da man anlagde den ny vej til Skei
de. Så gik stien tværs over »æ Leermai«, som kommunen ejede den
gang, og som stod til rådighed for indbyggerne i Mølmark og Broager, 
når de skulle bruge ler til reparation eller nybygning af deres gårde (hu
se). Så gik stien gennem Jens Jonassons gårdsplads, på den tid boede
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Mølmarks smed her ved navn Andreas Johannsen. Stien fulgte så heg
net ned til ledhullet ved markvejen, hvor den endte, den fortsatte nemlig 
den gang langs bækken ned til hjørnet af Mariegårds marker, hvor der 
stadig er rester af en stente, videre ud til den tange hvor fiskerbådene lå. 
Den 7. oktober 1774 må kommissionen mødes for at bilægge nogle u- 
overensstemmelser mellem 4 naboer i Mølmark angående deres marker i 
Illermarken. De fire var Jørgen Sibbesen, Jens Hollensen, Hans Peter 
og Johan Johannsen (Bol nr. 18, 17, 16 og 15). På mødet sker det sjove 
at Sibbe Andresen (Bol nr. 7) bringer på bane, at der i Midtskov i Nørre
marken er blevet 20 tdr. land til overs, som han ikke kan tage med i sine 
mark guld. Han var ikke særlig interesseret i jorden, den var dårlig, og i 
det tilfælde han tog dem med, ville afgifterne være større end jorden 
kunne bære; argumenter vi også kender i dag. Man enes dog om at dele 
disse tønder land mellem de tre landliggere (naboer) nemlig Sibbe An
dresen, Jens Jørgensen og Hans Jørgensen (Bol 7, 8 og 9). Man har også 
5 tønder land i Østermarken. Løsningen udsættes til næste møde, som 
afholdtes den 8. oktober. Her deles jorden mellem bol nr. 22 og 13, dog 
vurderer man jorden ned til 4 tønder.
En klage fra præsterne, der henviser til paragraf 12 i forordningen af 26. 
januar 1770, fritager dem for hegnvedligeholdelse, dette gælder også 
skolemesteren. Præsterne skal ej heller vedligeholde vejene. Det har de 
aldrig gjort.
Den 13. og 14. januar 1775 mødes man igen for at vurdere de hegn, der 
kan blive stående. Hegnene bliver værdisat til 3 lybske skilling pr. favn 
(1 favn er lig med 1,88 m) hvis de er i god stand. Endnu engang bliver al
le markerne taget i øjesyn af kommissionen.
Endelig den 2. marts 1775 mødes kommissionen for sidste gang sammen 
med alle de implicerede. Man skal have dokumentet underskrevet. Dette 
dokument er skrevet på tysk, medens jordbogen, hvor hver enkelt ejen
dom er beskrevet, er skrevet på dansk. Jordebogen beskriver ialt 70 
ejendomme. Jeg har kun medtaget de 22 bol samt 2 herredsfogeder. Der 
var desuden 18 kådnere (Husmænd), 18 indsiddere, de boede som regel 
på en grund på et bol, men fik også tildelt lidt jord. Der var også to ga- 
deindester, som kun fik deres byggegrund. Så var der tre teglmestre, der
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Rids over Mølmarks og Broagers jorder 
samt bolene

VCHMlA/ÇlbOM

UDFLYTTERNE ( ¿ )
DE BLIVENDE '

Mark Guld
Mark Guld 12. Jørgen Petersen................ 9

1. H. von Somm................... ..... 8 13. Hans Petersen................... 8
2. Johannes Kornbeck......... ..... 8 14. Hans Jessen..................... 8
3. Hans Matzen.................... ..... 7 15. Johan Johansen............... 9
4. Thomas Christensen........ ..... 7 16. Hans Peter........................ 8
5. Peter Hansen.................... ..... 7 17. Jens Hollensen................. 4 1/?
6. Hans Henningsen............ ..... 7 18. Jørgen Sibbesen.............. 5
7. Sibbe Andresen................ ..... 7 19. Peter Petersen................... 9
8. Hans Jørgensen................ .. 4Vl 20. Heinrich Petersen............ 7
9. Jens Jørgensen................. ..... 4 21. Pastor Petersen................ 6

10. Franz Franzen................. ..... 7 22. Georg Adolf Thomsen .... 7
11. Henning Petersen............ ..... 4 23. Pastor Holst..................... 4



fik jord tildelt. De to tilhørte Gråsten og den tredie tilhørte Domkapit
let. Desuden fik organisten P. C. Bartram Kay degnejorden i Østermar
ken. Tingskriver Clausen fik Johannes Kornbecks bygningsplads »Kål- 
hauge«, Abildgård og Toft. Den lå, hvor nu det gamle skovfogedsted 
ligger, dyrlæge Nielsen, Ramsherred 1, bor der. I Brunsnæs boede bryg-

Bolsted i Sundeved fra forrige århundrede.
Fra bogen »Slesvigske bøndegårde«.

geren, Christian Clausen, der lavede øl til de lyksborgske undersåtter, 
han fik tildelt et par tdr. land, i dag ligger Bryggergården der, som Chr. 
Hansen ejer. Sidst men ikke mindst færgemanden Daniel Friis, som 
byggede den nuværende Brunsnæs Kro i 1778, som Holger Horne nu 
driver. Færgeriet er ophørt for længe siden.
Men disse udflytninger og jordtildelinger vil jeg gerne gemme til en sene
re lejlighed.
Forinden man når til at skrive under, må man løse nogle uoverensstem
melser. Disse protester viser, at de fæstere dengang også var selvbevidste 
og kritiske; men også disse sager bliver løst og 46 fra Lyksborgs domæ
ne 5 fra domkapitlet og 19 fra Gråsten sætter deres underskrift under, 
dog med vedføjelser ved 18: nemlig med ført hånd (de kunne nemlig ik
ke skrive) og et par med fuldmagt. Den 20. februar 1776 underskriver de 
to hertuger af Lyksborg og Augustenborg med segl og krusseduller. Den 
30. marts fuldender domkapitlets mand, Schuldknecht, dokumentet - en 
omvæltning var behørigt befæstet.
En ny tid for landbruget og egnen oprandt, og da tillige den lyksborgske 
hertugslægt uddøde i 1779, overgik alt under Lyksborg hørende til den 
danske krone. Man forblev dog stadig fæstere, men under mildere for
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mer, da jo både Krammark og Skodsbølgård blev nedlagt, ophørte jo 
hoveriet, man betalte fæste, og det var vel ikke mere tyngende end vore 
dages afgifter i form af renter og skatter. Måske tværtimod!
Man klarede sig igennem 1800 tallets genvordigheder og gennemførte en 
udvikling, der fuldt stod på højde med andre egne, både økonomisk og 
kulturelt.

Peter A . Petersen
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Sagn og gamle fortællinger 
fra Broagerland
samlet a f Svend Hollensen
1 et forord til et lille hæfte med titlen: »Folkesagn og gamle fortællinger 
fra Als og Sundeved«, samlede i 1923 af den daværende leder af museet 
på Sønderborg Slot, Jens Råben, skrives der, at: Sagnene er et stykke af 
vor hjemstavn og dens historie. De har gjort den levende for os i vor 
fantasi, de har knyttet os nærmere til den. Vi ser i hjemstavnssagnene 
ikke blot selve sagnene, men et udtryk for vore fædres tankesæt og træf
fer derved meget, som vi genkender i os selv.
Af denne samling gengives her de sagn, som er hentet fra Broagerland.

★
Broager kirkes tårne
På slottet på Smølvold, nord for Broager, boede i sin tid en from ridder, 
som på egen bekostning begyndte at bygge byens kirke. Men inden den 
blev fuldendt, måtte han deltage i et korstog til det hellige land. Han be
falede sin hustru at fuldende værket. Ved afskeden sagde han til hende, 
som var frugtsommelig, at hvis hun fødte en søn, skulle hun lade et 
spidst tårn opføre, skulle hun føde en datter, skulle tårnet forblive but, 
for at han ved tilbagekomsten fra det fjerne straks kunne kende husets 
velsignelse. Da nu ridderen kom tilbage, så han, at to tårne smykkede 
kirken. Hans hustru havde nemlig født to drenge, og havde handlet ef
ter sin husbonds befaling .

★
Broager kirke
Der var engang en herregård på Broagerland, og den ejedes af to tvil
lingsøstre, som elskede hinanden højt. Da den ene af dem døde, tog hun 
det løfte af den efterlevende, at denne skulle bygge en kirke på Broager, 
hvilket værk hun også fuldførte i de syv år, i hvilke hun overlevede sø
steren. Til minde om de to søstre fik kirken to tårne; men det ene er 
mindre end det andet, fordi søstrene ikke var lige høje.
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Canutus Canuti
Degnen Knud Knudsen i Broager var en meget lærd mand, han var 
hjemme i latin og kaldte sig for det meste Canutus Canuti, men i folke
munde havde han kort og godt navnet Knud Degn. Han havde et for
hold til en jomfru Kathrine, kammerjomfru hos hertuginde Sophie 
Hedvig på Lyksborg, hertug Philips gemalinde. Kammerjomfruens ind
flydelse over for hertugen skyldtes det, at provst Peter Fabricius i Bro
ager faldt i unåde, og Knud Degn blev udnævnt til præst i hans sted. Det 
var i året 1631. Knud Degn blev ordineret på 2. adventssøndag 1632 og 
giftede Kathrine. Om ham kendes det gamle rim:

Af en klotte føl kan blive en hest, 
af Knud Degn er bleven en præst.

Knud har ikke været i Broager i mange år. Han døde 1640, og hans 
Kathrine giftede sig med Knuds efterfølger i embedet.
I tilslutning til denne fortælling kan nævnes, at den afsatte provst Fabri
cius hustru i 1632 på herredstinget i Nybøl blev dømt til halshugning for 
trolddom, idet hun skulle have påført Knud Degn en dødelig sygdom.

★

Vemming
I gamle skrifter og topografier fortælles, at der ved enden af Vemming
bund skal have ligget en kirke, som blev brudt ned, da Dybbøl kirke 
byggedes. Navnet Vemming stammer måske fra en gammel dansk fyrste 
af samme navn, og som havde bygget en skanse ved enden af bugten 
som værn imod de vendiske sørøvere. Af denne skanse skal der endnu 
findes rester.

