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FORORD

Med udsendelsen a f »BROAGERLAND II« i
Lokalhistorisk forening for B roagerland’s
skriftserie vil bogudvalget gerne takke for den
gode modtagelse vort første hefte »BROAGER
LAND« fik.
H eftet har indtil nu nået det forbavsende høje
oplagstal på 1000 eksemplarer, - det tyder vi
derhen, at heftet havde den rigtige udformning.
»BROAGERLAND II« er sammensat i samme
stil som vort første hefte, dels nye artikler om
vor egns fortid, dels optryk af interessante ar
bejder om Broagerland, som fortjener at kendes
a f videre kredse, samt gamle billeder af post
kort.
Det er vort håb, at læserne vil tage lige så godt
mod dette hefte, som tilfældet har været med
det første.
Vi vil samtidig benytte lejligheden til at takke
alle der har bidraget til fremkomsten af
»BROAGERLAND II.
BO G U DVALGET

KASPER JENSEN
Da det danske modersmål ved den preusiske skoleanordning af 18. de
cember 1888 blev erstattet med tysk i de sønderjyske skoler, kom det
mere end nogensinde før til at ligge i hjemmenes hænder at bevare det
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danske sprog. For at støtte dette arbejde var det nødvendigt, at give for
ældrene vejledning i hvordan de kunne give deres børn dansk undervis
ning. En a f dem, der stærkest indså, hvor nødvendigt det var en sådan
gerning blev optaget var Kasper Jensen. H an hørte til det første hold
elever på Askov udvidede højskole, uddannede sig til lærer og blev sene
re friskolelærer og kirkesanger ved valgmenigheden i Holstebro, hvor
han stod i næ rt sam arbejde med pastor M orten Larsen. Straks da væl
gerforeningen - det var før skoleforeningen var dannet - søgte at få
vandrelærerundervisning i gang, meldte Kasper Jensen sig frivilligt til
tjeneste.
Sammen med Henriette Gubi fra Bevtoft optog han virksomheden som
vandrelærer. H an opgav sin sikre stilling, forlod sin vennekreds som
han var skattet af, og som han havde sluttet sig til med hele sin overbe
visning. Kasper Jensen var i disse år meget virksom og udgav en lille
håndbog til brug ved undervisning i modersmålets skriftlige brug i hjem 
mene.
Myndighederne brød snart ind og forbød - så her - så der. Hyppigt m åt
te Kasper Jensen i disse år møde til forhør hos politimestre og stå foran
rettens skranke.
Kasper Jensen fortæller: Jeg er født i Gerup M ark, Visby sogn, Sønder
jylland, den 13. august 1858. Min far var husm and. Jeg havde lyst til
skolegerningen, men blev meget syg, og mit helbred blev svækket for be
standig. Alligevel blev jeg som skolepræparand lærer ved Elem entær
klassen i Bredebro i 1875 og senere lærer ved skolen i Abterp til efteråret
1878. Derefter var jeg elev på Askov H øjskole vinteren 1878-79, og blev
så privatlærer i Gestrup hos gårdejerne Nis Rossen og Kr. Refslund i 3
år. Efter at have været huslærer i halvandet år på Nørsøllergård ved
H olstebro, forbød lægen mig at undervise. Jeg rejste så atter til Askov
og deltog i undervisningen så godt jeg kunne i vinteren 1883-84. Deref
ter tog jeg atter, efter løfte, tilbage til Nørsøllergård, hvortil jeg havde
lovet at komme, hvis mit helbred tillod mig det. Her var jeg huslærer
indtil 1886, da jeg blev friskolelærer og kirkesanger for valgmenigheden
i Holstebro. Der var jeg indtil 1890.
Jeg holdt Flensborg Avis deroppe og læste i slutningen a f 1888 om den
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kam p, der fra tysk side førtes mod de sidste rester af dansk undervisning
i skolerne. Det resulterede i Skoleanordningen af 18. december 1888,
hvorefter der fra 1. april 1889 udelukkende skulle undervises på tysk i
skolerne i Sønderjylland. Det eneste, der blev tilbage var 4 timers ugent
lig undervisning på dansk i religion.
Det faldt mig tungt på hjertet, og jeg tænkte da: kunne der da gøres en
lille smule? Kunne børnene få nogen undervisning i hjemmene udenfor
skoletiden? Jeg havde den gang - det var jo i 1889 - 14 års øvelse i sko
legerningen.
I sommeren 1889, som skoleanordningen var trådt i kraft den 1. april,
opsøgte jeg i min sommerferie H. P. Hanssen, som dengang boede i
Sønderborg, udtalte mine tanker for ham og spurgte hvad han mente.
H. P. Hanssen svarede: »Ja, det må vi have prøvet«. Jeg spurgte ham,
om han ville hjælpe mig og få det ordnet, og det svarede han ja til. Jeg
rejste hjem igen til Holstebro, og den 1. august 1889 rejste jeg hjem til
min m or, som var enke og boede på Gerup M ark.

H e r sta rted e K asper Jensen Bog- og P a p irh a n d e l (huset helt til h ø jre i billedet).
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Den 1. september begyndte jeg min gerning hos gårdejerne Thyssen
Hansen i Randerup og Jensen, Kringlum. Den næste jeg kom til var gård
ejer Andr. Andresen, Skeldemark, og således rejste jeg fra det ene sted
til det andet, 14 dage ad gangen og underviste en eller to familiers børn.
Jeg fik de steder, hvor jeg opholdt mig, kost og logi som vederlag. Min
øvrige løn bestod af 450 mark årlig, men så skulle jeg selv holde mig
med kost og logi i den tid, jeg ikke var i virksomhed.
Det varede ikke længe før myndighederne begyndte at angribe mig. En
gang skete det på M andbjerg. Jeg sad og underviste en lille flok børn, da
en gendarm og kom m uneforstanderen kom ind. Gendarmen førte or
det:
»Sind Sie Kasper Jensen«?
Ja!
»Sie sind Arrestant! Sie haben augenblicklich nach Toftlund mit zufol
gen« !
Til børnene, som jeg havde været meget glad ved at undervise, fordi de
aldrig trættedes, skønt de havde 6 timers tysk undervisning bag sig, før
jeg underviste dem, sagde jeg:
»Så må I gå hjem«.
Jeg lukkede døren op til et gæstekammer, idet jeg ville tage mine støvler
på, men gendarmen gjorde modsigelse. Jeg tog alligevel mine støvler på.
Gårdens ejer, M arten Fausbøl, var imidlertid vågnet af sin middags
søvn. Han stillede sig i døren, og sagde henvendt til gendarmen:
»Tøv lidt, tøv lidt«!
»Nein«, sagde gendarmen. »Ich habe keine Zeit! Fort«! Dermed gav
han mig et skub, så jeg fløj over mod dørstolpen. Vi gik derefter til
T oftlund. Gendarmen var rasende, og spurgte mig, hvorfor jeg ikke un
derviste på tysk. Så var der ingen, der gjorde mig noget.
»Tysk!«, svarede jeg, får børnene nok af, men de får ingen undervis
ning i deres modersmål.
Mit svar bragte ham helt ud a f sig selv. H an sprang frem foran mig, idet
han sagde:
»Solche Leute sollen entweder nach Dänemark oder den K opf ab«.
Samtidig gjorde han et meget talende tegn med pegefingeren hen over
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halsen. Vi havnede omsider hos den kommissariske am tsforstander
fhv. ritmester Krause i Toftlund. Krause holdt forhør over mig i to en
halv time. Han var ophidset og skreg a f raseri, og jeg kunne ikke forstå
alt hvad han sagde. Han ville bl. andet beskylde mig for at være dansk
undersåt. Jeg sagde: »Nej, det var jeg ikke«! Nå, alt får en ende. Vi nåe
de så vidt, at protokollen skulle underskrives, og en skriverdreng læste
den op for mig. Medens han læste, stod jeg og så ned i papiret. Det be
mærkede am tsforstanderen, og så råbte han:
»Sie verstehen ja deutsch, wenn er es liest«!
Det svarede jeg ja til, hvorefter han fuldstændig ude af sig selv brølede:
»»Dann zurück an die Tür«! »Es ist eine unhöflichkeit, wissen Sie«!
Jeg trådte to skridt tilbage og stod ret ved døren. Senere da protokollen
var oplæst, blev jeg kaldt hen for at underskrive den forvrængede frem
stilling a f forhøret. Am tsforstanderen havde under forhøret truet mig
med fængsel og m ulkt, og jeg blev derfor forundret, da han til slut sag
de:
»Damit sind Sie entlassen«.
Da jeg gik tilbage, frygtede jeg for at man kunne få fat i mine papirer og
deraf konstatere, om jeg var preusisk undersåt eller ej. A f den grund gik
jeg samme nat den godt 4 mil lange vej til mit hjem. Det første jeg gjor
de, var at brænde nogle breve fra gode danske hjem. De m åtte ikke fal
de i det preusiske politis hænder.
Et par dage efter var jeg i Flensborg. Jeg gik ind på Flensborg Avis’s
kontor og fortalte mine oplevelser. Daværende redaktionssekretær Ros
sen refererede, hvad jeg fortalte. En dags tid efter stod der en artikel om
tildragelsen i »Flenborg Avis«.
Uerfaren som jeg var, havde jeg dikteret ret omstændeligt, men
Rossen’s gengivelse var mangelfuld. Jeg var øjeblikkelig klar over stil
lingen. Dette her kunne koste redaktør Jessen eller Rossen et langt
fængselsophold. Jeg skrev ufortøvent til bladet: Tag det tilbage. Det er
galt. M an svarede: Det kan vi ikke. Det vækker opm ærksom hed, og så
bliver vi straks angrebet, vi må lade stå til og så se, om det går godt eller
ej.
Det blev en hård tid, der nu fulgte for mig. Nødigst a f alt ville jeg gøre
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gode danske mænd fortræ d. Jeg kom til Tønder og i min vånde klagede
jeg mig til P. Skovrøy. H an forstod mig og trøstede mig så godt han
kunne. Jeg gik i spænding indtil et helt fjerdingår efter.
»Flensborg Avis« blev ikke angrebet.
Gårdejer Kr. Lautrup i Gestrup havde bedt mig om, hvis det blev for
budt at undervise, så dog i stilhed at undervise hans børn. Det gjorde
jeg. En dreng, søn a f N. Rossen, som boede i nabolaget, sneg sig i m ør
ke bag om gården for at deltage i undervisningen, som blev givet i al stil
hed i Lautrups søsters aftægtshus.
En dag kom Kr. Lautrup ind og overværede undervisningen. Da vi var
færdige og gik ind i hans stue, sagde han: Det er en god gerning du gør.
Kan jeg være dig til tjeneste med kørsler eller lignende så sig til. Jeg tak
kede ham for det, men han sagde kun: Ingen årsag. Det er vor pligt. Jeg
satte pris på denne anerkendelse, fordi Lautrup var en mand, for hvem
jeg havde stor agtelse. Det var der grund til at nære for ham. Det var en
begavet klog mand.

Den ene a f L autrup’s børn fik difteritis, og jeg flyttede da til gårdejer
Chr. Lund, som gerne ville tage imod mig. Da jeg den næste morgen var
kom m et op, sagde Lund, der stod og så ud af vinduet: Der er to gendar
mer her i byen. Jeg kastede et blik ud a f vinduet og så pikkelhuerne blin
ke i solskinnet. Det må være dig, de er ude efter, sagde Lund. Da jeg ik
ke havde hørt om nogen forbrydelser i den lille by, svarede jeg: Ja, det
må det vel være. Gendarmene afsøgte de 4 gårde i Overby og kom deref
ter til Nederby. Den ridende gendarm galopperede forbi hen til skolen.
Fodgendarmen kom ind i L und’s gård. Inden gendarmen nåede ind til
os, spurgte Lund mig om, hvor jeg ville hen. Det er et øjebliks sag at få
spændt for, og jeg vil køre dig hen, hvor du ønsker det. Jeg bliver her,
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svarede jeg. Da gendarmen var lige udenfor vinduet, sagde Lund, at han
ville skjule mig, men jeg svarede: Nej! Jeg ville ikke vige et skridt. Imid
lertid var den ene gendarm kommet ind.
»Sind Sie der Kasper Jensen«?
»Ja«.
»Sie sind Arrestant! Sie haben sofort mitzufolgen«.
Jeg kan ikke gå til Toftlund, svarede jeg, idet jeg gik op og ned af gul
vet.
»Sie gehen, jah!«, sagde gendarmen spottende.
Lund, der var klar over, at jeg m åtte til Toftlund, havde imens fået vog
nen frem foran døren, og gendarmen og jeg kom ud og steg op i vognen.
Jeg kom til at sidde ved siden af Lund i agerstolen. Bag i vognen sad
fodgendarm en på en hakkelsesæk. Den ridende gendarm dannede for
troppen. Under sådanne forhold blev jeg ført til Toftlund. Jeg trøstede
mig med, at var der skarnsfolk ude på rov, ville de ikke kunne gøre os
noget, så svært bevæbnede som vore »beskyttere« var.
I Toftlund holdt Lund ved H eitm ann’s Gæstgivergård, og fodgendar
men transporterede mig hen til am tsforstander Krause. A f ham modtog
jeg en skrivelse fra landsråden i Haderslev, hvorefter det under trussel
om en mulkt på 75 mark blev forbudt mig at undervise. Jeg kvitterede
for modtagelsen, læste skrivelsen og puttede den i lommen.
I samme øjeblik sagde am tsforstanderen til min overraskelse:
»Damit sind Sie entlassen«!
Da jeg kom udenfor, mødte jeg straks Lund, som udtalte sin overraskel
se over at se mig. H an troede jeg var puttet i fængsel. Det havde derfor
været hans hensigt med det samme, at køre til Anders Hørlyck i Rurup,
der var en højt anset mand, for at få ham til hjælp med kaution for at få
mig ud af fængslet, for, sagde Lund: »Du har ikke godt a f at sidde i de
preusiske fængsler«.
Nu kørte vi i stedet til L und’s hjem, hvor man modtog os med glæde.
Også der troede man jo, at jeg skulle have været i fængsel.
N år min gerning var forbudt i et politidistrikt, flyttede jeg til et andet.
P å den måde samlede jeg til sidst 7 forbud mod min undervisning. De to
ting, de preusiske støttede deres forbud på var, - det havde H. P. H ans
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sen fundet ud af - en kabinetsordre og en ministerialskrivelse. Disse be
stemmelser gik ud på, at privatundervisning mod vederlag ikke måtte
gives uden tilladelse.
Sidste gang jeg blev angrebet var i Nybøl. A f hensyn til forbudet havde
vi indrettet det således, at jeg underviste hos en husm and, men fik kost
og logi hos min gode ven, gårdejer Peder Moos, Nybøl.
Inden jeg begyndte undervisningen, gik jeg over til sognepræsten, som
jeg kendte, forelagde ham sagen og frem satte ønske om tilladelse til at
undervise. - »Jeg vil«, svarede han, »så gerne give Dem tilladelsen. Jeg
kender Dem og ved, at den er i gode hænder«. Nogle dage senere kom
han i stort sindsoprør til mig og sagde, at han ikke kunne give mig den
ønskede tilladelse. Det var imod øvrighedens vilje. Hvad skal jeg gøre,
sagde præsten, jeg gør mig ilde set i mit sogn, men alligevel, jeg vil smi
de dem sagerne. Jeg vil ikke være lokal skoleinspektør en dag længere.
Tag den med ro, sagde jeg, De er jo tvungen til at handle som De gør.
Det endte med, at jeg blev stævnet for am tsforstander P. Kjer, som for
bød mig at undervise under trussel om bøde, Så, sagde jeg til P. Kjer,
underviser jeg fra i dag a f ikke mere. De har straks at forlade Nybøl,
sagde P. Kjer. Det kan jeg ikke før om 2-3 dage. De kan da sige Dem
selv, for P. Kjer op, at De er m istænkt, hvis De bliver. Hvor jeg ophol
der mig nu, sagde jeg, er der en lille pige på 6 år. Hvis De mistænker mig
for at læse bogstaverne med hende, vil De vel ikke anse det for farligt?
To-tre dage efter rejste jeg fra Nybøl til mit hjem på vestkanten.
Den lille pige jeg den gang lærte bogstaverne er hende, der nu plejer og
passer mig. H un er trofast og bliver hos mig til det sidste.
Jeg fik i denne tid brev fra am tsforstander P. Kjer, som skrev til mig, at
da jeg ikke havde forladt Nybøl straks, idøm te han mig en mulkt på 30
m ark. Jeg svarede, at da jeg ikke havde undervist, ligesom jeg to gange
havde sagt til ham, at jeg ikke ville undervise, fandt jeg mig ikke skyldig
og ville derfor ikke betale mulkten. At jeg havde opholdt mig i Nybøl i
de tre dage, mente jeg ikke kom sagen ved. P. Kjer sendte mig en tid ef
ter et brev, hvis hovedindhold var: »Ich bin bereit mich zuriickzuziehen«. H an fik altså ingen m ulkt a f mig. Jeg klagede over am tsforstan
der P . Kjer til landsråden og gjorde gældende, at jeg havde undervist
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gratis og ikke i den offentlige skoles læregenstande. Jeg henviste ham til
at afhøre Peder Moos. Det gjorde han, men efter afhøringen skrev han
til mig, at Peder M oos’s udsagn vel stemte overens med mit, men han
troede os ikke. Med hensyn til dansk, da blev der undervist i dette sprog
på latinskolen i Haderslev og på en skole i Å benrå, og iøvrigt hørte al
sprogundervisning til den offentlige skoles læregenstand. Jeg klagede
over landsråden til Regeringspræsidenten i Slesvig, som gav mig et læn
gere svar, fuldt af påstande, som ikke passede. Jeg svarede på dette brev
i samme tone, uden al høflighed. Derefter klagede jeg til Overforvalt
ningsretten i Berlin. Jeg fik da en stævning til at møde for retten der. Vi
mente, det var heldigst at H. P. Hanssen repræsenterede mig. Retten be
stod a f fire gamle mænd, sikkert hørende til Preussens fineste jurister.
De var høflige og spagfærdige. Det første de undersøgte, var om det var
de rigtige autoriteter, der havde angrebet mig. Det var politiet, der hav
de gjort det, og da det ikke var de rigtige autoriteter, blev forbudene er
klæret for døde og magtesløse.
Jeg begyndte så igen at undervise, denne gang hos gårdejer H. R. A n
dresen i Snogbæk, men ikke længe efter fik jeg ordre til at møde hos P.
Kjer, som atter forbød mig at undervise. I mellemtiden havde H. P.
Hanssen erfaret, at min undervisning, som nu var forbudt a f Provins
regeringens afdeling for skolevæsenet, hørte ind under statens faderlige
myndighed som stat, og i kraft heraf havde myndighederne i Berlin ud
stedt forbud mod sådan undervisning i to tilfælde.
Dermed var min vandrelærervirksomhed til ende, efter at det endelige
forbud var kommet i 1896.
I de følgende år fortsatte jeg som foredragsholder og oplæser og deltog i
ca. 50 m øder årlig. Jeg boede i et hus som tilhørte Jørgen Zachariassen,
Mejerigården, Dybbøl. Jeg blev mere og mere svagelig, og min virksom
hed m åtte jeg af den grund indskrænke noget.
I 1902 bosatte jeg mig i Broager, hvor jeg begyndte en lille Bog- og P a
pirhandel. Straks jeg var kommet hertil, fortsatte jeg med enkelte m ø
der, men et par år efter måtte jeg på grund a f svagelighed give afslag på
anm odningerne om at tale og læse op.
Det var Kasper Jensen ’s egne oplysninger.
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K asper Jen sens B oghandel m ed nye b u tik sv in d u er, ca. 1907.

Det kan være interessant at se lidt nærmere på, hvorledes disse anord
ninger blev anvendt.
1 1891 underviste Kasper Jensen i Skodborg. Den derværende præst Weiland, gjorde straks skridt til at standse undervisningen ved at melde sa
gen til kredsskoleinspektør Stegelmann i Haderslev. Stegelmann fulgte
det givne vink og forbød straks undervisningen »A uf Grund des
Ministerial-Erlasses v. 18. M årtz 1840, paragraf 3«. Det var ikke let at
finde ud af, hvad det var for en forordning, idet der fandtes ikke mindre
end 2205 forskellige love, anordninger, etc. som havde betydning for
skolevæsenet i Nordslesvig. Først efter at Kasper Jensen i februar 1892,
da han underviste i Gestrup, havde fået forbud fra Landråd Schreiber i
Haderslev, og man havde klaget over Landråden til Regeringen, fik han
et svar, hvori angives de retslige grunde til forbudet i en henvisning til
»Den allerhøjeste Kabinetsordre af 10. juni 1834 og den på grund af
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samme a f det Kgl. Statsministerium udstedte instruktion af 31. dec.
1839«.
Fra dansk side var der to ting, hvorpå m an støttede sin ret til at lade sine
børn undervise i hjemmene udenfor den lovbefalede skoletid. For det
første forbyder de to preusiske anordninger a f 1834 og 1839 kun privat
undervisning »For så vidt, som de pågældende lærere gør sig en næring
svej ud a f at meddele den«.
Dette gjorde vore vandrelærere ikke, idet de kun m odtog frit ophold i de
hjem, hvori de underviste, derimod ingen betaling for undervisningen.
F or det andet forbød anordningerne kun privatundervisningen, for så
vidt som den om fattede genstande, hvori der undervistes i de offentlige
skoler. Da det danske sprog ikke længer var undervisningsgenstand i of
fentlige skoler, ramtes privatundervisningen altså ikke af forbudet, når
den kun om fattede det danske sprog. Dette var tilfældet med de nordsle
svigske vandrelæreres undervisning. En klage afvistes som uhjemlet af
Landråden den 13. juni 1893, idet han fandt det eftervist at klageren ved
at få fri kost og bolig havde gjort sig en næringsvej a f at undervise. Der
på hedder det videre ordret i svaret: »Deres anden påstand, at det dan
ske sprog ikke er læregenstand i vore folkeskoler kan heller ikke tale til
Deres fordel. Undervisningen i det danske, d.v.s. højdanske sprog er at
henregne til undervisning i fremmede sprog, og hører således til lære
genstande i de forskellige skoler«. Klagen gik videre til regeringen i Sle
svig. Svaret var et afslag, men regeringen ville dog ikke opretholde
Landrådens påstand, at det danske sprog m åtte betegnes som et frem 
med sprog i Nordslesvig. Den indtog en anden stilling ved i almindelig
hed at påstå, at enhver sprogundervisning m åtte henregnes til undervis
ningsgenstande i de forskellige skoler.
Den 7. marts 1894 ophævede Overforvaltningsretten i Berlin A m tsfor
standerens forbud af 5. maj 1893.
Undervisningen fortsatte en kort tid endnu, men tilsidst m åtte den op
gives, idet myndighederne umuliggjorde dens gennemførelse ved et defi
nitivt forbud i 1896.
N år m an har læst, hvad Kasper Jensen har fortalt og om de mange for
hindringer der var lagt, for at bremse arbejdet komm er vi frem til år
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1928, da han fyldte 70. Til denne lejlighed kom der mange anerkendel
ser fra den store vennekreds:
Kære Kasper Jensen!
Vi er mange, som gerne til vor lykønskning vil knytte en tak f o r de m an
ge gode ord, du har talt til os. Tak fo r d i du ikke skyede rejser og an
strengelser når der kaldtes p å dig, men altid var rede til at støtte vor go
de danske sag.
Du var god at gæste og god at have som gæst. M en fø r s t og frem m est
tak fo r d i du antog børnenes sag. Endnu er der brug f o r din jæ vn e tro
værdige tale, og dine alvorlige råd m od tidernes vanskeligheder, de er
trygge at fø lg e ... og om de højeste og dybeste ting har du kunnet vidne
p å vort modersmål.
Til Kasper Jensen’s 70 års fødselsdag, 13. august 1928, har dr. Hans
Storm , Gråsten, skrevet følgende vers:
Mod sommergule m arker står
Broagers kirke dobbelt hvid.
Nu er det enogtyve år,
der svandt med sommer, høst og vår
og bitter vintertid.
Da stod han, Kasper Jensen, der
med busket bryn og havklart blik
og snakkede om vind og vejr,
men, gav ham stunder, dog især
om ungdom sår, der gik.
H an var en vandrelærer, kendt
fra gård til gård som trofast mand,
a f ingen kaldet, ingen sendt
og dog en lønlig flamme, tændt
til gavn for Slesvigs land.
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Han lyste modersmålet hen
til unge sind, der gerne tog,
hvad han fortalte dem om mænd,
som gav sig helt til Danm ark hen,
så længe hjertet slog.
Den slægt, der da var ung, står frem
og takker hjerteligst i dag
for, hvad han gav til hjertets gem,
i dag, da over mange hjem
er hejst det danske flag.
Der modnes korn på m ark og skrænt,
den skønne høst er atter nær,
så mildt et lys blev aldrig tæ ndt
som moden mark mod himlen vendt
i aftensolens skær.
Kasper Jensen døde 17. februar 1930.
H an blev begravet på Broager Kirkegård ved siden a f sin søster
M argrethe Jensen, der døde 1926.
A n ke r M oos.
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P o sth u se t. Billedet er taget u n d er v erdenskrigen 1914-18, m uligvis fø r.
P å skiltet stå r »K ejserliches P o sta m t« og på tagrygningen ser m an en del iso lato rer
og telefo n tråd e.
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Lidt om den offentlige belysning i Broager
ELEKTRISK LYS OG PETROLEUM
Forudskikkede bemærkninger