(Efter Duus, Sundeved)
★

Astronomen i Skelle
I Duus’ Topografi fortælles om en skolelærer i Skelle, omkring året 
1800, der, hvis han ikke havde manglet den nødvendige uddannelse, 
kunne være blevet en udmærket matematiker. Hele nætter har han til
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bragt under den lyse stjernehimmel for at iagttage himmellegemerne. 
Med en af ham selv bygget maskine rejste han til København, men hvad 
maskinen var bestemt til og hvor den blev af, ved ingen.

★

Digteren fra Smøl
For godt 100 år siden boede i Smøl en snedker ved navn Jensen. Han var 
kendt som lejlighedsdigter og just ikke yndet på grund af, at han straks 
lavede et vers om enhver. Engang kom han ind til kromanden i Skods
bøl, Poul Tychsen, som sagde: »Du ved et vers om alle, ved du også et 
om mig?«. »Ja?«, svarede han, »men på den betingelse, at du ikke bli
ver vred og smider mig ud«. Kromanden, som kort tid før havde fået til
ladelse til høkeri, lovede at han ville tage venligt imod enhver fornær
melse, og Jensen begyndte:

Her har en kromand nedlagt sin krop, 
hos ham har mangen drukket op 
den sidste skilling han ejer.
Lov til høkeri har nu han fået 
til evigheden han snart er gået, 
der står han så og vejer.

»No ska’ pokker tej dæ!«, sagde kromanden og smed Jensen ud.

★

Trolden og jordemoderen
I nærheden af Mølmark lå tidligere en lille høj, der beboedes af »Ynne- 
boes«. Disse gik især ud for at stjæle børn, thi menneskenes børn var 
langt smukkere end troldens egne, hvilke de til vederlag lagde i vuggen. 
Men man kendte straks disse vantrivninger på deres store hoveder, og 
sådan en skiftning var afskyet alle vegne. Derfor plejede man at holde 
vagt ved vuggen både dag og nat, indtil barnet var blevet døbt. Kristne
de børn kunne troldene ikke stjæle, men kun suge på deres fingerspid
ser, hvilket da rigtignok ofte havde barnets sygdom og død til følge. Var
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der imidlertid ingen børn at få, så skete der ikke så sjældent, at de stjal 
frugtsommelige koner, for senere at tilegne sig deres børn.
Engang havde troldene i den omtalte høj røvet en kone, og da hendes 
stund kom, havde man ingen jordemoder. Da måtte trolden af sted til 
Broager, for at hente jordemoderen, men hun ville ikke følge med. Da 
han imidlertid vedblev at trygle og bede og til sidst lovede hende mange 
penge, fulgte hun omsider med. Da hun kom ind i højen, kunne hun i 
førstningen ingenting se, men så smurte trolden salve på hendes øjne, og 
det hjalp. Bagefter fik jordemoderen et forklæde fuldt af høvlspåner i 
løn. Hun smed dem væk, da hun kom udenfor, men en af spånerne var 
blevet hængende i hendes klæder, og da hun kom hjem var den af det 
pure guld. Konen var nu ikke sen til at søge efter de øvrige spåner, men 
hun fandt ingen af dem. Længe efter var jordemoderen en dag til Bro
ager marked. Som hun gik der og så på de falbudte varer, fik hun øje på 
en mandsling, der gik og stjal det ene stykke tøj efter det andet. Ejerne 
forstod slet ikke, hvor det blev af, thi ingen uden jordemoderen kunne 
se tyven. Så tog hun i mandslingens trøje og lod ham vide, at det gik ik
ke at rapse sådan. »Kan du da se mig?«, spurgte han. »Javel kan jeg 
det, du kender mig jo nok«, svarede konen. »Med hvad for et øje kan 
du se mig?«, spurgte han videre. »Med det venstre«, var svaret, »for du 
viskede nok salven af mine øjne i fjor, den gang jeg gik ud af højen, 
men en lille klat blev siddende i venstre øje«, »Såe«, sagde den lille 
langtrukkent, »bi lidt da«. Og inden konen kunne undgå det, havde han 
fingernemt visket salven helt bort, så fra nu af så hun ikke mere end alle 
andre.

★

Røverne i Broager
I Broager skov huserede der i gamle dage en røverbande. Engang ranede 
røverne en ung pige, der først efter 7 års forløb fik lov til at besøge sine 
forældre, under det løfte, at være tavs om hendes stilling og opholds
sted. Men da hendes forældre nok kunne mærke, at hun var ulykkelig 
og dog ikke turde sige noget, overtalte moderen hende til at klage sin
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nød til kakkelovnen. Det gjorde hun, men forældrene, der var skjult 
bag døren, hørte alt. Således fik man røverne opdaget, de blev taget til 
fange og henrettet.
Andre fortæller, at pigen en dag blev sendt til byen for at hente ærter, 
disse strøede hun efter sig, lige til hulen, da hun havde svoret, ikke at 
ville fortælle noget om røvernes opholdssted. Pigens gamle brudgom 
fandt da sporet, og foranledigede, at røverne blev fanget og henrettet.

★

Sørøverne på Broager Mark
Enke Christine Hansen på Broager mark ejer en mark nede ved Vem
mingbund, som kaldes Bjerglykke. Lykken har sit navn efter en meget 
høj sandbånke midt i marken. Gamle Christine Hansen fortæller, at der 
på denne høj har ligget en sørøverborg. Ved foden af bakken, ad Vem
mingbund til, ligger en meget stor sten. Hvor stor den er, kan ikke siges, 
men den kant af stenen, som rager ud af digeskrænten, er ca. 6 meter 
lang og den skal gå langt ind i nabomarken Sandmark. Under denne 
sten skal sørøverne have nedgravet deres skatte. Men stenen må ikke 
ødelægges, hvorfor ved man ikke.

★

Skrækkehøj
Ved Skellevig lå i gamle dage en sørøverborg. Her har en frygtet sørøv
er, den røde Ons, drevet sit uvæsen og mange uskyldige fanger har fun
det døden i de skumle kældre. Stedet kaldes Skrækkehøj. Man har ofte 
set den røde Ons ile omkring på voldstedet i midnatstimen. Ligeledes 
har m3n hørt fangernes jamren og lænkernes raslen. Omegnens beboere 
har ikke uden grund givet stedet navnet Skrækkehøj.

★

Nis Puk fra Gammelgab
Imellem Skelle og Gammelgab fandtes i ældre tider en gravhøj med et 
stort stenkammer. Derinde boede Nis Puk med sin kone. Man havde of
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te set dem, når de solede sig uden for højen. En dag kom Maren kogeko
ne forbi, hun skulle bringe kager til et bryllup i Gammelgab. Hendes 
kurv var tung, og hun satte sig ned ved siden af højen for at hvile sig. 
Men Maren var træt og faldt i søvn, hun drømte om guld og kostbarhe
der. Nis Puk mærkede, at Maren var faldet i søvn og hentede alle kager 
ind i højen og fyldte tørre blade og høvlspåner i kurven i stedet for ka
gerne. Maren vågnede og blev meget forskrækket, da hun så, at kagerne 
var borte, og da hun fandt tørt løv i kurven. Hun græd og gik hjemad. 
Men som hun gik, blev kurven lidt tungere. Hun så ned i den og opdage
de, at indholdet forvandledes til guld og sølv. Hun vidste, at Nis Puk 
havde gjort det og lo og græd af glæde. Straks vendte hun tilbage for at 
takke Nis Puk, men både Nis og højen var forsvundet.

★

Skodsbølgård
På en af de gamle kirkestole, som endnu (1923) findes i Broager kirke 
findes følgende indskåret: »Iwer Hansen, voegt op den Nyenhof 1667«. 
Nyenhof, den nye gård, er Skodsbølgård, som blev oprettet af 6 ødegår
de af hertug Philip af Lyksborg 1660. I krigstiden 1658-59 måtte den 
nordlige del af Broagerland døje meget. Af 85 fæstebønder fandt 63 dø
den under de urolige forhold. 1659 rasede pesten i Sundeved. I Broager 
døde alene 225 personer. Mange gårde og huse lå fuldstændig øde og på 
Skodsbølmark oprettede hertugen af 6 af disse vorwerk, en større avls
gård. Iwer Hansen har altså været hertugens foged eller forvalter på 
Skodsbølgård. Senere blev gården kongeligt kammergods. Den sidste 
hertugelige ejer, Friederich Hinrich Wilhelm, døde 13. marts 1779. Ef
ter hans død tilfaldt de lyksborgske besiddelser, også godserne på Bro
agerland, Skodsbølgård, Krammark og Skellegård, den danske krone. 
Parcelleringen af Skodsbølgård fandt sted i året 1785.

★

Hvalfiskjagt i Nybølnor
I maj 1821 havde en grønlandshval forvildet sig ind i vore bugter og en
delig var den kommen ind i Nybølnor, hvorfra den ikke kunne finde til
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bagevejen igennem det snævre Egernsund. Befolkningen var meget ind
taget af den sjældne gæst, og hertugen af Augustenborg foranstaltede 
en klapjagt på fisken, hvorved den også måtte bøde med livet. Det var 
en vanskelig jagt med mange genvordigheder. Mange jægere fik lejlig
hed til at se, hvordan Nybølnors bølger så ud nedefra, men alle slap de 
med det kolde bad. Med stort besvær havde jægerne fået hvalen drevet 
ind i Sildekulen ved Gråsten, men så vendte dyret pludselig tilbage og 
gennembrød kæden. Flere både kæntrede og et par jægere sad på hva
lens ryg. En gammel skipper, som var med i hertugens båd, udbrød i det 
samme: »Nå ka’ I såmind ha’ en ski., ålsammen«, hvortil hertugen tørt 
svarede, at i så fald måtte skipperen nok have hans del. Hvalen måtte 
dog lade sit liv og Dianas sønner, som mest bestod af omegnens herre- 
mænd, delte byttet. Hvalens kæbeben pryder endnu indgangsporten til 
køkkenhaven på godset Grøngrøft. Omend det påstås, at hvalen var et 
ungt dyr, har kæbebenene dog en længde på 3 meter. I Duus’ topografi 
beskrives hvalen: »Det var en såkaldt Nordkaper, 21 fod lang og 4 fod 8 
tommer i gennemsnittet. Rygfinnen var 4 fod lang og halens bredde 8 
fod«.