LOKALHISTORISK FORENING for Broager har anm odet mig om,
som forhenværende elektriker her på egnen, at skrive en afhandling om
»Det nye lys«, der kom frem i begyndelsen af dette århundrede, måske
mere rigtig betegnet som: »Historien bag det elektriske lys i Broager«.
Da jeg indvilgede i »foretagendet«, og gik i gang med arbejdet, viste det
sig, at være en større opgave end ventet, idet kildematerialet til denne hi
storiske redegørelse gik op i luer den 5. maj 1928, da »Fabrikken«
brændte og dermed jævnstrøm sværket, der forsynede Broager by og til
dels M ølm ark med elektrisk lys.
Kontorbygningen, der lå i um iddelbar nærhed a f fabrikken, hvor mange
reoler med alle slags papirer, bøger, forhandlingsprotokoller m. m. var
opbevarede, brændte også ned til grunden.
Hvis det følgende kan forekomme lidt »løst« i leddene, så er grunden
altså den, at jeg har prøvet på at lave:
»et væsen uden skelet«
- og det er ikke så let.
Er der yngre læsere iblandt, der ikke ved, hvad der hentydes til med
»Fabrikken«, må det her indskydes, at det er om rådet, hvor Broager
Byggemarked i Set. Pauli nu er ved at blive afviklet, men hvor der før
den 5. maj 1928 var en stor træ varefabrik, der lavede træ skobunde og
skafter til alle slags håndværkstøj o.s.v., og hvor 35-40 mand daglig var
beskæftigede. Vel nok den største virksomhed i Broager på den tid. Det
var jo før gummistøvlernes og rendegravernes tid.
Det kan synes noget bagvendt, måske lidt mærkeligt, at begynde en »hi
storie«, hvor den faktisk ender, men det er ikke ualmindeligt nu om da
ge, da både film og rom aner benytter sig a f denne »strategi«, thi - så har
m an en baggrund at bygge historien på, ligesom en fotograf helst også
gerne vil have en god baggrund.
F or små hundrede år siden var der i Broager to store købm andsgårde,
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som m an kender dem i gamle købstadsbeskrivelser, senere i film å la
M orten Korch - hvor bønderne kom med deres produkter og fik andre
retur.
Det ene sted var der, hvor nu Brugsen og parkeringspladsen ligger. Her
regerede en dygtig købm and ved navn Ottesen. Den anden købm ands
gård lå, hvor nu kom m unekontoret og sparekassen breder sig. Den sid
ste rest a f dette foretagende er i dag H. Th. Hansens købm andsforret
ning ved torvet, her hed chefen Købmand Weber.
Disse to købm andsgårde købte og solgte stort set de samme varer, foru
den korn og brænsel, kolonial og isenkram. Dertil byggematerialer, læg
ter, tøm m er, bræ dder m.m.
De var nok konkurrenter, men kunne nok »tåle« at se hinanden, og med
hensyn til trælasten var det endog sådan, at de ofte lånte hos hverandre,
når en kunde kom og gerne
skulle have en ting, som den
ene var udgået for - det var jo
før »EDB-alderen«.
I længden var dette jo ikke sæ r
lig rationelt, og omsider fandt
de ud af, at udskille trælasten
som et »fælles« selvstændigt
foretagende.
H e ro m b e re tte r »D y b b ø lPosten« den 1. februar 1900:
»Der har dannet sig et selskab
med en kapital på 60.000 mark
til anlæg a f en snedkerifabrik.
De herrer Weber og Ottesens
tø m m erlag re skulle lægges
sammen. Dette har til fabrik
ken, som skal drives ved dam p,
B roager T ræ la sth a n d e l og d ir. Bose
(efter b ran d en ).
købt en byggeplads ved Sav
møllen«. Her kan m an personlig tilføje, at denne plads åbenbart i en
meget lang periode har været »hjemsøgt« a f træ.
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Det er næppe en tilfældighed, at de første ord vi m øder i bibelens ska
belsesberetning - »da jorden var øde og tom « - var ordene: »Bliv lys!« Det kan der filosoferes meget over, men det står klart, at menneskebør
nene ønskede: »mere lys!« Og da disse menneskebørn - på mærkelig vis er blevet udstyret med grænseoverskridende tendenser med opfindsom 
hed og forskertrang til følge, har de også »stået på hovedet«, for at
»fremtrylle« dette ønske: »Mere lys!«
Da vor landsm and H. C. Ørsted i 1820 opdagede magnetismen og dens
forhold til elektriske strømme (spændinger), var det et stort skridt næ r
mere dette mål, der endelig kronedes med held, da Edison 60 år senere i
1880 opfandt glødelampen, hvorved det blev muligt at udnytte disse
elektriske strømme, og så fik vi med et slag ønsket opfyldt. Vi fik meget,
meget »mere lys« end før.
Vi, der lever nu om dage, kan nu og da føle, at den tekniske udvikling
har så megen fart på, at det er svært at følge med, men det er muligt, at
slægter før os har følt det på samme vis, ikke mindst da dette »Mere lys«
med mere var en kendsgerning for netop 100 år siden.
Da kildematerialet, som om talt, blev luernes bytte i 1928 har jeg ved
hjælp af »Dybbøl-Postens« årgange 1896-97-98-99-1900 og 1901 prøvet
at følge udviklingen på el-området på egnen.
Det følgende er små notitser, holdt i tidens sprog, fra dette blad begyn
dende den 4. jan u ar 1896, hvor der står: »Det synes nu at skulle blive til
virkelighed med elektrisk belysning i Broager. Overslaget er gjort, og
underhandlingerne om arbejdet er i følge »Flensburg Nachrichten« i
fuld gang. Mejeribestyrelsen har tilbudt at levere den fornødne kraft
imod en godtgjørelse af 3 m ark pr. time. Efter den foreløbige beregning
vil m an derefter kunne levere et blus for 2V*-2Vi pfenning pr. time«.
Et kuriosum : Privat telefonledning mellem gårdene Krammark og
W olffsgaard i Gammelgab.
Elektrotekniker Alexandersen har overtaget anlæget for 300-350 m ark.
A fstanden er en fjerdingvej: ca. 2 km (en fjerdedel a f en dansk mil der
er IV i km).
1. april 96.: Telefonledning mellem Broager og Skelle posthuse.
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T æ rsk ev æ rk , drevet a f en tra n sp o rta b e l 24 HK e le k tro m o to r (m o to ren findes i vognen til
h ø jre i billedet.

14. oktober 96.: Industriforeningen har indsamlet penge til gadebelys
ning. Kommunen bevilger 200 mark.
G. november 96.: »Flensburg Nachrichten«. I Broager agter m an at ind
føre gadebelysning. Der var først tale om elektrisk lys. Det fandt man
dog for dyrt, og valgte petroleumslamper. Der skal opstilles 20 lamper,
som koster 12 m ark stykket.
Torsdag den 3. december 96.: I disse aftener er der gjort prøve med be
lysning af gaderne. Alle lam perne ville efter forlydender blive tændt før
ste gang den 13. dec. - den dag, da håndværkerforeningen åbner sin ju 
lebasar. Der har i nogle aftener været udhængt en lygte ud for købm and
Webers hus. Den spreder et godt lysskjær ud i m ørket, og m an vil nok
blive tilfreds med belysningen.
Onsdag den 16. december 96.: I søndags tændtes for første gang gadely
set leveret af blikkenslager Jiirgensen. Udstilling hos gæstgiver H.
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H orn. Der var tappenstreg og fakkeltog. - Også dengang kunne man fe
ste i Broager.
Nu havde m an altså belysningen etableret, men det skulle jo også både
tændes og slukkes. Hvor var manden? Hvad var mere naturligt, end at
overdrage dette betydningsfulde arbejde til byens betroede natvægter,
hr. Eis. H an boede i et lille stråtæ kket hus, hvor nu gdr. Carl Slot, Jørgensby har køkkenhave. Stigen han benyttede ved dette tænde- og sluk
kearbejde, er endnu i behold hos Carl Slot. Trinene bærer stærk præg af
de mange år i »Oplysningens tjeneste«.

H er bo ed e n attevæ gteren hr. Eis. H uset er fo r læ ngst nedrevet.

1899 begynder (dato mangler): I aften vil en berlinsk ingeniør i »H ol
stensk Hus«, Sønderborg holde et foredrag om anlæg af et elektricitets
værk.
28. juni 99.: Udsendt 500 forespørgsler - 30 besvaret.
24. november 99.: Industriudstilling. Den planlagte industriudstilling
skal holdes i Sønderborg i tiden 29. april til 6. m aj, fordi man ikke kan
få exercerskuret før. Udstillingen får elektrisk belysning og små maski
ner skulle drives ved elektricitet.
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A jlep u m p n in g fra tiden fø r gum m ivognene blev »hver m an d s eje«.

1900
Med året 1900 - vort århundrede - som snart går på hæld - sker der m an
ge ting. Det er før nævnt, at Ottesen og Weber har købt byggeplads til
en fabrik, men ikke nok med det, de er blevet helt »elektriske«, for alle
rede den 13. januar 1900 kan Dybbøl-Posten berette, at de to mænd fra
Broager har været i Sdr. Brarup og Kappel i Sydslevig, for at se på der
værende elværk. Nu går det stærkt, kan man skønne, idet man ca. 3
uger efter, den 9. februar i Dybbøl-Posten kan læse: Efter at købm æn
dene Weber og Ottesen i Broager have taget elektricitetsanlæg sydpå i
øjesyn, er de nu rejst til kongeriget for at lære herværende anlæg at ken
de.
M an fristes til at tro, at »de to mænd« fra Broager må have overværet
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elektricitetsmødet i »Holstensk Hus« i Sønderborg, og der er blevet in
spireret til det, der kort efter blev en realitet i Broager, idet man allerede
onsdag den 7. marts kan læse i Dybbøl-Posten: »Det er nu afgjort, at
Broager får et elektrisk belysningsanlæg. Kraften skal leveres a f den
træbearbejdningsfabrik, som købmændene Weber og Ottosen bygger i
fælleskab«.
Foruden gjæstgivere - have en del næringsdrivende o.s.v. »tegnet lam 
per«.
19. marts 1900.: Byen M ølm ark, der ligger i um iddelbar nærhed af Bro
ager, har delvis sluttet sig til det elektriske lysanlæg i sidstnævnte by.
Enkelte gårdejere have tegnet sig for 20 »Flammer« (lamper).
Det må være rigtigt - det med det delvise, idet gdr. Chr. Petersen i Møl
mark har fortalt, at det under 1. verdenskrig efterhånden blev umuligt
at skaffe petroleum. Det var i 1917, og der var da ikke andet at gøre,
end at installere »det nye lys«. I første omgang gjaldt det installeringen i
staldene, men efterhånden som arbejdet skred frem, ønskede man også
lyset ind i stuehuset. Det var jo ikke med i den oprindelige plan, så det
var en »penibel sag«. M an kunne måske omgå »Loven og profeterne«
ved at spare både her og der på materialerne. Således beretter Chr. Pe
tersen, at man for at spare mest muligt, anbragte afbryderen ved loftet.
Installatøren var en »Maler Tychsen« fra Vestergade, der var arbejds
løs. Han fik et lynkursus i el og dets mysterier, og så gik han i gang. Den
gang var elektrikernes bibel »Stærkstrømsreglementet« endnu ikke op
fundet, så det fik ingen konsekvenser. Ejheller Arbejdsgiverforeningen
og LO lavede vrøvl. Chr. Petersen, der da var 3-4 år, bestred det æreful
de og betydningsfulde hverv, at sørge for, at »Installatøren« blev ind
budt til efterm iddagskaffe, så man må, bortset fra baggrunden, den
ækle krig, have haft næsten himmelske tilstande i M ølmark.
Stolthed og kappestrid

Den 30. juli berettes med stolthed: Den 33 m høje skorsten i Ottesen og
Webers trævarefabrik er nu færdig, og rager højt op over byens tage.
Anlæget af den elektriske lysstation vil tage sin begyndelse i den kom 
mende uge, så Broager vil få elektrisk lys langt tidligere end Graasten. M an kan tilføje i 1981: »Der er intet nyt under solen«.
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Den 8. oktober 1900.: Håndværkerforeningen anm oder om elektrisk
lys.
Den 24. oktober 1900.: Weber og Ottesens trævarefabrik er nu i gang.
»Al begyndelse er svær«.

Den 24. november 1900.: Det elektriske lysanlæg i Broager er, efter
hvad der meddeles, ikke så godt, som det burde være. Dynamomaski
nen skal bære skylden, den er nemlig for lille, men der er foretaget
skridt til anskaffelse a f en større maskine.
1901. Det må være sket, for det næste m an hører om el i Broager er at
Flensborg Avis den 26. februar skriver: I Broager haver et par nærings
drivende anskaffet sig elektrom otorer. Således har slagter Hansen (nu
Jørgensen, Storegade) i disse dage begyndt at anvende elektrisk kraft på
en kødhakkemaskine.
Møller Marcus Jacobsen har allerede i længere tid haft en m otor. Efter
sigende vil flere håndværkere følge efter.
Mere om el

Rebslager M adsen i Broager har nu også fået elm otor til brug ved fabri
kation af drivremme, som hr. Madsen driver i betydelig omfang.
1981, november: Ovenstående rebslager Madsens søn, den nu 83 årige J.
H. Madsen fortæller, at det også den gang gik stærkt, idet hans m or al
lerede omkring 1905-06 fik en vaskemaskine, konstrueret og fabrikeret
a f Fr. Petersens M askinfabrik i Smøl, hvorpå der blev m onteret en el
m otor. Beskyttelsesforanstaltningerne har nok ikke været overvælden
de, for de store drenge morede sig med at sætte fingrene på skruerne,
som »kvitterede« med kraftige slag i armen. Drenge er drenge.
Endvidere fik hans m or på samme tid et elektrisk strygejern.
Indtil videre må m an antage, at det må have været den første elektrisk
drevne vaskemaskine i Broager - en virkelig sensation må det have væ
ret. Med denne befriedes man for megen slæb. En ny tid var virkelig
indledt - to slægtled senere sendte man mænd til månen. Elektronernes
verden er nærmest ufattelig, især når de bliver anvendt i en god, menne
skelig sags tjeneste.
J. H. M adsen fortæller videre om et par murersvende: N år de sidst på
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efteråret, traditionelt, blev arbejdsløse kom de hurtigt igang indendøre,
hos rebslager Madsen for 1 mark om dagen, med noget knyttearbejde.
Der er berettet om den arbejdsløse maler, der fik et lynkursus i el, og nu
her murerne. Det må have været før exclusivaftalerne var »opfundet«.
Vi er allerede i begyndelsen af 1900 tallet, hvor der åbenbart er »fart ov
er feltet« i Broager, og hvor det elektriske lys er blevet etableret.
Fabrikken der leverede strømmen fik en dynamisk driftsleder ved navn
A dolf Böse - en meget central skikkelse i denne sammenhæng. Han hav
de en kort debut i 1901 som kontorm and, men fra 1. april 1903 og til sin
død i 1950 var han knyttet til fabrikken, først som direktør, men efter
branden i maj 1928, som både ejer og direktør.
Sit myndige væsen til trods, må
han have været en populær skik
kelse. Det kan man skønne deraf,
at der ved en ringriderfrokost
først i tyverne var en revy, hvor
følgende strofer kom til orde:
»Direktør Böse er en vældig mand
på træværk har han god forstand,
men med hans lys er det lidt skidt vi har m ørkningstider altfor tit.
Og så en lille historie: Set Pauli
snedkeren, Heine Christensens be
dstefar var fyrbøder ved dam p
kedlen på fabrikken. Han var en
stor og kraftig m and, der ofte stod
udenfor kedelhuset og »sonderede
terrænet«, når de andre arbejde
de, hvilket en og anden ytrede sin B öse og slagter K arl R asm ussen » klarer«
v erd en ssitu atio n en .
mishag over: »Han bestiller jo in
genting, mens vi går og pukler«, hvilket Böse besvarede med at sige:
»Der er altid tryk på kedlen, og så længe der er det, er der ingen grund
til at klage«.
Da Christensen en dag havde fri, kom en a f de »misundelige« til at passe
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V ed b ra n d e n den 15. m aj 1928 gik både fa b rik , elvæ rk og sk o rsten sit endeligt i m øde.
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kedlen. H an puklede på livet løs hele dagen, og havde største besvær
med trykket, der holdt sig i underkanten. Senere hørte man ikke noget
om den »dovne« fyrbøder.
Det eneste, der er tilbage, som kan vidne om den gamle fabrik er et fo
tografi, der viser den høje skorstens »endeligt«, da den blev væltet et
stykke tid efter branden. En datter af direktør Bose, Lisa Bose Jensen,
bosat i det nørrejyske, har fortalt, at hendes ældre broder under et af
disse billeder skrev på tysk, oversat til dansk:
Det gamle faldt!
En anden tid - med nyt liv
vokser op af ruinen.
Det var næsten profetiske ord. For hvad har vor verden ikke oplevet si
den 5. maj 1928.
Sluttelig kan nævnes om strøm -højspændingsværket i Åbenrå, at det fik
stor betydning, da det efter genforeningen i 1920 udbyggede både høj
og lavspændingsnettet, også til Broagerland, så da ulykken med fa
briksbranden kom, var højspændingsværket omgående på pletten med
udstyr til retablering af strøm , hvorefter man ret hurtigt gik over fra
jævnstrøm til vekselstrømmen, som vi kender den i dag.
Den første transform ator - nr. 65 - for Broager by, kom da også til at stå
på den gamle fabriks grund i et hjørne, som om den skulle skamme sig,
hvad den ingenlunde havde grund til, eftersom den i mange år var alene
om strøm forsyningen i Broager.
M on historien gentager sig?

Det er blevet fortalt, at da man i sin tid reklamerede for det elektriske
lys, var det især kvinderne der var varme for sagen, idet man derved be
friedes for meget arbejde med at holde de gamle lamper i orden, hvor
ved mange lampeglas gik i stykker med udgift til følge.
M an undlod at sige, at også elektriske pærer kunne gå i stykker.
Er det mon ikke en gentagelse af denne »historie« vi i dag oplever med:
»Den klokkerene olie og gashistorie«
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Provisorisk opstilling af elektriske komponenter
og en installationsmåde fra den første tid.

Gamle mennesker vil nikke genkendende til »Knapperne og ledninger
ne«, - der var anbragt på loftet, langs ydervæggene og afgrenet til lam 
per og afbrydere. Til forklaring følgende: Den øverste række afbrydere
og stikkontakter 1-2-3-4 vil m an endnu kunne finde i gamle huse, hvor
nr. 4 er den nyeste.
5. Kaolinroset, oftest brugt til lampeophæng.
6. Porcelænsfatning, sædvanligvis anbragt på »ydmyge steder« i huset,
da den var enkel, billig og driftsikker.
7. Roset til »Korrespondancen«, med nedhængende ledning til:
8. »Pæretrykket«, mange små børns »fryd«, dejlig rund, handy for små
folks hænder og ind imellem - legetøj - når m or og far ikke tog sig
nok af den lille purk, der søndag morgen var krøbet op i de store
senge - for: personlig kontakt.
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9. Den velkendte, solide porcelænsafbryder, der blev tilsmeltet m ed as
fa lt. Blev brugt i såkaldte »fugtige rum«, såsom stalde, bryggers og
køkkener.
10. En almindelig køkkenlam pe fr a den tid. H er mangler den emalierede metalskærm.
11. E t stykke - Bergmansrør - m ed m u ffe til forlængelse. For enden en
bøjning, som blev frem bragt ved brugen a f en Bergmanstang, be
m æ rk »rynkerne«..
Bergmansrør - var - tjære- eller asfaltimprægnerede paprør med
forstæ rkning a f messingsvøb til begrænsning og værn m od m eka
nisk overlast.
A og B kan vist kaldes »nostalgiske« afbrydere, da de hører til de ældste
på markedet.
Disse kom ponenter er velvilligt udlånt a f den nu 90 årige tidligere el
installatør Nicolai Jørgensen, Torvet, og f o r A og B ’s vedkom m ende a f
Sv. Hollensen, M ølmark.
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EFTERSKRIFT
Når det foranstående er læst, vil en og anden, særlig blandt de ældre læ
sere sikkert sige: »Det var en tynd kop the« - der står ikke om det eller
det til »belysning« a f det elektriske lys’s historie i Broager.
Som omtalt tidligere var det jo branden, der ødelagde de rent historiske
fakta over dette emne. Derfor er der heller ikke noget at hente på Lands
arkivet i Åbenrå, hvor jeg også har været.
Udover om talte årgange a f Dybbøl-Posten har jeg fisket i gamle menne
skers hukommelse, hvor især J. H. Madsen har været mig til stor hjælp.
Ligeledes har Hans Jørgen Nielsen udførligt fortalt om fabrikken og
Böse. Vi må erkende, at vi alle er kommet en postgang for sent. Efter
kriseårene i begyndelsen af trediverne er vi gået i den anden grøft og sat
set mere på de materielle goder, da de endelig kom; end på vore »Rød
der« - der for tiden - har fået en renaissance.
Skulle en og anden ligge inde med noget til supplering af emnet i et sene
re skrift, kunne der måske blive råd til et par linier desangående. For
mig har det især været utilfredsstillende, ikke at kunne få fastslået, hvor
mange år man benyttede sig af petroleumslamperne til gadebelysningen.
Der har også været forsøgt med elektriske kulbuelamper en overgang,
men da disse er uøkonomiske i brug, har de sikkert kun været brugt i et
meget kort åremål.
Evt. stof modtages med glæde.
**
H ans Krog
Østergade
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Ekensund.

E gern su n d m otiv m ed fæ rge og F æ rg ek ro en . Til h ø jre » P re u sen h o f« teglvæ rk.