★

Holdnæs
Ridder Jørgen på Broager slot var en gang i stor pengeforlegenhed, som 
han kun reddede sig ud af ved at henvende sig til Fanden. Denne, der al
tid var rede, når det gjaldt om at vinde en sjæl for mørkets rige, var dog 
straks villig til at hjælpe ham, men han forlangte som vederlag, at ridder 
Jørgen enten skulle høre ham til efter døden eller udføre det arbejde, 
som han til sin tid ville pålægge ham. »Kommer tid, kommer råd«, 
tænkte ridderen og indgik handelen. Da nu den frist var udløben, som 
fanden havde sat ham, måtte Jørgen udføre det arbejde, som fanden på- 
lagde ham, og det var hverken mere eller mindre end, at ridderen inden 
to solemærker skulle tælle alle sten i Flensborg fjord. Fanden ville selv 
trække ham ved en snor og smøre hans øjne med en salve, så han lige så 
godt kunne se og gå nede på havbunden som på landjorden. For Jørgen
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var der ikke andet at gøre end at adlyde, og tællingen begyndte. Men da 
de kom derhen, hvor fjorden danner den store bugt sydvest for Broager, 
blev arbejdet mere vanskeligt, thi der fandtes en uhyre mængde sten. 
Ridder Jørgen råbte da op til fanden, som med snoren trak ham alt for 
hurtigt fremad: »Hold Nis«, og deraf fik stedet navnet Holdnis eller 
Holdnæs. Tællingen lykkedes vel for ridderen, solen var just ved at gå 
ned for anden gang, da Jørgen var færdig, så fanden måtte lade ham gå 
uskadt alle dage.

Ons og Alf
I engene ved Skellevig lå der i slutningen af det 13. århundrede en røver
borg, der var omgivet af volde og grave. Stedet kaldes Skrækkehøj. 
Borgen beboedes af en frygtet sørøver, Ons, med tilnavn den røde. Han 
var ikke blot dristig, men tillige grusom og blodtørstig, og det var meget 
sjældent, at nogen, som faldt i hans vold, atter kom på fri fod. Han hu
serede især på Østersøen, hvor han plyndrede fredelige skibe og tog 
mandskabet til fange for at få løsepenge for dem. Til ham sluttede sig 
senere en norsk sørøver, Alf. Denne overgik Ons i dristighed, men var 
langt fra så grusom. Skulle et skib entres, var han altid den første, der
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satte foden på dets dæk. Han kaldtes derfor af sine stalbrødre »Alf den 
rappe». Men det gode forhold mellem »Røde Ons« og »Alf den rappe« 
forandredes snart. På et røvertog havde de blandt andet gjort en smuk 
pige til bytte. Først afviste hun deres frieri, men Alf viste snart ved sit 
udvortes og sin venlighed at indtage hende for sig, så hun til sidst gen
gældte hans følelser og flygtede bort med ham. En del af røverbanden, 
der var Alf hengiven, forlod også Skellevig. Alf slog sig ned i en hule 
ved bugten i Nybølnor, der endnu efter ham bærer navnet Alfnor, Al
nor. Rundt omkring strakte sig store skove langt ind i landet, og det var 
således et sikkert skjul. Alf fortsatte nu sit sørøverhåndværk, hvorved 
han altid måtte passere forbi Ons’ borg. Denne hadede oprigtigt sin tid
ligere fælle og pønsede på at ødelægge ham. Når de to fribyttere mødtes 
på søen, veg de for hinanden, idet ingen af dem turde angribe den an
den.
På den tid plyndrede og hærgede de fredløse kongemordere, der i 1286 
havde myrdet Erik Glipping i Finderup lade, overalt i landet på det vær
ste. Riget var ikke stærkt nok til at afværge disse røverier. Imod århund
redets slutning vendte bladet sig til lykke for land og folk, og allevegne 
blev røvere og stimænd eftersporede, og inden længe blev der også sat 
en høj pris på Alf og Ons’ hoveder. Dette benyttede Ons til ved et for- 
rædderi at spille Alf i forfølgernes hænder. Alfs hule blev omringet og 
han selv tillige med hans bande taget til fange og henrettet. Men Røde 
Ons, der allerede havde samlet sine kostbarheder for at flygte fra egnen, 
undgik heller ikke sin skæbne. Han fandtes myrdet på sin borg, hvorfra 
hans bande var flygtet, medtagende alle hans skatte. Borgen blev jævnet 
med jorden, og intet spor er nu tilbage.

(Efter Lorenzen: Minder fra Sundeved og 
^  J. V. Schroder: Topographie)

Underboesfolk
Ved gården Stenbæk mellem Smøl og Vemmingbund har der engang lig
get tre høje, der nu alle er jævnet med jorden. En gammel kone i nabola
get fortalte, at der boede underboes. Hun kunne se, når de bagte i høje
ne. (E. Tang Kristensen: Danske Sagn, ny række II)
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Den hovedløse mand ved Vandstedbæk
Vandstedbæk er en lille bebyggelse mellem Skeldebro og Skeide by. Her 
er meget idyllisk, dog holdt man ikke af at færdes her i mørke i gamle 
dage. Det fortælles, at på marken ind mod skoven er en hovedløs mand 
blevet manet i jorden af præsten fra Broager. En af ejerne havde nemlig 
flyttet markskellet, som var blevet sat ved udstykningen, til sin fordel, 
og derfor fandt han ikke hvile efter døden. Den hovedløse mand gik om 
natten ved sit markskel, men fortræd gjorde han ikke.

(J. Råben: Du skønne land II)

★

Slangen ved Iller
I Iller blev der engang høstet for mange år siden med 25 leer nede ved 
stranden. Da høstkarlene havde arbejdet en tid, kom en af karlene til at 
slå leen i en stor slange. Den gav sig til at skræppe forfærdeligt højt, og 
straks hørte folkene en lignende lyd ovre fra Angel. Det var en anden 
slange som svarede den. Hurtigt ilede nu folkene ned til stranden, og 
straks så de slangen fra Angel komme svømmende med noget i munden, 
(så vidt jeg husker, var det et blad). Så snart den kom til stranden, for 
karlene løs på den med deres leer, og fik den dræbt. Hvis den var kom
met op til den sårede slange, ville bladet, som den havde i munden, 
straks havde lægt den andens sår, og da havde det ikke set godt ud for 
folkene. (Marie Fink, Bøffelkobbel i Danske Sagn VI-I)

*

Nisserne under Bakhuset
På en gård i Skeide havde man i gamle dage vrøvl med nisserne, hver 
gang de havde brygget øl. Om natten blev der et forfærdeligt uryd og 
spektakel, og om morgenen fandt folkene deres tøj kastet rundt, og no
get var revet itu. I deres nød spurgte folkene en gammel kone til råds. 
»Jo«, sagde hun, »Jeres bakhus (bryggers) ligger lige over nissernes hu
le, og når 1 hælder skident vand ud, løber det lige ned i hovedet på dem, 
og det vil de ikke finde sig i«. Folkene takkede konen og flyttede bakhu
set et andet sted hen, og siden havde de fred for nisserne.

(G. F. Meyer: Schlesw. Holsteinische Sagen)
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Per bag e laej
For mange år siden boede der en præst i Broager, som kunne mere end 
sit fadervor. I folkemunde hed han »Per bag e laej«. Da han engang var 
ude at køre med sin kone, gav han sig på en gang til at le. »Hvad ler du 
af?«, spurgte konen. Han svarede: »Jo, nu sidder pigen i kælderen med 
fingeren i taphullet på vor vintønde, fordi tappen er faldet fra hende«. 
Pigen havde nemlig benyttet lejligheden, da præstens var ude, til at sma
ge på vinen, men nu måtte hun pænt blive siddende således, indtil præ
sten kom tilbage og gav hende fri.
En morgen kom han ud i køkkenet og sagde til sin kone: »Vil du ikke 
sende pigen ud i marken med lidt brød til en mand, der står med et knip
pe brænde på ryggen. Han har stået der hele natten, og kan nok være 
sulten«. Manden havde om natten ville stjæle præstens træ. Samme 
præst kunne slukke ildebrand ved at gå 3 gange rundt om stedet.

(E. Tang Kristensen: Danske Sagn)

★

Broager Kirkes klokker
Hver gang der i sognet er et dødsfald, ringes der med klokkerne et kvar
ter fra kl. 11. Dette er en meget gammel skik, som kaldes sjæleringning. 
Der ringes med 1 klokke for et barn, med to for en ung, og med alle tre 
for en voksen. Engang døde en såkaldt »stor« mand, som var temmelig 
ilde lidt. Folkevittigheden mente da, at den største klokke sagde: »Ham 
tov - ham tov«. Den næstestørste: »Fa’nen - fa’nen«, men den lille: 
»La’ ham ha’ ham - la’ ham ha’ ham«. Det er ikke mandens skæbne, 
men lydligheden, der er det vigtige.

(P. Andresen: Hjemstavnsminder fra Sundeved og Als)

★

Pinnesgrav
Det sted, hvor det tidligere Broager mejeri blev bygget, kaldes i folke
munde »Pinnesgrav«. Der var i ældre tid er sumpet sted, hvor der lå en
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stor sten, som nu er væk. I gamle dage mente folk, at det ikke gik rigtigt 
til om natten dernede. Nogle sagde, at en hest med rytter var sunket i 
bløden, andre at en ung pige var blevet pint ihjel, hvorfor det ikke var 
rådeligt at gå der forbi ved nattetide. Da mejeriet blev bygget, blev sum
pen afvandet, og siden har man ikke mærket noget overnaturligt der 
mere.

★

En historie fra Smøl
I gamle dage var der en kro i Smøl. Det var også dengang, man om vin
teren måtte mand af huse for at kaste sne, når landevejene var føget til. 
Engang i stærk kulde besluttede de brave smøllinger snekastere at søge 
læ for kulden i den varme krostue for der at spise deres medbragte mel
lemmad og varme sig på en varm kaffepunch. Imidlertid var der den dag 
gået hul på kroens kaffepose, så alle punschkoppene var halvfulde af 
grums. Da snekasterne beklagede sig derover, sagde krokonen: »Det gør 
it, folkens, fo det er det tykk, dæ koster æ pæeng«. Derpå drak alle pun
chen ud og sagde tak til krokonen. Da hun mente at have krav på beta
ling, sagde snefogeden lunt: »Nej, do soej jo sjel, de va det tykk, dæ 
kost æ pæeng, å det tykk la vi old dæ behoeld«.