Skibsfart på Egernsund
Chr. H øy
Da teglværkerne i årene efter 1740 for alvor begyndte at producere m ur
sten, tagsten og dræ nrør, opstod der også et transportbehov. Der var in
gen biler, jernbaner eller andre transportm idler, som kunne påtage sig
at transportere teglværkernes produkter, det var derfor ganske natur
ligt, at der med oprettelsen af teglværker hurtigt opstod et behov for ski
be til at påtage sig denne opgave.
Telegraf og telefon var ikke opfundet endnu. Postvæsenet fungerede
langsomt. D.v.s. kom m unikationen var alt andet end god. I lighed med,
hvad der var tilfældet i den oversøiske fart, fungerede skipperne både
som købm and og skipper, opkøbte varer og solgte i havne, hvor der var
afsætningsmuligheder. Dette kom også til at præge toldforordningen af
1797, som iøvrigt er i kraft endnu, der står bl. andet, at så
snart skibet er gået til kaj, skal skipperen omgående forføje sig til told
stedet med angivelse af de varer hans skib m edfører, samtidig går en told-
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H er ses den gam le fæ rgepram . H uset m idt i billedet er det gam le p o sth u s.
H elt til venstre ses H iittm a n n s teglvæ rk også kald et » B jæ rgteglvæ rk«.

embedsmand om bord, og forsegler hemmelige rum , som indeholder af
giftspligtige varer.
Mange teglværker havde ingen bro, hvor skibene kunne lægge til og ind
lade teglvarerne, skibene ankrede derfor op på kysten, og teglvarerne
blev flådet ud til skibene. Såvel fra broerne som fra de om talte flåder,
foregik alt arbejde med indladningen ved håndkraft, idet stenene blev
langet fra m and til mand og stablet pænt i skibenes lastrum. Dette »hånd
arbejde« foregik også overalt på teglværkerne. Det var først i årene ef
ter 2. verdenskrig, at stenene næsten ikke bliver berørt af menneske
hånd, hverken ved fremstilling eller transport.
Foruden transport af teglvarer, var skibene også beskæftigede med trans
port af tørv, som teglværkerne brugte til brænding af stenene, også fint
havsand havde man brug for ved fremstilling af tagsten. De små jagter
ankrede op på kysten, og i joller roede man ind på lavt vand, hvor man
stod i vandet og skovlede sandet op i jollen og derefter roede ud til jag
ten. Dette gentog sig indtil der var fuld last. Siden lossedes ved et tegl
værk, som havde brug for sandet.
Om teglværkernes produktion og deres marked, ved vi ikke ret meget,
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først efter 1894, da teglværkerne organiserede sig i om råderne Kiel,
Flensborg og Egernsund, i daglig tale kaldet »æ ring«, kan der siges no
get om, hvor teglvarerne blev transporteret hen.
Vi ved, at Lolland/Falster var et stort marked, og at der i disse øers jord
ligger mange hundrede kilometer dræ nrør sejlet dertil fra Egernsund.
Her var naturligvis også marked for mursten og tagsten. København var
også et stort marked, i næsten hver en krog af Københavns havn, er der
losset mursten fra Egernsund og store bykvarterer er bygget af mursten
fra teglværkerne omkring Egernsund.
I en beretning udarbejdet a f De forenede Teglværkes mangeårige direk
tør J. Clausen, siges der noget om, til hvilke lande og havne skibene sej
lede teglværkernes produkter:
»I perioden 1896 til 1905 havde vi store leveringer til København, Ål
borg, Århus, Vejle, Fredericia, mange havne på Sjælland og samtlige
øer øst for Jylland. Endvidere leverede vi til Sverrig til Varberg, G øte
borg, Udevalla, Halm stad, Helsingborg, Oscarshamn, Karlskrona,
M almø, Kalmar, Vestervik m. m., og i enkelte tilfælde også til Norge:
Bergen og Oslo.
Til Østersøen havde vi meget store leveringer til Neustadt, Danzig, Kö
nigsberg, Reval og Libau. Desværre er salg til nævnte udenlandske hav
ne, med undtagelse af nogle havne i Sverrig, lukket for os.
Her i vort hjemlige opland var der også ret god afsætning i samme tid,
idet banerne på Als og banerne Tinglev-Padborg til Sønderborg blev an
lagt, hvilket m edførte stort byggeri på Als og Sundeved. Til samme tid
havde vi store bestillinger til marinebygninger i Sønderborg, Mørvig og
Kiel.«
Et ganske specielt tilfælde om hvilket der taltes mange år senere, bør
nævnes:
En firmastet bark indtog ved Capt. Petersens teglværk (nu spæ rfabrik
ken) en ladning på 950.000 mursten, eller 2200 tons, bestemt til Rio de
Janeiro. Efter sigende nåede skibet aldrig frem til bestemmelsesstedet,
men totalforliste undervejs.
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Det er helt klart, at skibsfarten i og omkring Egernsund skyldtes tegl
værkernes transportbehov, men efterhånden som skibene blev større og
deres antal voksede, søgte de også andre m arkeder, og blev hovedsagelig
beskæftiget mellem danske, svenske og tyske havne, og transporterede
korn og foderstoffer, kalk og cement, brænsel og alt muligt andet. G an
ske naturligt søgte også skibe fra andre havne til Egernsund og deltog på
lige fod med Egernsundskibene i transporten af teglvarer.
At der på et tidligt tidspunkt i egnen omkring Egernsund har været tale
om en betydelig flåde a f småskibe ses deraf, at allerede i marts 1847 op
rettedes en skibsforsikring under navnet »Egernsund gensidige Skibs
forsikring«. M an stod på den måde solidarisk med kollegaer, som havde
været udsat for haveri eller forlis. Det skal lige nævnes, at den var den
første af sin art her i landet, først ti år senere oprettedes en lignende for
sikring på Langeland.
Behovet for skibe resulterede også i bygning a f skibe, således blev der i
Dalsgård og Rinkenæs i årene 1890 til 1900 bygget omkring en halv snes
stykker.
Produktionen af teglvarer var sæsonbetonet, og der var kun beskæfti
gelse ved de nødvendige reparationsarbejder, når byggeriet gik i stå.
Skibsfarten indstilledes i vintermånederne, og skibene blev lagt op i »æ
røbej«, det om råde som ligger mellem Egernsundbroen og Toft. Her
havde man nedrammet en mængde pæle, og her blev skibene a f havne
fogden anvist plads i mange rækker, otte til ti ved siden af hinanden.
Det var et imponerende syn, at se skoven af master fra de mange skibe.
De fleste skippere var selvejere, men overleveringer siger, at teglværker
ne på et tidligt tidspunkt investerede i skibe. Vi ved, at De forenede
Teglværker um iddelbart efter 1. verdenskrig afhændede 8 skibe. Siden
har kun et teglværk været engageret i skibsfart, det ophørte i 1930erne.
E fter genforeningen 1920 fik alle skibe installeret m otor, teglværkerne
blev moderniserede, produktionen fortsatte i vintermånederne og m an
ge skibe fortsatte sejladsen, kun afbrudt a f isvintre.
Under 2. verdenskrig blev der et stort behov for småskibene over alt i
landet, og selv til nærliggende havne som Kolding og Haderslev, blev
m ursten transporteret ad søvejen. En anden meget vigtig opgave var
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transport af brændsel fra både østjyske og tyske havne.
Efter 2. verdenskrig blev landevejsnettet udbygget, mange broer bygget,
lastbilerne blev større og kunne befordre gods over lange afstande direk
te til forbrugerne.
Antallet af skibe, som i sin tid nåede op på ca. 70 er nu reduceret til ca.
10, de såkaldte coasters.

C a rl K orsholm s k ø b m a n d sfo rre tn in g . T il h ø jre » P o sta m te t« , ca. 1912.

E g ern su n d k irk e. H u set til venstre fo r k irken er H an sen s sm edevæ rksted.
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D et fo rb u d te flag m åtte sm ugles ned til optagelsen (1909). D en gam le dam e på billedet er
fru Jessen, der bl. a. solgte kager i E gern su n d og om egn fo r en lokal bagerm ester.

B ød n in g a f fiskernes g arn ved L ågm aj o m k rin g å rh u n d re d sk ifte t. (1902).
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En aftægtskontrakt
for 120 år siden på en landejendom på Broagerland
Peter Nissen
Da manden på ejendommen dør efterlader han sig enken og 3 umyndige
børn, derfor er hans bo taget under skifterettens behandling. Samtidig
får de 3 umyndige piger 3 værger, og disse 3 værger er sandemand T ho
mas Godt fra Iller (Erik Petersens gård) og Peter Andersen, Gammelgab
(Nis Peter Andersens gård) og endelig O. Claudius (gård ikke kendt).
Da den ældste a f døtrene skal giftes skal der oprettes en aftæ gtskont
rakt, og enken (moderen) skal i ydelse, foruden bolig, have:
Årlig 2 tønder rug
1 tønde gode spisekartofler
1 tønde byg
2 skipper salt
1 tønde tarre (boghvede)
2 lispund røget flæsk
4 pund afsmeltet svinefedt
2 lispund (32 pund) fersk oksekød
I september leveres 8 pund smør
og i december, marts og juni hver gang 4 pund smør
endvidere 7 pund lys
1 Vi lispund hør, samt 1 pund uld
Ugentlig i sommermånederne 4 kander, og i vintermånederne
2 kander nymalket mælk
I maj måned 30 æg og ligeledes i september 30 æg
Til brændsel årligt 2000 tørv. Tørvene skal være fra
»Vesterkanten«.
Alle disse ydelser leveres på enkens bopæl, dog skal hun sålænge hun
kan, selv hente mælk, men når hun ikke længere er i stand til det, skal
den bringes til hende.
Denne aftægtsydelse sikres hende på livstid.
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Fra 1864
a f Jens Clausen
P å min fødegård i Skeide, var der i 64 indkvarteret prøjsiske soldater,
dels fra et husarregiment fra Brandenborg.
U nder belejringen af Dybbøl skanser havde disse soldater ikke meget at
tage sig til udover stald, vagttjeneste og appel. Derfor var der to af disse
soldater, der en søndags formiddag gik over for at hilse på kam m erater
ne på Gammelmark. Her havde tyskerne opstillet 4 kanoner til at besky
de de danske skanser ved Dybbøl.
Her fandt de en dansk granat, som ikke var eksploderet. Den stammede
vistnok fra det danske krigsskib »Rolf Krage«, som lå i Vemmingbund
for at beskyde det tyske batteri på Gammelmark. Denne granat tog de
med hjem til deres kvarter i Skeide.
På gårdspladsen skruede de tændsatsen af og pillede pulveret ud. Med
ens de stod der, kom der en underofficer ud a f stalden og befalede dem,
at de skulle kaste granaten i et vandhul ved gården, hvilket de dog ikke
gjorde. De tog granaten med tilbage og arbejdede videre med den. De
stak en svamp vædet med petroleum ned i granaten og satte en tændstik
til, med det resultat at granaten eksploderede midt på gårdspladsen, og
alle kom styrtende ud af bygningerne.
En husar ved navnet Fischer, som havde haft granaten, fik det ene ben
kvæstet, så det blev am puteret på stedet af stabslægen. En anden soldat
blev såret i nærheden og blev sammen med Fischer kørt på lazarettet i
Broager. Her døde han samme dag.
E t granatstykke gik gennem vinduet i et nærliggende hus kun Vi meter
fra min far, som dengang var 4 år. Granatstykket ram te et chatol, som
senere blev repareret og findes på ejendom m en i dag.
En anden splint gik gennem døren til huggehuset, også denne dør blev
repareret og sidder på samme plads i dag.
Blandt de indkvarterede soldater var der én med særlig færdighed i bil
ledskærerkunst. Denne har skåret navnene ud på de indkvarterede sol
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dater i en vognport. Et stykke af denne port er indleveret til museet på
Sønderborg slot.
I 1914 var veteranerne fra 64 indbudt til Dybbøl. Disse har været 70 år
og derover på dette tidspunkt. Jeg havde dengang en bror, som var stu
dent og boede i Berlin, og som kom i kontakt med en af veteranerne.
Denne havde været underofficer og indkvarteret på gården og havde op
levet eksplosionen.
H an fortæller i et brev, at han mange gange har truffet Fischer i Berlin
med det kunstige ben.
Brevskriveren ved navn »Nest« var degn (Kyster) i Berlin.
Brevet fra 1914 har jeg i behold den dag i dag.
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Peter Jacob
Johannes Hansen
Lokalhistorie er mange ting, og det er tit på en tilfældighed der kommer
noget frem, som nu dette kort som jeg personlig har fået af nogle ven
ner. Det er fru K atha Teicherts plejefar, der kører omnibussen. H an hed
Peter Jacob Petersen, men i folkemunde kun kaldet »Peter Jacob«.
H an havde en vognm andsforretning og boede i det forhenværende kom 
m unekontor (nu bibliotek). I den tyske tid var det Geverbeschule, på
dansk: håndværkerskole, og afholdsforening I.O .G .T .
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B u sforbindelsen m ellem E gern su n d og B roager.

P å den tid, 1895-1913/14, var der endnu ingen biler til, og derfor fore
gik transporterne med heste og vogn. Peter Jacob havde sine heste og
vogne i stald på Centralhotellet, der var hans nabo. Vognmandskørslen
bød som regel på meget forskelligt, herunder også kørsel med læge og
jordem oderen, hvis der var brug for en sådan
Det var jo en »rom antisk« tid, den gang, da havde folk ikke så travlt,
det var da jeg var dreng - jeg husker endnu tydeligt, da omnibussen kør
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te fra Broager til Egernsund Dampebro for at hente de rejsende, som
skulle videre derfra til Skodsbøl, Broager, Dynt eller Skeide. Der var jo
også pakker og andet gods, såsom medicin fra Flenborg til apoteket i
Broager og handelsrejsende med deres kollektion, som skulle besøge
m anufakturhandeler Bendixen i Broager og andre. Så vidt jeg erindrer,
kørte han tre gange daglig, en gang om formiddagen og to gange om ef
termiddagen. I de kolde vintermåneder benyttede han den lukkede
vogn, og og sommeren den åbne.
I 1910 kom jernbanen fra Vester Sottrup til Skeide, og efter den tid var
det kun fra Egernsund til Broager.
Peter Jacob kørte også med frugt og grønsager, og det foregik med en
rulvogn med stativ og sejl over. Da han også medbragte bananer, fandt
vi børn hurtigt ud af, at give ham navnet »Bananm and«.
Forståeligt nok var Peter Jacob kendt over hele sognet, fordi han kom
så meget rundt, og jeg husker, at når vi stod ved vognen for at handle,
så fik vi gerne en bolche eller et stykke lakrids, og straks gled handlen
lettere, og det var jo noget a f en blandet handel.
Senere, vistnok i 1913, flyttede han ned i et hus ved siden a f Realskolen,
mellem skolen og Hans Bentzen. Der havde han en slikbutik og desuden
handlede han med brændsel, og var også det vi nu kalder produkthand
ler. Denne beskæftigelse holdt han ved, for da jeg kom i lære, i genfore
ningsåret 1920, var det hele stadig i funktion.
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»H j emstavnsminder
fra Sundeved og Als«
Peter Andresen, Ullerup
/ 1924 udgav den kendte højskolemand, forstander Peter Andresen,
Vinding højskole, sine barndomsminder under titlen »Hjem stavnsm in
der fr a Sundeved og Als«.
Peter Andresen var fø d t i Ullerup, 23. 9. 1860. E fter nogle års skolegang
i en privatskole i Egen på A ls fø r st i 1870erne kom han, da skolen f l y t 
tede til Broager i 1873, til at gå i skole her indtil sin konfirm ation m idt i
halvfjerserne.
Beretningen om opholdet i Broager har stor lokalhistorisk interesse, og
da det vel er ret ukendt a f de fleste idag, gengives her m ed tilladelse fra
forfatterens søn, forhenvæ rende højskoleforstander Sune Andresen,
Engelsholm, kapitlet i bogen herom.

*

BROAGER
BROAGER er en stor by med tre paralleltløbende gader og mange tvæ r
veje. Sognet har ni byer. Landskaberne er flere steder kraftige, f. eks.
ved Vemmingbund, i Dynt, åbne og friske ved Østersøen - i Skeide, idyl
liske særlig på halvøen Nejs. Kirken troner højt over byen, har både kor
og abcis og et bredt tårn, der bærer to høje og slanke tvillingspir. Nær
ved kirken står det gamle »klokhus«, og her hang i min tid kirkens tre
klokker. Det lød mægtigt, når de tilsammen ringede højtiden ind. Bro
ager by havde mange næringsdrivende: købm ænd, alle slags håndvæ r
kere, store gæstgiverier. Der lå også bøndergårde i selve byen. Hovedga
den var brolagt.
Øhlrichs skole lå på Storegade lige overfor købm and Weber. Det var en
privat dansk realskole med stor tilgang a f børn fra Broagerland, sogne
ne i Sundeved og Als. Øhlrich var en alsidig begavet og interesseret
m and med udm ærkede praktiske ævner. Det var lige meget, enten der
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skulle laves selskabelige sammenkomster, musikaftener, eller der skulde
holdes møder a f national-politisk art, landbrugsm øder og andet, så var
han med og deltog livligt i forhandlingerne. H an var en ivrig havemand,
og vi drenge m åtte ofte arbejde hårdt nok dér i vor fritid.
I sin undervisning var han praktisk, og vi fik en del lært. Han levede i
mange år på Lolland, arbejdede ivrigt for husmandssagen, udgav et
husm andsblad og var vel nok en af pionererne for de små landm ænd.
Jens Jessen, den senere kendte redaktør af »Flensborg Avis«, var lærer
ved skolen. Han var dygtig, grundig og jernflittig, især som sprogmand
og historiker. Der var liv og begejstring i hans ord, og han havde indfly
delse på børnene. Han var meget hurtigt og svingende med overkrop
pen. Drengene kaldte ham »iltoget«. - Der var altid fart i ham. Han hav
de let til glæde og let til vrede. I de år, han var i Broager, gjorde han sig
en utrolig flid på at tale det danske sprog rent, og især korrekt. Han ind
lod sig endogså på at give en undskyldning, når han i samtalen udtalte et
ord forkert. Hans broder, Peter Jessen, var også lærer på skolen en tid;
han var godt afholdt, men ikke så betydelig som de andre to.
I skolen fik jeg mange kam m erater - således Jansens sønner i Ragebøl,
børnene i Dybbøl-Tving, Gregersen i Skeide og de to senere kendte alsi
ske bønder Andreas Bladt i Mindebjerg og Peter Kåd i Vollerup. Sam
men med disse levede jeg et rigt liv. Vi arbejdede sammen, gik lange tu
re, botaniserede og sled i Øhlrichs have. En særlig ven havde jeg i Jø r
gen Beck, der havde talent for det mekanik. H an lavede mange sære ting
i sin fritid. Engang lavede han en mølleaksel med tre sæt vinger. De to
yderste gik rundt hver sin vej, den midterste gav et lille smæk, hver gang
den nåede omgangen rundt. Kontravægten var hans store interesse. Des
værre døde han i en ung alder.
Vi ville meget gerne bade i Vemmingbund. Ofte stod vi i en række eller i
en kreds i vand til midt på livet. »Puts tausend« blev der råbt, og vi lag
de os alle sammen på knæ med hovedet under vandet.
Jeg var indkvarteret hos smedemester Nett nederst i byen. Han var fra
Flensborg, og både han og konen var opdraget i det plattyske sprog,
men de var danske med liv og sjæl, og hussproget var selvfølgelig dansk.
Gamle Nett kunne tale sig så ilter på Bismarck, at han slog i bordet med
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sin smedenæve, så kalken var ved at drysse ned fra væggen. Madam
Nett morede sig. Så gav hun et glas solbærrom , og vi ønskede Bismarck
ad Hekkenfeldt til. I gavlen over imod arresthuset boede m adam Cornett, en noget vanfør jom fru, som var søster til smedekonen. Hun var
tysk, holdt »Kieler Eisenbahnzeitung«, som jeg ofte læste i. Jeg levede
herligt, holdt kaniner og passede sommetider geden. Vi fik stuvede kar
tofler hver aften - hjemme fik vi boghvedegrød. Fra familjen i Holsten
sendes ofte en kasse af den berømte »Lybecker m arsipan«. Vi spiste, le
vede højt og tog tilsidst til takke med det tykke oblatpapir i kassens
bund. Smedefamiljen var begge opdraget på tysk sm åm andsm anér, og
de tog derfor alt nøje med. Vi plukkede hyben, brom bæ r, hindbær, hyl
debær og slåen i store mængder. En del sendtes sydpå. Da vi slagtede ge
den, gav det høj steg i mange dage. Familjen Nett og Cornett smavsede,
men de tre bønderbørn - Schmidts og Zachariassens døtre fra Nybøl,
som lærte syning hos madam Cornett - og undertegnede kneb det for, og
det svandt i m adam Netts rødbedekrukke.
Stor glæde havde jeg a f at arbejde i smedien om aftenen ved den lille es
se. Jeg ligede gamle hestesko. Først blev hesteskoen hugget over i tåen.
Derefter blev hver halvsko liget. Fire halvsko snoede jeg ståltråd om,
gjorde dem hvidglødede og svejsede dem sammen med hammeren. Det
kneb sommertider for min højre hånd at holde den store krogtang. En
aften fløj ved første slag alle fire hvidglødede jæ rnstykker op i luften.
De tre undgik jeg, det fjerde vilde have ram t mig, hvis ikke jeg havde
slået til det med hammeren. »Gott bevare mig, Peter, nicht so hitzig ved
det første slag«, råbte Nett. En anden aften lagde jeg tre pakker i essen
på en gang og mente, at jeg kunde nå at gøre dem færdig efterhånden. Jeg var jo helbefaren - men de svejsede sammen til en stor bunke. Jeg
stod i dam p, intet kunde ses, men fjernt i tågen hørtes smeden råbe:
»Dat is doch som dyvel, Peter!« - Når smeden var vred eller i sort hu
mør, talte han plattysk.
Kort spiller jeg ikke, men i Broager måtte jeg sammen med Nett og m a
dammerne Nett og C ornett spille »sos und dostig« (seks og tres).
I smed Netts have var der bygget et lysthus af træ i to stokværk. Det var
halvrådent, men her tilbragte jeg helt alene snese af timer. Stærkt natu
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rinteresseret, som jeg var, kunde jeg her skjule mig og sidde i ro og stu
dere fuglene, insekterne, spidsmusene og pindsvinene. Her så jeg fugle
nes flugt, redebygning og travle liv, insekternes forunderlige flugt og
mystiske væsen, og spidsmusens og pindsvinets færden i det store have
hegn. Her sad jeg også med planterne og bestemte dem efter Linnés sy
stem. Botanik interesserede mig særligt, og jeg vandrede stadig omkring
med botaniserkassen. Vegetationen på Broagerland og i Ullerup sogn
kendte jeg dengang ud og ind. Det faldt mig let at bestemme planterne,
og jeg nåede op til c. 700 forskellige. Græsserne kunde jeg dog ikke rig
tig magte. Jessen, der var lærer i botanik, vilde gerne hjælpe, men det
skulle gå rask, og han vilde ikke blive ved at gentage undersøgelserne.
Jeg holdt mig så tilbage.
Min yndlingsplads var Broager kirkegård. I timevis har jeg stået ved den
danske soldatergrav og gennemgået den hele krigshistorie i tankerne. I
kirkegårdens nordvestlige hjørne var der en lille forhøjning. Det var det
eneste sted i Broager, der rigtig kunde fængsle mig. Jeg kunde herfra se
hjem ad, Sottrup kirke, ind efter Dybbøl, - den gamle skanse ved Smøl lå
lige for, og Flensborg fjord bredte sig smilende ud. Det var så fredeligt
og stille, så sundevedsk rigt. Jeg syntes det var frydefuldt at stå der i mi
ne barndomsdage.
Den store kirke med St. Jørgens statue, Thorvaldsens Kristus og de tre
dejlige klokker, der hang i »klokhuset«, elskede jeg. Hvor var det højti
deligt, når de ringede alle sammen, men folkevittigheden kunde ikke al
tid styre sig. En gang begravedes en »stor« m and, som var temmelig ilde
lidt. Da kunde man tydeligt høre, at den største klokke sagde: »Ham tov
(tog), ham tov« - den næststørste: »F a’nen, fa ’nen - og den lille: »La
ham , ha ham!« - Det er ikke mandens skæbne, men lydigheden, der er
det vittige.
Vore naboer var pottemagerens, en mærkelig familje. Jeg opholdt mig
ofte hos dem i hele timer for at se, hvordan de lavede potter og krukker.
I et a f de andre huse boede en gammel arbejdsm and med sin kone. Jeg
kom sommetider ind til dem, der var så rent og hyggeligt. Der stod en
stor dobbeltseng i stuen. En morgen, da manden vågnede, var hans ko
ne død ved siden af ham i løbet af natten. H an var meget ulykkelig de
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rover, og vi andre var uhyggelige. Der blev mange dobbelte senge af
skaffet efter den tildragelse.
I arresthuset stod jeg tit i timer og talte med fangerne. Jeg lukkede selv
gluglemmen op. Fangerne var meget meddelsomme, og mange af dem
havde siddet i »kasjot« det halve Tyskland igennem. Mange af fængsler
ne roste de, men Rendsborg forbandede de. De bad mig endelig om at
blive ved med at komme. Jeg gav dem skråtobak og sommetider bom 
bom (sukkergodt).
Hos den venlige skræddermester ved siden af kom jeg meget, og ligele
des ved lejlighed hos den gamle statelige husfoged Biilow. Hans store
elegante villa beundrede jeg. Husfogedembedet fandtes kun i det sle
svigske i danskertiden. Husfogeden havde sædvanlige kongelig udnæv
nelse. Overtilsyn med veje, skove, offentlige bygninger, ægtkørsel og
andet lå under ham.
Jeg kørte engang imellem med musiker Kreutzberg hjem. H an dirigere
de en tid den velkendte Ullerup sangforening, men tiest blev jeg hentet
a f kariolen hjemme fra. Hans Peter Philipsen - senere kendt folketings
mand og fabrikant i Slagelse - tjente hjemme og var kusk. M unden stod
ikke på os et minut, og vi morede os kongeligt over alt muligt. Vi kunde
nok fortælle begge to. Vi var fra Ullerup.
Da jeg var i Broager, brændte hørfabrikken. Jeg var overrasket over
den uhyre varme. Vinduesglasset smeltede og løb i striber ned ad væg
gen. Da en a f ovnene faldt, fløj den brændende hør over store distrikter.
Da en stor del a f Skodsbøl by brændte, var jeg en af de første, der var
på brandstedet. Denne store, natlige ild satte mig i fyr og flamme. Ved
den lejlighed så jeg første gang i Sundeved det frivillige brandkor indret
tet efter tysk mønster. M andskabet havde forskelligfarvede bind om ar
men, og stadig blev der råbt: »Antreten«.
En morgen fandt jeg en pakke på gaden og tog den med i skole. To ti
mer efter var hele byen i oprør. Pakken var købm and Horns, og der var
400 daler (800 kr.) i den. Købmanden bød mig en halsurkæde af kulørte
perler, men jeg vilde hellere have en »prøjser« (8 danske m ark). Alle
mennesker ynkede mig, fordi jeg ikke fik mere, og sagde, at jeg skulle
spille i lotteriet. Jeg spillede så i »Flensborg varelotteri« for de fundne
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penge sammen med m adam Nett. Fader m åtte hjælpe mig gennem de
seks trækninger. Vi vandt tre gange, hver seks brede håndtørklæ der med
røde borter.
En usædvanlig historie var Broager marked. Heste- og kvægmarkedet
var oppe i nærheden af kirken, men nedover den brolagte gade stod telt
ved telt. Der var sadelmagere, bødkere, væ rktøj, skotøj, m anufaktur,
færdigsyet tøj, galanteri, legetøj, glas, porcelæn, kage- og bombom telte
i en uendelighed. De, der stod i teltene, var købmændene selv eller gam 
le øvede m arkedsfolk fra Flensborg, de holstenske byer eller Ham borg.
De var kendt a f folk og solgte hvert år meget. Så var der karusseiler,
kraftprøver, sælhunde i vand, kalve med seks ben, troldkællinger, slan
getæmmere, sabelslugere, danserinder, m arionetteatre, skydetelte, san
gere, beriddere og alle slags gøglere. Invalider med lirekasser og syngen
de kvinder, der sang Thim Tode viserne med dybe suk og høje skrig, el
ler også sang de f. eks. visen om udvandrerdam peren »Mosel«, der gik
under:
» H ist ved W eserens sk ø n n e b red d er
skibet »M osel« fæ rd ig t lå,
fo r a t gå til fjæ rn e steder,
til d et land A m e-ri-k a« , o. s. v.