(Efter Chr. Petersen)
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Udstykningen af Krammark
Nærved midt på Broagerland ligger den store gård Krammark. Den var i 
middelalderen indtil reformationen og helt ned til 1631 Broager kirkes 
præstegård. Den sidste præst her var provst Peter Fabricius, der på 
grund af forskellige uheldige forhold faldt i unåde hos hertugen af 
Lyksborg og blev afsat. Hertugen overtog så Krammark, men måtte så 
oprette en præstegård i Broager på tilsvarende størrelse, den nuværende 
præstegård.
Krammark blev så indrettet som hertugelig avlsgård. Tilliggendet blev 
forøget indtil en 4-500 tdr. land, tildels ved nedlæggelse af nogle gårde. 
Gården dreves så som hertugelig avlsgård i 150 år. Dette foregik ved for
pagtere, almindeligvis for 6 år ad gangen. I marts 1779 døde den sidste 
hertug af den lyksborgske linie barnløs, og hele hertugdømmet, som 
foruden et område omkring Lyksborg i Angel omfattede det meste af 
Broagerland og Sundeved, hjemfaldt til den danske krone. Regeringen 
besluttede så at udstykke de store hertugelige avlsgårde, deriblandt 
Krammark. Der udgik så en bekendtgørelse om, at gården skulle sælges 
ved auktion den 28. juli 1798. Der blev trykt et hæfte med Conditiones
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eller auktionsbetingelser samt foretaget en opmåling af arealerne ved en 
kongelig overlandmåler Bruun. Arealerne var opmålt efter de da gæl
dende mål, nemlig Hamborger Roden, således at 1 tønde land = 320 
kvadratroden = 6727 m2. I auktionsbetingelserne blev det oplyst, hvad 
køberne forpligtede sig til, ialt 18 paragraffer. Betalingen skulle være i 
Hamburger Rigsdaler, Schilling og Pfenning. Betalingen skulle ske i 3 li
ge store rater over 3 år, dog skal det tilføjes, at man kunne ved hjælp af 
kautionister få længere henstand. Opmålingen er sket med den største 
omhu, og der blev udlagt vej eller vejret til alle parceller. Stamparcellen 
skulle være på 1 Vi boel. Den sidste forpagter på avlsgården hed Marqu- 
ardsen, han købte selv et stykke jord, men døde 2 år senere. Forøvrigt 
havde han inden auktionen fået tildelt et areal, ligesom der blev fradra
get så meget jord, at hvert hus i Broager uden jord kunne få 12 skæp. 
land. Dernæst fordeltes der tillægsjord til småejendomme i Broager, 
Mølmark, Gammelgab og Dynt, således at de kunne holde en ko derpå.' 
Køberne forpligtedes til de 4 årlige ofringer i Broager kirke, datidens 
kirkeskat. De havde pligt til at lade deres korn male på Dynt mølle, lige
som de skulle købe deres forbrug af øl og brændevin hos arveforpagte- 
ren af bryggeriet i Brunsnæs og deres forbrug af hvedemel hos bageren i 
Broager. Køberne skulle også stille hest og vogn til rådighed for øvrighe
den, når det befaledes. Det blev også på det strengeste forbudt at dæm
me op for vandløbene, og de vandløb, som gik igennem de købte parcel
ler skulle holdes rene. Al jagt, både over- og under- jagt, d.v.s. både 
stort og småt vildt tilhørte kongen.
De af køberne, som købte så megen jord, at der fulgte byggepligt med, 
skulle så snart der var bygget, lade taksere og brandforsikre bygninger
ne. Til stamparcellen skulle der forblive: Et stuehus på 16 fag, et bage- 
hus på 4 fag, tørvehus på 2 fag, en kostald på 18 fag og en svinestald på 
5 fag. En ældre kornlade på 24 fag og en anden på 7 fag blev solgt til 
flytning og opbygning, idet de blev solgt pr. fag.
Alle køberne skulle retsligt tilhøre Sønderborg amt med tilhørende Ny- 
bøl herred, altså kunne folk med en anden jurisdiktion ikke blive købe
re. Som nævnt blev der taget hensyn til småejendomme og håndværke
re, de fleste fik jord ved Bøhnland (Bønnelandsvej), hvor der blev man
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ge parceller på 2Vi tdr. land. Alle, der købte parceller måtte være med 
til at dele møddingen på Krammark, men forpagter Marquardsen skulle 
dog først have den ene trediedel deraf. De, der havde haft hoveripligt på 
avlsgården skulle fortsætte indtil 1. august 1790, så blev de fri, og der
med var et ydmygende kapitel, der havde varet flere hundrede år, afslut
tet for befolkningen.
Alt skulle være færdigt til den 1. august, thi efter datidens skik skulle ru
gen sås den dag. Ved udstykningen af de hertugelige avlsgårde blev der 
en del kirkestole fri, de store gårde havde ikke så få stolestader i kirken. 
(Disse stolestader var faste siddepladser, som købtes til ejendom med 
påmalet navn). Disse stolestader blev ved auktionen også solgt.
Til sidst skal lige nævnes, at vejen fra Mølmark til Krammark går over 
en bakke, som i folkemunde hedder »Hogges bjerre«, i udskiftningskor
tet fra 1783 står »Holckes bjerre«. Dette kan betyde Holckernes bjerg. 
Adelsslægten Holck har haft ejendom på Als og Sundeved i 1500 tallet. 
Adelsslægten Bluhme boede på Als i ældre tid, nogle af slægten udvand
rede til Australien for mange år siden. I min barndom kom der to unge 
piger rejsende hertil for at søge spor af deres slægt.

Peter Nissen
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Gæstearbejdere for 100 år siden
ved H. Huttmann
Hvis man i dag slår op i Broager Vejviser, opdager man hurtigt, at der 
heri forekommer adskillige navne med en for os fremmed klang. Hvor
dan personerne med disse fremmedklingende navne, f. eks. Teichert, 
Dorow og Semrau, har fået deres plads i vejviseren for Broager, har sin 
historiske forklaring.
Ser man nemlig tilbage til tiden omkring år 1880, var det tyske rige ne
top grundlagt. Som følge heraf tog udbygningen af marinestationerne i 
Kiel, Flensborg og Sønderborg sin udvikling. Denne udbygning kunne 
igen mærkes i teglværkerne, bl. a. på Broagerland, som heraf modtog 
store ordre på teglsten. Som følge af ovenstående blev presset på tegl
værkerne stort, og man fik brug for megen arbejdskraft for at udføre 
disse store ordrer. Tilstrækkeligt mange teglværksarbejdere kunne imid
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lertid ikke opdrives på Broagerland. Dette skyldtes de tre forudgående 
krige, nemlig 3-års krigen (1848-51), slaget ved Dybbøl (1864) og den 
tysk-franske krig (1870-71), hvor mange hjemstavnsmænd var faldet. 
Denne mangel på arbejdskraft kunne imidlertid afhjælpes fra andre 
egne, nemlig Pommern, Posen, Schlesien og Lippe-Detmold, hvorfra 
mænd, som ønskede at blive teglværksarbejdere, strømmede hertil og 
fik arbejde.
Af familier fra Pommern kan nævnes: Dorow, Roggenbuck, Semrau, 
Trojahn og Berndt.
Fra Schlesien: Valentin, Hilmer, Brockhage, Falkenhagen.
Fra Posen: Pawlowski, Mosch, Pustal, Marschalek, Popenda, Ko- 
mischke, Pusch, Gurall.
Fra Lippe-Detmold: Tolie, Stolting, Laukamp, Schiirmann.
I begyndelsen kom arbejderne fra disse steder alene - uden familie - her
op og arbejdede i sæsonen fra maj-sept. På teglværkerne ved Egernsund 
havde man specielle kamre, som blev kaldt »polakkamret«, »lipper- 
kamret«.
Resten af året arbejdede en stor del af disse folk ved bygningen af Kie- 
lerkanalen (Nord-Ostsee-Kanal), som blev indviet i 1895.
Efterhånden som teglværksindustrien omkring århundredskiftet blev 
moderniseret, idet ringovnene bl. a. afløste de gamle hollænderovne, 
bosatte de fleste gæstearbejdere, som i øvrigt var meget flittige, stræb
somme og dygtige folk, sig her sammen med deres familier.
Derfor kan vi nu af disse fremmede teglværksarbejdere på Broagerland 
møde 4.-5. generation, som nu ikke blot findes inden for teglværksindu
strien, men er gået over i alle andre erhverv.
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Smølvold
Nord for Broager ligger den bekendte Smølvold, der med sin top i 46 
meters højde over havet hører til blandt de højeste punkter på Broager
land. De fleste har vel besøgt stedet og beundret den smukke udsigt 
derfra og har samtidig læst oplysningerne på det skilt, som af National
museet er blevet anbragt ved indgangen til marken, hvor volden ligger. 
Museumsinspektør Råben har i Andelsselskabet »Smølvold’s« protokol 
givet en beskrivelse af volden og dens historie, som med velvillig tilladel
se fra selskabets bestyrelse bringes her med enkelte tilføjelser:
Mange gamle krøniker beretter om denne mærkelige vold ved Smøl og 
udtaler formodningen om, at her i fordums tider har stået en borg. Sag
net bringer ofte denne borg og dens beboere i forbindelse med bygnin
gen af Broager kirke. I folkemunde har volden været kaldt »Svenske
skansen«. Den har dog ikke noget med svenskekrigen at gøre, det er mu
ligt at der, som overleveringen beretter, har været en udkigspost på vol
den, ligesom der også i Napoleonskrigene var rejst en signalstation på 
det høje sted. Gude beretter i sin »Berichte von der Halbinsel Sundewitt 
1778«: Nord for byen (Broager) ligger Smøl vold, antagelig en tidligere 
skanse eller vagttårn, rettet mod venderne for at iagttage skibenes an
komst, og når en fjende nærmer sig. Måske har denne høj tjent som 
bavne, hvor man kunne blusse, når fjenden nærmede sig, for at befolk
ningen kunne samle sig og afværge en landgang. Rundt på højen ser 
man endnu stenvolden. Overfladen bliver pløjet. Stabslæge dr. Meisner 
skriver 1881 i »Zeitschrift fiir schleswig-holsteinische Geschichte« X 
bind:

Denne mellem Skodsbøl og Smøl beliggende borgvold har jeg besøgt fle
re gange. Undersøgelserne vanskeliggøres derved, at kronen er afgravet 
og jorden kastet ind på midten for at gøre højplateauet brugbart til 
agerbrug. En gravning på 1 meters dybde på det laveste sted har ikke 
ført til noget resultat, der blev ikke fundet skår. Tilgangen til borgvol
den er endnu kendelig i den tilsyneladende oprindelige form.
I 1932 lod Nationalmuseet foretage en prøvegravning på volden ved ma
gister Hugo Mathiesen. Der gravedes en søgegrøft, der gennemskår an
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lægget fra sydøst til nordvest. Resultaterne var sparsomme, men interes
sante. Volden er dannet omkring en naturlig bakke, således at den nu
værende volds nordvestlige hjørne har dannet bakkens top, hvorfra den 
skrånede ned mod øst og syd. Man har så gravet jorden af den højere 
nordvestside, og dermed opfyldt de lavere partier af bakken, så der op
stod en ujævn skrånende flade, der endnu har bevaret lidt af bakkens 
naturlige hældning.
Voldskråningen og brystværnet, af hvilket der endnu ses tydelige spor, 
er efter al sandsynlighed sat med græstørv. Man opdagede endvidere, at 
volden yderligere har været befæstet med en grav, hvis dybde under 
jordoverfladen varierer mellem 1,5 og 2 meter, men bredden foroven 
har været 6 meter. At hegnene om marken mod syd, vest og nord i kort 
afstand følger den ydre rand af graven, lader formode, at denne endnu 
har været kendelig ved udskiftningen i 1770erne.

Snit gennem volden fra syd til nord, 
punkteret er vist oprindelige overflade.

Under udgravningen fandtes der ikke spor af hverken kulturlag eller 
oldsager, kun fandtes i den ene af gravede søgegrøfter bunden af et 
gravkar med brændte ben og en lille bronzering som gravgods. Dette 
fund stammer fra den romerske jernalder, de første århundreder efter 
Kr., det har altså været nedsat i bakketoppen før Smøl vold blev til. 
Resultatet af undersøgelsen blev altså, at der aldrig har stået en borg på 
volden, og den har kun været bebygget med hytter af forgængeligt mate
riale under ufredstider, altså en folkeborg eller tilflugtsborg. Det kan ik
ke med sikkerhed siges, hvornår forsvarsværket er opført, men sandsyn
ligheden taler for, at det må være enten slutningen af oldtiden, vikinge
tiden eller den tidlige middelalder. Voldens byggemåde kan finde paral
leller flere steder i landet.
Ejendomsretten til volden og den omliggende mark har skiftet i tidens 
løb, siden marken i 1905 blev frasolgt en gård i Smøl. I 1930 blev der på
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initiativ af gdr. Peter Møller, Smøl, dannet et andelsselskab på 20 mand 
fra sognet, der købte marken. Selskabets formål er at sikre uhindret ad
gang for alle og enhver til Smølvold, ligeledes vedligeholder selskabet en 
flagstang på volden. Denne flagstang må kun benyttes til Dannebrog. 
Der har gennem årene været afholdt mange folkefester på volden, lige
som byens midsommerbål stadig tændes her. Selskabet er nu en selvej
ende institution, og volden er et fredet mindesmærke under nationalmu
seets tilsyn.

Svend Hollensen

Marine Oberartzt 
Dr. Anton Hansen 
S. M. S. Lybeck 
Læge i Broager 

Haderslev og Slesvig 
født den 22. juni 1867 

død i Libau den 22. juli 1915.

Dette er et billede af et gravsted i Libau, her ligger en læge fra Broager 
begravet. Som så mange andre læger, var han fulgt med de tyske garni
soner, som rykkede ind i landsdelen efter 1864, og mange af disse læger 
fik sig en praksis i byerne her i landsdelen. Doktor Hansen var en dygtig 
læge. Da den første verdenskrig begyndte, meldte han sig straks og blev 
læge på et stort hospitalskib. Her ragede han uklar med en officer og 
blev udfordret til duel, som han tog imod; han blev dræbt i denne duel. 
Hans skib lå da ud for Libau, hvor han blev begravet. På hans gravsten 
står:
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Broager Vandværk
16.  12 .  1929 -  16 .  12 .  1979

Vand og vandforsyning har man kendt i årtusinder, men industrialise
ringen muliggjorde, at denne vandforsyning kunne ske på en mere beha
gelig måde, nemlig ved hjælp af vandværker. Disse blev som regel opret
tet af bystyret og gerne i større bysamfund.
Hvordan gik det så her hos os i »Broue«? Vi fik ved oprettelsen af jern
banen i 1912 status som stationsby. Det første skridt var taget, men så 
kom krigen 1914-18, hvor al civil foretagsomhed gik i stå. Genforenin
gen i 1920 med de dertil hørende vanskeligheder, såsom indordningen 
under dansk lov og styre og ikke mindst pengebesværlighederne ved 
overgangen fra mark til krone beslaglagde mange kræfter. Men i 1922 
opretter en kreds af byens borgere en forening, der i høj grad skabte de
bat og initiativ. Denne forening var Broager Borgerforening. Desværre 
brændte foreningens protokol ved branden på Broager Trævarefabrik 
(nu Trælasthandel) den 5. maj 1928. Sekretæren, direktør A. Bøse, har
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dog nedskrevet et kort resume over de emner, man har behandlet i den 
nye protokol. Her har man allerede ved foreningens start haft planer om 
et vandværk, ja man har endog haft planer om et gasværk; måske får vi 
det her i 80erne.
Men man får planer udarbejdet af ingeniør M. Thomsen, Kolding. En 
plan, der indeholder vandværk, tårn og ledningsnet til en pris på ca.
70.000 kr. Disse planer falder dog, idet krisen i 1925-26 med kronens 
opskrivning til guldpari skabte prisfald på landbrugets eksportvarer, 
hvilket dengang hurtigt indvirkede på byens handel og beskæftigelse. 
Men man giver ikke op. I 1929 kommer der en meget tør sommer, hvor 
byens brønde og boringer løber tørre. Igen er købmand C. H. Clausen 
på tæerne. På hans initiativ holdes der et møde den 17. oktober 1929, 
hvor man har tilkaldt ingeniørerne Knudsen og Lyngbye fra Odense. 
Det vedtages at afholde et borgermøde, en form man for øvrigt jævnligt 
brugte.
Den 23. oktober indkalder man til borgermøde hvor ingeniørerne Knud
sen og Lyngbye og Møller Petersen er til stede, desuden Blom, Majbøl- 
løkke samt nogle af sognerådets medlemmer. På mødet vælger man et 
udvalg til videre behandling, der var positiv stemning.
Dette udvalg bestod af syv mænd, der havde underskrevet opfordringen 
samt to ekstra valgte fra forsamlingen. De syv var: smedemester Chr. 
Christensen, Set. Pauli, købmand Jens Olesen, kasserer i sparekassen, 
blikkenslager R. Jørgensen, Storegade, maskinbygger Chr. Nissen, 
Mølmark, sparekassebestyrer Chr. Schmidt, Storegade, købmand Nico
laj Horn, Borgergade, C. H. Clausen, Vestergade, samt de to ekstra 
valgte, købmand Herluf Bennetzen, Vestergade og dr. med. Hans Dirk
sen, Storegade.
Dette udvalg holder det første møde fredag den 25. 10., hvor man væl
ger C. H. Clausen som formand, Chr. Christensen som næstformand og
H. Dirksen som sekretær. Disse tre danner tillige forretningsudvalget. 
Man udformede ordlyden til tegningslisten, hvis indhold var, at årsaf
giften ikke måtte overstige 40 kr. pr. køkkenhane (de fleste nøjedes med 
denne ene hane) og 10 kr. pr. ekstrahane. Man tildelte ligeledes de en
kelte hver sit distrikt til hvervning af medlemmer, idet man ville oprette
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et andelsselskab. Men her vil det så være på sin plads at give en kort om
tale af formanden, idet han uden sammenligning var den mand, der sat
te skub i foretagendet, som han iøvrigt gjorde i mange andre sager. 
Claus Heinrich Clausen, i daglig tale C. H. Clausen, var ægte brourin- 
ger, idet hans far og især bedstefar, møller C. H. Clausen, var kendte 
personligheder. Møller C. H. Clausen var således medstifter af Broager 
Spare- og Laanekasse. Men her en kort omtale af, hvad C. H. Clausen 
deltog i eller startede.
Formand for Broager Husflidsforening, hvor han startede husflidssko
len for børn og voksne (E Snitskoel). Skolen startede i organist Kleins 
hus i Ringgade, flyttede senere til en sidebygning ved Vestre præstegård, 
denne bygning såvel som skolen er nu nedlagt. I tilknytning til husfliden 
startede han flere små industrier såsom: Broager Brugskunst, Broager 
Filet Stores Industri, heri indgik også kniplinger samt Broager Kera
mik. Alle disse foretagender er nedlagte nu. Formand for Tobaksavler
foreningen. Formand for Foreningen til Såsædforædlingens Fremme. 
Han havde sammen med købmand Jørgen Wollesen et avanceret så
sædsrenseri i pakhuset ved jernbanestationen, dette pakhus blev senere
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købt af sønnen C. H. Clausen og lagt ind under anderiet. Nu har kom
munen købt det, og agter at bruge det til fritidshjem. Formand for Bro
ager Planteforening der forøvrigt var startet af hans bedstefar. Forenin
gen ville være fyldt 100 år i år. På hans initiativ blev der plantet ca.
22.000 træer i Vemmingbund sidst i tyverne. Stiftede Broager Turist- og 
Strandforening, hvis formand han var i 10 år. Startede de berømte 
strandfester, hvor især mange husker udstillingen af søuhyret fra Loch 
Ness, det vakte vild opstandelse. Fra denne tid stammer den kendte 
anekdote om C. H. Han færdedes altid til fods eller på cykel, men altid 
med fuld fart på. Sådan mødte en ven ham, da C. H. var på vej hjem fra 
Vemmingbund kort før en »Bundfest«, løbende ved siden af sin cykel. 
Da han ser vennen, råber han: »Jeg har travlt«, hvorefter han løber vi
dere ved siden af cyklen. Han havde nemlig ikke tid til at standse for at 
stå op på cyklen, der kom jo flere bakker, så det var bare om at komme 
fremad. Samme energi lagde han også for dagen ved at plante roser i 
Broager by, den skulle gerne blive kendt i Danmark som rosernes by.
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Et andet eksperiment var projektørbelysningen af kirken i 1933 før jule
aften. Vorherre magede det sådan, at sneen den dag dalede ned tyst og 
stille, det blev til et rigtigt ægte julemotiv, som de, der oplevede det, al
drig glemmer. C. H. Clausen sendte da også flere billeder af kirken i 
snedragt til kong Christian den X. med en julehilsen.
Hvem husker ikke Broager gaders brobelægning, disse sten var købt for 
en fond på 200.000 mark, der stod på en konto i sparekassen. Det var li
ge før den tyske marks sammenbrud, hvor dens værdi sank til næsten 
nul, så pengene var gået tabt, hvis de var blevet stående. Denne handel 
fik C. H. i gang. Hans uddannelse som købmand gjorde ham kendt over 
hele Jylland, når han på dyrskuerne stod med sin stand, der reklamerede 
for ventilationsskorstene, enkeltkorns-såmaskiner og kornbejdsnings
maskiner, ting der først blev moderne en menneskealder senere.