Mest morede jeg mig over »Jacob von Am erika«. Han tømrede sig en
stor platform og stillede fine kasser op, hvori der var knive, blyanter,
noterbøger o. s. v. N år folk ikke vilde købe, blev han »gal som en ty
sker«, hvad han også var, knaldede kofferterne i, satte sig på en af dem,
skældte ud og mumlede i skæget: »De fordæm te bur«, mens folk m ore
de sig. Pludselig kunde han springe op og smide 50 farvede blyanter ind
mellem folk. Så blev der røre, folk begyndte at byde, og han blev som en
sm urt handske. »Hier ser di, meine herrschaften, en fein notitsbuch.
A uf den der blatt kan de skrife deres schulden (gæld), rife den blatt ud,
smide den in flus oder meer (floden eller havet), so drifer den til H ol
land, und so kan di bezahlen (betale).« Jacob von Am erika vidste godt,
det var nødvendigt at tage hensyn til folket og snakke så godt dansk som
muligt.
Mange a f disse m arkedsfolk var udm ærkede mennesker. Flere a f dem
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boede hos smed Nett, f. eks. en sadelmager fra Flensborg, der solgte det
ene sæt seletøj efter det andet. Den mest snakkende var m adam Preetz
fra Piøen. Hun havde et stort telt med skotøj. Jeg hjalp hende med at
rejse teltet og hænge sagerne op og blev sat ind i hele forretningsgangen.
Når hun gik hjem for at spise til middag, passede jeg butikken og solgte
det ene par støvler efter det andet. Det gav gode drikkepenge. M adam
Preetz betalte altid i »lybsk - ham burger curant«. I markedsdagene blev
der talt tre sprog i smedens hus, nemlig sønderjysk, højtysk og plattysk mest det sidste. Også jeg brokkede løs på plattysken, et sprog, der i høj
grad morede mig. En middag kom en gårdm and hen til mig i teltet og
spurgte: »Hvor er m adam Preetz?« Jeg svarede lynsnart og helt ovenud:
»Wet nick, kom t vom feide« (ved ikke, kommer fra marken). M anden
morede sig først, men da han gik, sagde han: »Nå, så do kan snak plat
tysk, dit stjam p«.
P å den store markedsdag var der liv og lyst, og ud på aftenen blev der
danset og sunget over hele byen i mange lokaler. Da blev denne aften til
en mægtig national dem onstration. Folk sang danske sange ude og inde.
Alle de forbudte sange lød med kraft, og begejstringen var stor. Folk
klinkede og råbte hurra for »gamle Danmark« til den lyse morgen. Poli
tiet var ganske afmægtigt.
P å de store teglgårde i Broager sogn ved Iller, Egernsund, Nybølnor og
Rendbjerg kom jeg tit. H er var storindustri. Hvert teglværk havde sin
egen skibsbro, og arbejderne var enten Æ røboer eller Lippe-Detmolder.
Jeg kom mest på Rendbjerg, og jeg kunde aldrig blive træ t af at se disse
store værker. Det var før ringovnenes tid, og på Rendbjerg mener jeg
der var 30m ovne. Der lavedes alle slags sten: brøndsten, gule facadesten
og flammede sten, form , gesims og dekorationssten, klinker, fliser i alle
former og størrelser, glasserede sten i mange farver, dræ nsrør, tagpan
der (tegl) o.s.v. M an kunde her forudbestille kirker, slotte og andre byg
ninger. Så vidt jeg ved, er landretsbygningen i Flensborg leveret fra
Rendbjerg.
I Broager talte alle dansk, men der var dog så mang tyskere, at der blev
oprettet en tysk realskole »ne’e ebag ved Tyksens«. Nogen videre betyd
ning fik den næppe, i hvert fald var danskerne de anførende i småt og
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stort. De spillede komedie, holdt m askerade og andre morsomme for
nøjelser, de sang meget og holdt møder, og jeg var med alle vegne.
En a f de morsomste fornøjelser, jeg mindes fra Broager, var de store
m askeradefester hos gæstgiver Tyksen. Det var livlige og m untre aftner,
og det gik meget pæ nt til. Hele borgerskabet, unge og gamle, var mødt.
De mest udprægede tyskere blev hjemme. Enkelte »blakkede« var med,
men de holdt tand for tunge. Den faste stemning, der bar det danske
m andskab, var en borgen for ubehagelige følger. Enhver festlighed var
national - også en sådan. En enkelt gang var det dog nær gået galt. Sko
lebestyrer Øhlrich havde klædt sig ud som en slags m irakeldoktor, og
gik omkring med en flaske »styrkedråber«. Jeg tror det var bitteren
»von Osten«. På ryggen bar han en plakat, hvorpå der stod: »Denne
Bitter er stram , men den kan tages«. Øhlrich blev m ældt og kom i for
hør. Sagen var meget alvorlig. Hans skole kunde være bleven lukket.
Den prøjsiske regeringspræsident i Slesvig hed nemlig von Bitter. Han
var i stillingen fra 1873-76 og begyndte en skarpere kurs imod dansker
ne. § 5 erklærede han for betydningsløs, og der skulde ikke mere regeres
med »fløjelshandsker«. - Hvorledes Øhlrich slap ud af kniben, vides ik
ke. Det gik imod sædvane meget stille af.
E t par gange gik vi skoledrenge, der var indkvarteret i Broager, til Søn
derborg på teater. Vi så »Jorden rundt i 80 dage« og »Kalifen på æventyr«. Vi var meget optaget og talte i mange dage ikke om andet. Værst
var det, at vi først nåede hjem hen ad klokken to om natten. En aften
havde det sneet lidt. Store, forrevne skyer drog hen over himlen, sneen
føg lidt og lå i små striber over m arker og veje, vinden var skarp og nor
døst, og det var, som vi hørte klage og suk i træ er og grene. Turen over
Dybbølbjærg og ned til Bøffelkobbel var uhyggelig. De mange kors på
soldatergravene sås her og der. Vi talte om krigen, og illustrationerne
var rundt om os. Det blev for meget for min alt for levende fantasi. Jeg
så de døde soldater stå på forpost - frysende og forkomne. Ganske stille
skiftede jeg plads i rækken, gik ind imellem to større drenge, tog den ene
under armen og gik længe med lukkede øjne.
I det tyske rige var det skik, at en mængde tiggere og handelsfolk strejfe
de omkring. De vandrende »bosser« - sikkert nærm est håndværkere og
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jordarbejdere - var så talrige, at de ligefrem hørte med til det almindeli
ge folkeliv. De tiggede mad og penge. Der kom så mange, at folk måtte
sætte en klokke på gangdøren, så man kunde høre, når de kom. Mange
af dem gik nemlig uden videre rundt i stuerne, indtil de fandt nogen. De
sov om natten i laderne, ved vejene eller på markerne. Ikke sjældent
kom der hele zigøjnertrupper. Disse m ørke folk, broget klædt og med
en mængde smykker vakte især opsigt. Der kom små cirkus, blæsende
orkestre, mænd med sækkepiber, invalider med lirekasser og syngende
kvinder, bjørnetræ kkere, folk med kameler, m arekatte, talende pape
gøjer eller kakaduer. Slige frem medartede folk og dyr førte vort blik ud
over hjemstavnsgrænsen. Omrejsende handelsfolk hørte til dagens or
den. Æ ldre mænd med en stor kurv, der solgte nåle, bændler, blåelse,
kjøngsplaster og kron-exsens. Kagekoner med dragt (åg) over skuldrene
og to vældige kurve. »Heideskomager« med færdigsyede sager i en væl
dig karosse, skærslibere, pottem ænd, fiskere med trillebør, handelsmænd med hundeforspand, mænd med musefælder, andre med støvko
ste o. s. v. Længst tilbage husker jeg »æ Sempmand«, der solgte vandre
vet sennep af en stor grøn vandkande. Ligeledes folk, der solgte hægter
og maller. De havde hver en tang og lavede sager i alle størrelser, med
ens de gik fra by til by. Hægter og maller var af bronce eller messingt
råd. De bar dem om livet og halsen i lange ringler.
P å Als så jeg en mand og to kvinder. De røg tobak alle tre a f små træ pi
ber og var fra de »schwabiske« stater (Østrig). Jeg har ofte talt med dis
se strejfende folk, og de har altid berømmet den vandrende stand og
sagt, at den var lige så god som den faste. Disse folkelivsbilleder var ens
på Sundeved og Als.
Jeg mindes de prøjsiske uniform er. De menige infanterister så ynkelige
ud i deres daglige tøj med de store støvler, beslået med »prøjsersøm«.
Officererne var stram m e, brøsige og gik med stive knæer og en hold
ning, som om de vilde sige: »Vat kost Broager mit das ganze gepåk«. De
gik gerne midt på gaden, hilste ikke, og så hverken til højre eller venstre.
Gendarm erne var vi bange for. De var elegant klædt, stærkt bevæbnet
og med »pikkelhat«. Enkelte var til hest og de så helt imponerende ud.
N år vi legede på gaden, og der blev råbt: »No kømme e sjendam «, så
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hørte legen op. Vi stak hænderne i lommerne og gik, som om vi søgte ef
ter noget, stadig med ryggen til ham. Gendarm en spillede dog ikke no
gen særlig rolle i egnen. De boede ganske ensomt og havde kun omgang
med nogle enkelte hjemmetyskere. Herredsfogden, Hansen i Broager,
var dansk, en søn af biskoppen på Als. En stille og udmærket mand, der
holdt igen på prøjseriet. Så var der enkelte indvandrede, »plattyskere«,
hvis sprog morede os meget. Højtysk foragtede vi, men plattysk kunde
vi ikke lade være at brokke på.
Tiden led fremad. Jeg gik til præst hos gamle Hansen. Han var SlesvigHolstener, og vi regnede ham ikke for ret meget. Vi var mange konfir
m ander, jeg tror over 70. Jeg og alle de andre drenge gik på konfirm ati
onsdagen til kirke i stiv hat og sort diplom attøj - efter tidens skik - vi var
nu voksne. Mine støvleskafter var for vide til de moderne bukser, så jeg
stod på kirkegulvet med ridestropper. På konfirm ationsdagen fik H an
sen hjælp af den senere bekendte provst Reuter. Han havde tysk hus
sprog, talte højdansk i kirken og dialekt til bønderne. Handlingen vare
de efter gammel konfirm ationsskik fra 10 til 2 om eftermiddagen. Hele
kirken duftede af pebermynte. Mange fik ondt og måtte sætte sig ind i
stolene. Derimellem jeg, skønt jeg stod selvsjette på kirkegulvet med ty
deligt overskæg.
Da vi endelig sent kom hjem, var madam Netts konfirm ationssuppe
kogt ud til grynvælling. M adam Nett var sørgmodig, men vi andre tog
det med stort hum ør. Jeg fik et lille album af smedefamiljen og et kort
af husfogdens datter.
Henimod aften kørte jeg hjem til Ullerup sammen med fader og moder
og søster Marie.
Jeg tog afsked med skolen, hvad jeg var glad ved, med den gode smedefamilje, som jeg tit tænker på, og med Broager, hvor jeg levede så m an
ge herlige timer og dage.
Om sommeren passede jeg køerne hjemme. Det var efter mit sind, men
det passede ikke rigtig en så gennemført landm and som min fader. Jeg
kunde dengang kun hugge en mådelig tøjrepæl - kunde ikke splisse og
andet mere.
Jeg kørte mælkevognen de tre gange om dagen, og det hjalp jo noget ov
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er de lange veje, der var mellem markerne. Jeg passede køerne, forkæle
de nogle og opdrog andre med strenghed. De genstridige, som to gange
om dagen skulde slæbes til vands, bandt jeg efter mælkevognen og kørte
i trav. Folk morede sig - også fordi jeg gik til m arks med paraply. Om
efteråret, når køerne gik løse, stod jeg på m arkleddet og holdt store op
m untringstaler til dem. Mit hum ør var stort i rigtig ondt uvejr, ja det
kunde ved sådan lejlighed slå over i galgenhumør. Jeg gik da ud fra heg
net og talte til »forsamlingen« på sundevedsk, højdansk og plattysk fint og blødt, med tordenrøst eller i messetone som »æ bakhuspræst i
Brov’e«.
Også jeg har erfaring for, at hyrdelivet er noget af det bedste, m an kan
sætte en stor landsbydreng til. Et årstid at leve alene med naturen i som
mer og sol, i regn og blæst, er sundt for sjæl og legeme. Man er souveræn på sit om råde - altid ene med sig selv i lyst og glæde - i vemod og
længsel. Det er en virksom og frugtbar skole for den unge sjæl, der selv
skal tænke og samle indtryk hos den rige - men stille og tavse veren, man
er sat i. Selv stemmerne fra m ark og luft og hegn er tavse og giver kun
langsom besked.
Men der er god tid til selvsyn og eftertanke.
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Billedet viser vejgennem skæringen af Sm ølvold, hvor den upopulære form and, Lars (Larsen?) står yderst til høj