Broager Biograf drev han i en årrække i Centralhotellets store sal til stor 
glæde for os drenge dengang, hvem husker ikke de dengang så berømte 
Fy og Bi-film? Sådan kunne man blive ved med at nævne ting C. H. for
søgte sig med. Således fik han eneforhandling for Danmark for gengas 
anlæg i begyndelsen af 30erne, men tiden var ikke moden, disse anlæg 
blev først anvendelige under krigen. Af mere human art stiftede han
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Borgerhjemfonden 1904, der senere blev overtaget af kommunen. Sene
re blev han formand for Borgerhjemsfonden af 1933.
Han var ligeledes med til at forberede de souvenirs, der blev solgt til tu
rister, idet han var medlem af bestyrelsen for Als og Sundeveds brugs
kunst; ikke så sært, at han somme tider løb.
Men for at vende tilbage til vandværket. Nu tager dette udvalg fat med 
at hverve medlemmer, idet man regner en pris på hele værket på ca.
47.000 kr., som man vil låne, der skulle så opkræves højst 40,- kr. årlig 
pr. førstehane, ja flertallet tegnede sig ikke for mere. WC, køkkenvask 
og alle moderne bekvemmeligheder var ikke meget brugt. Udvalget er 
også inde på at oprette et aktieselskab eller andelsforetagende, der så 
kunne sælge vand til dem, der kun ville være forbrugere. Denne frem
gangsmåde blev brugt den gang man oprettede Broager Andelsmejeri, 
hvor man både havde andelshavere og leverandører. Som en rød tråd 
gennem alle referater fra de dengang afholdte møder går betænkelighe
den ved økonomien. Krisen fra New Yorks børs var ganske vist ikke slå
et igennem herhjemme endnu, men man havde af bitter erfaring i 20erne 
lært, at penge var noget, man omgik med forsigtighed, og økonomiske 
forpligtelser såsom kautioner og lignende fik mange til at bakke ud. Ty
pisk er det, at paragraf 9 i de love, der blev fremlagt, gav anledning til 
den største diskussion. Loven handlede om økonomisk ansvar medlem
merne imellem.
Den 16. 12. 1929: efter seks møder i komitéen indkaldes der til stiftende 
generalforsamling. Her byder C. H. Clausen velkommen. De 30 frem
mødte vedtager at starte Andelsselskabet Broager Vandværk, de vedta
ger de af udvalget udarbejdede love og vælger bestyrelse på 5 mand, 
nemlig nævnt efter antal af stemmer, de enkelte havde fået: Hans Dirk
sen, dr. med., Storegade, købmand C. H. Clausen, smedemester Chr. 
Christensen, Set. Pauli, H. Winther, Mølmark og maskinbygger Th. P. 
Hansen. Han boede i enden af det nu nedlagte roetørreri, på plattysk 
»Darrewerk«. P. Hansen blev derfor benævnt med det som efternavn 
mand og mand imellem.
Denne bestyrelse får myndighed til at indhente bindende tilbud fra for
skellige firmaer, så der til den næste generalforsamling kunne foreligge
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konkrete forslag til værkets opførelse. Der var i Broager dengang ca. 
200 husstande og i Mølmark ca. 20. Heraf havde man foreløbig tegnet 
55, målet var 75% dækning i første omgang. Den økonomiske side ved 
lånoptagning og regnskabsbalance skulle ligeledes ligge klar.
To dage senere træder bestyrelsen sammen og vælger dr. med. H. Dirk
sen til formand. Doktor Dirksen var ligesom C. H. Clausen brouringer 
med liv og sjæl. Han var ganske vist født i Holm, men flyttede allerede i 
1894 som 3 årig sammen med sin familie til Broager, hvor hans far var 
mejeribestyrer fra 1894-1926. Dirksen gik i skole i Broager, blev senere 
student i Gliickstadt, hvorefter han læste til læge og erhvervede sin dok
torgrad i Freiburg i 1919. Han køber en lægepraksis i Broager, hvor han 
virkede som læge fra 1921-1957. Herefter flyttede han ned til sin barn
doms udsigt, nemlig vuet ud over Flensborg Fjord, her døde han i 1972. 
Hans indsats i vandværket var ikke alene båret af almindelig pligtfølel
se, nej det var en ægte interesse, ja man fristes næsten til at sige kærlig
hed. Han gik i den tid, da værket startede helt ind for det, så at det blev 
til mere snak om vandværk end egentlig patienthjælp. Denne interesse 
for vandværket blev båret oppe af ønsket om at fremme sundhedstil
standen blandt byens borgere. Brøndene var jo ikke alle lige sundheds
venlige, hvilket læge Per Jensen som bekendt senere blev doktor på ved 
en afhandling om drikkevandet på Broagerland. Et vandværk ville også 
fremme anskaffelsen af WCer og særlig badeværelser. I 1935 var der så
ledes allerede 38 Wcer og 21 badeværelser installeret. 12 år senere i 1947 
er tallet for WCer steget til 103 af ialt 217 andelshavere. Denne frem
gang skyldtes også, at byen i 1942-43 var blevet kloakeret, hvilket også 
til dels skyldtes dr. Dirksens indsats. Det var vel også en foranstaltning 
til at afhjælpe arbejdsløsheden. Dirksen var også formand for Broager- 
afdelingen af »Foreningen til Kræftens Bekæmpelse«.
Man bør vel også nævne, at starten af værket blev financieret af dr. 
Dirksen, indtil lånet kom i stand. Dette var ikke uden betydning, idet 
der ikke var større pengerigelighed den gang. Lånet, man optog, var hos 
Vemmetofte adelige Jomfrukloster, et 5% lån på 45.000 kr. Ja, man 
forstår godt, at da dr. Dirksen i 1955 ville gå af som formand efter 25 
års virke, måtte der er ekstra generalforsamling til for at få valgt en ny
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formand, idet de fremmødte andelshavere stemte blankt i håbet om, at 
dr. Dirksen ville fortsætte. Som næstformand vælges C. H. Clausen og 
savskærer Herman Winther, Mølmark blev valgt til sekretær. Winther 
var en af de gode solide socialdemokrater, han sad således i en årrække i 
sognerådet, ligesom han også var tilknyttet sygekassen. Han bestred dis
se jobs til sin bratte død i 1938. Chr. Christensen vælges til kasserer, et 
ulønnet job han bestred med bravour; det kunne nemlig nemt give 
komplikationer, idet de lokale smede Th. P. Hansen, Chr. Christensen 
og Rudolf Jørgensen udførte al rørinstallation. Han valgte da også at gå 
i 1933, men da var det værste slæb også overstået. Maskinbygger Th. P. 
Hansen (Per Darrewerk) var foruden smed også boremester, og hans 
indsats bør ikke undervurderes. Det var således ham, der foreslog at bo
re efter vand ned mod Vemmingbund, hvor man jo endelig fandt vand i 
større mængder. Han var også i en årrække 1930-1943 tilsynsførende 
ved vandværkets drift. Denne dobbeltstilling gør at han nedlagde sit 
hverv som bestyrelsesmedlem i 1934.
Den 27. marts 1930 afholder man den første ordinære generalforsam
ling, hvor man enstemmigt vedtager at gå videre med vandværket, man 
giver bestyrelsen bemyndigelse dertil. Dette må man sige, at de har gjort 
med ildhu. 73 bestyrelsesmøder afholdes der således i løbet af 1930-31. 
Bestyrelsen traf ikke alene beslutninger, nej man stod for indkøbet af 
rør, haner herunder brandhaner, vandmålere og lignende, ja man ind
købte også en benzinmotor til brug i nødsituationer, den fik man brug 
for. Man går i gang med boring efter vand, og af økonomisk hensyn 
bliver man i selve byen. Der skal dog flere boringer til, før man finder 
vand i tilstrækkelig mængde ved det nu nedlagte vandværk, der lå ved 
Mejerivejs begyndelse ved Mølmark. Man vælger at installere et hydro- 
foranlæg, det vil sige en trykkedel i stedet for vandtårn til at give det 
nødvendige tryk i ledningerne. Det var kun på ca. 35 m vandsøjle, hvil
ket ofte gav problemer i Kirkegade. Et sådant hydroforanlæg var også 
det billigste. Den 3. 11. 30 søger man om byggetilladelse hos kommu
nen, den er bevilget den 6. 11. 30. Den 1. februar 1931 er der rejsegilde 
på pumpehuset, hvor hver af de ved byggeriet medvirkende får 5 kr. i 
gratiale. Det er de to bygmestre Emil Jacobsen og Peter Petersen, tøm
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rer Jens Kyhn og to håndlangere Jes Jepsen og Chr. Jonasson. Murerar
bejdet kostede 3.524 kr. Da arbejdet var pænt udført, gav det 100 kr. 
ekstra, så slutsummen blev 3.624 kr. Timelønnen dengang var 1,05 kr. 
En smedesvend fik dog for 6 timers natarbejde ved en prøvepumpning 7 
kr. Den 31. januar 1931 er man så langt fremme, at man kan pumpe 
vand i rørene, man ser dog bort fra en egentlig åbningshøjtidelighed, et 
typisk træf - sparsommelighed er en dyd. Den 24. februar 1931 holder 
man den anden ordinære generalforsamling. Den forløb stille og roligt, 
og alle valg var genvalg, en forteelse, der ofte har gentaget sig i de 50 år, 
idet der kun har været 16 forskellige bestyrelsesmedlemmer indtil dags 
dato, nemlig i kronologisk rækkefølge: 1. 1930-1955 dr. med. Hans 
Dirksen, alle år som formand. 2. 1930-46 købmand C. H. Clausen. 3. 
1930-38 savskærer Hermann Winther, Mølmark. 4. 1930-33 smedeme
ster Chr. Christensen, Set. Pauli 5, 1930-34 maskinbygger Th. P. Han
sen, Nejsvej 6. 1933-41 rentier Hans Thomsen, Vestergade 7. 1934-71 
købmand S. M. Damgaard, Vestergade. Købmand Damgaard er det 
medlem, der har virket længst i vandværkets tjeneste, idet han de første 
fire år var revisor, han virker dernæst som kasserer fra 1934-55, hvor 
han vælges til formand 1955-71. 1 41 år stillede han således sin arbejds
kraft til rådighed uden større vederlag - imponerende, især set med nuti
dens øjne.
8. 1938-57 gårdejer Jørgen Slot, Jørgensby, 1941-78 malermester Chr. 
Mathiesen. 1946-56 slagtermester Carl Rasmussen, Set. Pauli. 11. 1955- 
mejerist Mathias Juhl, Mejerivej. M. Juhl var kasserer fra 1955-63, da 
vandværket ansatte en lønnet regnskabsfører uden for bestyrelsen. Man 
ansatte August Korse 1963-72, der i 1972 bliver afløst på grund af syg
dom af fru M. Sandbeck 1972-77, der på grund af sygdom, blev afløst 
af fru Karin Jonasson.
12. repræsentant Nis Nielsen, Kirkegade 13. 13. 1957- landmand Ernst 
Primdahl, Mølmark. 14. 1963- landmand Karl Blomgren. Karl Blom 
gren afløste S. M. Damgaard som formand i 1971, og er i dag således 
formand for Broager Vandværk.
15. 1971- bygmester Heinrich Hilmer. 16. 1978- landmand Peter A. Pe
tersen, Mølmark.
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C. H. Clausen 
Formand for initiativudvalget 1929

Dr. med. H. Dirksen 
Formand 1930-1955

S. M. Damgaard Karl Blomgren
Formand 1955-1971 Formand 1971-

Det var de mere administrative jobs, men vandværket havde også ansat
te, såsom opkrævere af vandværksafgiften. Den første opkræver er sav
skærer H. Winther. Han startede med en løn på 1 kr. pr. andelshaver 
for 12 årlige opkrævninger. Han afløstes ved sin død af H. Jacobsen, 
der varetog dette hverv i 20 år til alles fulde tilfredshed, og da Th. P. 
Hansen i 1943 holder op som teknisk tilsynsførende, overtager H. Ja
cobsen tilsynet samt også renholdelsen af værket. I 1958 overtager sme
demester Hermann Jensen både opkrævningen samt det tekniske tilsyn 
med værket. Aflønningen af opkrævningen var nu steget til 2,20 kr. pr.
l.ste hane. I 1963 overgår opkrævningen til sparekassen og senere også 
bankerne. Hermann Jensen er dog stadig værkets tekniske tilsynsføren
de, et job, der idag nærmer sig et heltidsjob. Disse mennesker, der her 
er nævnt, var og er nogle af dem, der til dels frivilligt, til dels for et 
mindre honorar har gjort det muligt, at værket i dag fungerer. Man bur
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de også nævne alle de lokale håndværkere og specialarbejdere, der som 
regel altid har udført de forskellige arbejder, såsom opgravning, rørlæg
ning, boringer, murerarbejder samt støbearbejder både godt og billigt. 
Det kan også nævnes, at installatør Egidius Petersen i en årrække havde 
tilsyn med den elektriske installation for 35,- kr. årlig, heri medregnet 
de sikringer, der eventuelt gik til. Mekaniker Carl Christensen var ligele
des fast tilkaldevagt ved opståede fejl.
Dette var et resumé over værkets tilblivelse og første år. Af de mange bi
lag og papirer fra den tid, kunne man fristes til at fortælle et par hæn
delser fra dengang. En frue var under et besøg i Mølmark væltet om i en 
af vandværkets opgravninger, hun havde ødelagt sin kjole og forlangte 
50,- lir. i erstatning. 15 kr. blev bevilget, det blev dog forhøjet til 20,50 
kr., da regningen på reparation lød på det. En ansøgning fra en ældre 
ungkarl, der gerne ville have sin vandværksafgift sat ned. Begrundelsen 
var, at han kun brugte vand om morgenen til at vaske sig i og kun eet va
skefad fuldt. Det afsloges.
Vandværket går nu sin rolige gang. Men i 1933 viser de første tegn sig på 
vandmangel. Det giver anledning til forskellige nødforanstaltninger, 
blandt andet får man vand fra kirketjener Hansen’s boring, hvilket giv
er en del problemer af etisk art. Man borer også ned til 133 m’s dybde 
ved vandværket i Mølmark, men først da man borer nord for Nørrelan- 
devej, får man problemet løst. Den 28. august 1935 begynder en ny bo
ring at levere vand og værket i Mølmark bliver brugt som reserveleve
randør, det leverer bl. a. vand til mejeriet om sommeren. 1 1936 foreslår 
Borgerforeningen, at vandværket financierer installationen af WC’er; 
selv om formanden er venligt indstillet, afslås det dog. I 1938 udvider 
man ned mod Nejs, der er nu 172 andelshavere, der bruger ca. 36.000 m3 
vand årlig. Krigen kommer med isvintre og dertil hørende. Spærreballo
ner ødelægger strømforsyningen i et par dage. En benzinmotor klarer 
det, men man vedtager i en lignende situation at lukke værket fra 8 aften 
til 7 morgen. Helt undgår man ikke krigen, idet man har tyske soldater 
indkvarteret. De bliver pålagt en vandafgift på 10 øre pr. hest pr. må
ned, 2,80 kr. for skolen pr. måned og dr. Dirksens hus på Nejsvej 2,70 
kr. pr. måned. I slutningen af krigen opstår der igen vanskeligheder med
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forsyningen. Der er nu 213 andelshavere, der bruger ca. 50.000 m3 vand. 
Man klarer sig dog ved sparsommelighed og nye forsøgsboringer. Ja, 
man undersøger endda muligheden af at bruge vandet fra Låddenmose. 
Det er dog for uøkonomisk at bruge det, idet det er stærkt forurenet. I 
1949 er der dog stadig vandmangel. Bestyrelen udsender en plakat til at 
hænge på WC’et: »Træk ej for bimmelimmelim - men kun for bomme- 
lommelom!«, hvorpå en kendt Broagerborger forarget meddelte, at han 
frabad sig denne form for poesi.

Zræk c/ for bimmelimmelim —  

men kun for bommelom mel om!

En ny boring ved værket ved Nørrelandevejen afhjælper dog miséren. 
Indtil nu har tilgangen af nye huse i Broager været minimal, men med de 
nye andelsboliger bag Kirkegade tager byggeriet fart. I 1952 er man op
pe på 258 andelshavere, heraf har 2A indlagt WC; men forbruget af 
vand stiger også, det er nu oppe på ca. 70.000 m3 vand. Man bygger der
for en vandbeholder på bakken ned mod Vemmingbund i skellet mellem 
fru Jørgensen, Torvet og gdr. Jørgen Slot’s marker. I 1957 lader man 
»Danmarks geologiske Undersøgelse« foretage vandundersøgelse ned 
mod Vemmingbund, og ved en senere prøveboring finder man rigeligt 
vand. Dette medfører, at Vemmingbund med sommerhuse bliver tilslut
tet værket som en selvstændig underafdeling, der køber vandet af Bro
ager vandværk.
Byens vokseværk og havevandingen giver stadig problemer. En ratione
ring af havevandingen indføres med Storegade som skillelinie. Det bli
ver senere rettet til det enkle: Lige datoer, lige husnumre - ulige datoer, 
ulige husnumre, desuden er der en tidsbegrænsning på.
I 1963 er der 410 andelshavere, der bruger ca. 150.000 m3 vand. Man må 
til at bore efter vand igen, og en ny boring ved Løper, Sofiedal giver ri
geligt vand. Man opfører et vandværk der med renseanlæg.
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Der foregår nu i de næste år en tilgang af nye andelshavere fra de om
kringliggende bebyggelser. Smøl, Smølmark, Smølled, Brunsnæs, Bus
holm, Roi, Midtskov, Iller Strandvej og Nybøl Nor for at nævne nogle. 
Mange af disse udvidelser foregik med kommunen som mellemled, og 
her var den tidligere borgmester Thomas Jensen en udmærket forhand
lingsleder.
I 1969 er der nu 590 andelshavere, der bruger 200.000 m3 vand. Det 
kræver stadige udvidelser, således bliver vandværket ved Sofiedal udvi
det i 1971. Det sættes i gang den 9. 11.71. Arene 1973-74 bliver begiven
hedsrige år, man laver en ny boring ved Vemmingbund, får som før 
skrevet nye andelshavere, nedlægger og sælger det gamle vandværk i 
Mølmark samt udvider vandbeholderen på Østermarken. Til rådgivning 
ved mange af disse aktiviteter har man med fordel benyttet ingeniørfir
maet »Silhorko A/S«, Åbyhøj.
Væksten af byen fortsætter uforandret, så værket i 1979 har 1068 
andelshavere, der årlig bruger ca. 500.000 m3 vand. Værket råder over 4 
boringer: 2 ved værket ved Nørrelandevej, 1 i Vemmingbund og 1 ved 
værket i Sofiedal. Det har to moderne vandværksbygninger med dertil 
hørende faciliteter. Man har 2 vandbeholdere, der tilsammen kan rum
me 500 m3 vand, desuden har man for nylig installeret pumper, så tryk
ket overalt skulle være tilstrækkeligt hos den enkelte andelshaver. 
Denne udvikling fra de første 108 ejendomme, der årligt brugte 20.000 
m3 vand og frem til vandværket i dag, viser tydeligt den fremgang, der 
er foregået i byen såvel som dens omegn. Lad os håbe, fremtiden vil teg
ne sig med de samme muntre farver.

Peter A . Petersen
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Lokalhistorisk forening 
for Broagerland
Foreningen blev dannet på et møde i efteråret 
1978 ved Andreas Petersens initiativ. Han sam
lede en kreds af historisk interesserede brourin- 
ger med det formål, at få dannet et lokalhisto
risk arkiv i Broager. Foreningen holdt sin stif
tende generalforsamling den 27. april 1979. Her 
valgtes det stiftende udvalg til bestyrelse, som 
senere konstituerede sig med Andreas Petersen 
som formand, og der udformedes og vedtoges 
vedtægter som efterfølgende nævnt. Bestyrelsen 
består af følgende: Formand Andreas Petersen, 
Skodsbølvej 6, næstformand Svend Hollensen, 
Mølmark 25, sekretær Tage Holm, Ringgade 
12, kasserer Hans Heinrich Hiittmann, Solbak
ken 9, Egernsund og endvidere Peter Nissen, 
Mølmark 1, Hans Nissen, Skodsbøl og Lory 
Carstensen, Vemmingbund.
Efter generalforsamlingen gav P. Petersen, 
Stenderup, en orientering om det lokalhistori
ske arbejde. Bestyrelsen har i årets løb taget stil
ling til bevarelsen af den gamle vejbro ved 
Vandstedbæk og har modtaget en redegørelse 
om en mulig bevaring af Cathrinesminde tegl
værk.
Der blev med god tilslutning den 4. juli 1979 af
holdt en aftentur til Iller strand med efterføl
gende møde i Brunsnæs kro, hvor Sv. Hollensen 
fortalte om teglværkerne ved Iller strand, me
dens pastor Wree fra Tønder talte meget inte
ressant om den gamle færgeforbindelse Bruns
næs - Holdnæs.
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Foreningen deltog som medindbyder i et møde i 
Brunsnæs kro den 21. november, hvor museum
sinspektør Slettebo, Sønderborg, fortalte om 
det Lyksborgske hertugdømme i anledning af 
200 året for områdets tilbagevenden til den dan
ske krone. Tilslutningen til dette møde var me
get stor.
I januar arrangerede foreningen en vellykket tur 
til Altona museets udstilling om Egernsundma- 
lerne på Tønder museum.
I efteråret begyndte bestyrelsen at samle stof til 
dette hæfte, og de forskellige bidragydere tog 
ihærdigt fat på opgaven. På grund af visse be
gyndervanskeligheder - vi er kun amatører, der 
har gjort vort bedste - og på grund af travlhed 
hos bogtrykkeren, har det ikke været muligt at 
fremkomme med dette hæfte før nu. Bestyrel
sen beder om læsernes velvilje og overbæren
hed.
Hvis dette hæfte bliver vel modtaget, er det vor 
agt ad åre, at fortsætte udgivelsen af skildringer 
fra Broagerlands fortid.
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Vedtægter
§ i .

Foreningens navn er: Lokalhistorisk forening for Broagerland.

§ 2.
Foreningens formål er: at fremme kendskabet til og interessen for hjemstavnen, dens for
tid, historie og kultur.

§ 3.
Enhver kan blive medlem af foreningen mod et årligt kontingent, der fastsættes på gene
ralforsamlingen, for tiden 20,00 kr.

§4.
Foreningen ledes a f en bestyrelse på 7 medlemmer, nemlig en formand, en næstformand, 
en sekretær og en kasserer samt yderligere 3 medlemmer. Bestyrelsen, der vælges af gene
ralforsamlingen, konstituerer sig selv. Hvert år fratræder 3 medlemmer efter tur. Genvalg 
er tilladt.
Formanden, sekretæren og kassereren danner forretningsudvalget, der ordner foreningens 
daglige forretninger.
Der skal indkaldes til mindst 2 bestyrelsesmøder i løbet a f året.

§ 5.
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer.

§ 6.
Der afholdes hvert år i marts måned generalforsamling, der indkaldes ved meddelelse i lo
kalavisen med mindst 8 dages varsel og med mindst følgende dagsorden:
1. Formandens beretning. 2. Regnskabsaflæggelse. 3. Valg a f bestyrelsesmedlemmer.
4. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 5. Valg af revisorer.
6. Eventuelt.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel a f bestyrelsen, når 
det findes påkrævet eller når mindst 10 medlemmer stiller skriftlig andragende herom med 
angivelse af dagsorden.

§ 8 .
På bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres der en protokol over forhandlingerne.

§ 9.
Ved alle valg og afgørelser er simpel stemmeflertal afgørende, ved stemmelighed trækkes 
der lod. - Vedtægtsændringer kræves dog 2/ i  flertal a f de ved generalforsamlingen frem
mødte.

§ 10.
Skulle foreningen blive opløst, skal den eventuelle formue tilfalde Broager bibliotek.
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Motiver
fra
Broagerland



Et kig op ad Storegade
Manufakturforretningen Bossen & Bock ejes idag af G. Gottschalk. 
Huset er blevet ombygget flere gange, bl. a. i 1928, da købmand Chr. 
Hansen overtog den efter købmand Bendixen. Nabohuset er nedrevet, 
men her havde cykelhandler Lohse sin bolig, butik samt værksted. På 
hjørnet ses den grund hvor senere apoteket blev bygget. Apoteket lå op
rindelig i Møllegade, der hvor der nu er bibliotek. Bagerforretningen, 
der idag drives af Konnie Justesen, er Broagers ældste finbrødsbageri 
med en kongelig bevilling allerede fra 1600 tallet. Det var ellers kun køb
stæderne der havde koncessionerede bagere, men Broager fik meget tid
ligt et kongeligt privilegium.

P.A.P



Broager, Banegaard.

Broager banegård
Dette gamle postkort fra ca. 1922 viser banegården. Broagerbanen blev 
bygget 1910, som en sidebane fra Vester Sottrup til Skeide med trinbræt 
i Stenderup og stationer i Nybøl, Skodsbøl, Broager, Dynt og Skeide. 
Stationsbygningerne var alle i tysk stil og meget solidt og pompøst byg
gede. Det lange tog på stationen må have været til en bestemt lejlighed, 
måske Broager marked eller ringridning, idet banen aldrig nåede at kun
ne svare sig, hvorfor den til alles tilfredshed blev nedlagt og afløst af ru
tebiler i 1932. Stationsbygningen står dog stadig, og det gamle stations
terræn indgår nu i den nye Nejsvej.

S.H.



Et billede fra vores park, dengang der var tre damm e
Der var broer over de kanaler, der var imellem dammene. Man havde 
også et fastboende svanepar, disse var et yndet mål for byens barnepiger 
med unger.
Parken var oprindelig præstens køkkenhave og dammene var hans fi
skedamme, hvor der levede karper og ørreder. Således skriver pastor G. 
J. Dithmer bl. a. i sine optegnelser fra 1796. I denne køkkenhave er der 
3 fiskedamme, som var slemt tilgroede, og de er derfor blevet rensede, 
idet man har kørt 14000 (fjorten tusinde) læs dynd ud på præstegårds
jordene, hvilket gav en god høst de næste år.
Parken ejes idag af menighedsrådet og kommunen sørger for dens vedli
geholdelse.

P.A.P



Broager m ølle og kirken
Dette postkort fra ca. 1912 med Broager mølle og kirken er taget fra den 
daværende viadukt, som førte Møllegade og Nejsvej over Broagerba- 
nen. Man ser rækværket på rampen op over »Tunellen«, som den til 
daglig kaldtes. Til venstre ses Broager mølle. Den var bygget i 1796 og 
måtte oprindelig kun male gryn og boghvede, idet det rigtige mølleri var 
forbeholdt møllerne i Dynt og Nejs. Efter mølletvangens ophævelse i 
1852 fik møllen stor fremgang. Den ejedes indtil 1905 af den kendte er
hvervsslægt Clausen fra Broager. 1 længen til højre for møllen var ind
rettet rugbrødsbageri. Møllen brændte i 1925 og blev så nedlagt, mens 
bageriet fortsatte endnu nogle år.
Kirken syner smukt over Lindetræerne på kirkegården. Ved at sammen
ligne med idag kan man se, hvor meget træerne i de forløbne 70 år er 
vokset.

S.H.



De tre sølvpopler ved M ølmark
Træerne kaldes på gammeldansk »Aspe« og vi sønderjyder bruger beteg
nelsen »Laveller«. Disse laveller blev plantet i midten af forrige århund
rede. De blev fældet i 1935, da man anlagde den nye amtsvej fra Vester 
Sottrup til Skeide. Træerne blev brugt som sømærke og var ligeledes et 
yndet motiv for egnens kunstmalere. Man kan stadig finde nogle af dis
se, gamle træer, der står således et på Bønnelandsvejen.

P .A .P



Egernsund færge
Billedet viser Egernsundfærgen. Et syn som de fleste voksne fra Bro
agerland vil nikke genkendende til. Der har været færgeforbindelse over 
det smalle, men dybe Egernsund fra Arilds tid, oprindelig vel med robå
de og pramme. I midten af forrige århundrede blev robådene erstattet af 
en kædefærge til håndkraft. Denne færge blev så i 1922 erstattet af en li
geledes kædetrukken motorfærge, bygget på skibsværftet i Toft samme 
år. Denne færge gjorde god fyldest ved overfarten indtil den i 1968 blev 
overflødiggjort af Egernsund-broen. Den gamle færge måtte klare man
gen hård tørn, når vejret var hårdt, men det var mest helbefarne søfolk 
der var færgemænd og de klarede altid forbindelsen.

S.H.