Fonde med tilknytning til Broagerland
Else M. Petersen, M ølm ark
1. Bergensfonden til Broager Sogns Vel.

Helt tilbage til tiden omkring midten af det 17. århundrede har man
kendskab til »sønderjydsk udvandring« til Norge.
En a f de kendeste der udvandrede fra Broagerland er Peter Jebsen (f. 6.
5. 1824 i Skeide, d. 29. 10. 1892 i Bergen) der kom til Norge den 23. april
1843 for at studere handelsforhold.
Peter Jebsen der allerede 3 år senere anlagde det mekaniske bom ulds
væveri i Arna ved Bergen, blev med tiden storkøbm and, skibsreder og
fabriksejer. Han blev i Bergen udnævnt til saksisk, senere tysk konsul.
Peter Jebsens deltagelse i kom m unalt og andet offentligt arbejde med
førte, at han blev valgt ind i det Norske Storting. Her gik han bl. a.
varmt ind for anlæggelsen a f Bergensbanen mellem Oslo og Bergen.
Flere andre mænd fra Broagerland rejste til Bergen og klarede sig godt,
bl. a. kan nævnes Peter Hansen, Broager, Hans Hansen (Nejsgård),
Christian Petersen (Iller), tre søstersønner til Peter Jebsen: Christian,
Sebbe og Andreas Andersen, Johan og Jørgen Petersen (Søndergård,
M ølmark). I sidstnævnte hjem, en hovedgård »Venersholm« i H op, er
sat en mindesten, hvorpå der står, at her skrev Bjørnson i 1859 »Ja, vi
elsker dette landet -«.
»Bergensfarerne« glemte aldrig deres hjemstavn, og i forbindelse med
den forestående genforening a f Sønderjylland med Danm ark, fik Peter
Hansen ideen til stiftelse af »Bergensfonden til Broager Sogns Vel«.
Fonden blev oprettet i 1918 med gaver fra Peter Hansen, Johan Jebsen,
Andreas Andersen, Jørgen Petersen, Kristian Petersen, alle fra Bergen
og Jens Jebsen fra Snelvig.
Ifølge bestemmelser fra Bergen stiftedes en komité, der skulle forestå
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uddelingen af midler fra fonden. - Den første komité fik følgende sam 
mensætning:
Form and: lærer Chr. Ferdinand Andresen, Broager
Enke Cathrine Hollensen, Mølmark
Enke Cecilie Petersen, Mølmark
Frk. Anna Petersen, Iller
Frk. Sofie Hansen, Nejsgård
Fru Inger Andresen, Broager
Fru Kathrine Andresen, Roihus, Skeide
Fru Tychsen, Dynt
Fru Kathrine Andersen, Smølmark.
Alle slægtninge til fondens stiftere.
Allerede i 1918 modtog man det første bidrag fra fonden, som det frem
går a f følgende notat i bestyrelsesprotokollen:
D. 15. 12. 1918 modtog vi en Check på 5000 M (Fem Tusind Mark) som
en Hjælp i Nøden fra den dengang planlagte Bergensfond, som vi for
delte i Sognet med 50 M a Portion.
Broager, d. 1. januar 1919
Inger Andresen

*
I 1920 uddeltes 1200 kr.
I 1923 bemærkes følgende i protokollen: »Ifølge reglementet hører hver
ken sukker eller tobak med til forplejningen på den herværende »Fattig
gård« - i samråd med fondens stiftere har komitéen ordnet det således,
at hver af de kvindelige personer hver måned får udleveret 1,5 pund suk
ker, mens mændene efter eget ønske får enten 1 kvantum røgtobak eller
skråtobak. - Til jul får alle fattighusmedlemmerne en gave fra fonden til
et beløb a f 2-3 kr. pro persona i form a f bagværk eller cigarer.
Mange har gennem tiderne haft stor glæde og gavn a f »Bergensfonden«,
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som det gælder for alle gamle legater, er værdien i dag selvfølgelig
stæ rkt begrænset.
Den nuværende komité består af:
Hans Andresen, Roihus
Johan Tychsen, Dynt
Sigrid Petersen, Iller
M argrethe Møller, Smøl
Marie Andresen, Nejs
Else M. Petersen, Mølmark
K ilder:
B erg en sfo n d en s b esty relsesp ro to k o l
G o d fre d H an sen : N o rske F oreg an g sm æ n d A f S ønd erjy d sk R od
S ø n d erjy d sk M å n ed ssk rift, D ecem ber 1946
O lav C h risten sen : S ø n d erjy d er i Bergen
S ø n d erjy d sk M å n ed ssk rift, 1957, 65-69
S læ gtsbog (N an n a A n d resen , Nejs)

2. Broager Dameforening af 1872

Der Broacker Frauenverein von 1872
Broager Dameforening fra 1872 er grundlaget for en anden »fond« med
tilknytning til Broagerland.
Om denne forening skrev afdøde C. H. Clausen i 1940:
»Storm floden den 18. Novbr. 1872 foraarsagede stor Nød på vor Lands
Østkyst, deriblandt ogsaa paa Broagerland. Der fandt i andre Egne Ind
samlinger Sted som kom til Fordeling i de nødlidte Egne.
Ogsaa i Altona dannedes en Kommité som samlede Penge og Beklæd
ningsgenstande og Fru Arnem ann havde Opdrag at fordele disse i vort
Sogn. Herved var Møller C. H. Clausen, Broager Mølle, som lokalkyn
dig hende behjælpelig. Da der ogsaa var indgaaet Understøttelse fra an
dre Egne, blev en Restsum tilovers, som Fru Arnem ann og Clausen
mente at det var rigtigere ikke at udbetale men foreslog, at der dannedes
en Dameforening og til denne at indbetale Restbeløbet paa 100 Rigsda
ler.
Dameforeningen blev dannet, og 15 Damer sluttede sig til som Medlem
mer. Det besluttedes at indbetale det m odtagne Beløb på Broager Spare
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kasse. Fru Arnem ann foreslog at Dameforeningen skulde indmelde sig i
»Vaterländischer Frauenverein« da den nydannede Dameforening da i
saa Tilfælde kunde regne paa Støtte herfra. Flertallet af Medlemmerne
stemte dog imod. Til trods herfor har Fru Arnem ann ved Centralen for
»Vaterländischer Frauenverein« i Berlin bevirket, at der blev udbetalt
3000 Daler preusisk Kurant til Dameforeningen til fri Raadighed, der li
geledes blev indbetalt på Broager Sparekasse. Dette Beløb, tilligemed
Overskuddet fra en Velgørenhedsforestilling blev omregnet til 9472,82
M ark. Renterne 331,55 Mark aarlig kom til Fordeling blandt trængende
Familier, især til Enker og Familier med mange Børn.
I Foreningens første Tid har Fru Jens Hansen (dengang Store Gade)
Broager og Fru Kaptain M algraf, Egernsund, gjort dem meget fortjent i
Dameforeningens Virksomhed. Fru Jens Hansen, der var Foreningens
Form and fra 1888 til 1902 købte Uld, H ør, Blaar, som blev kartet,
spundet og vævet, for især om Vinteren, hvor de ca. 40 Teglværker paa
Broagerland stod stille, at skaffe Fortjenestmuligheder. Naar Tøjet var
færdigt blev det fordelt blandt de Trængende paa Broagerland. De af
fru Hansen førte Regnskaber foreligger endnu.
Efter Genforeningen, da den tyske M ark gik ind, var ogsaa Damefore
ningens Form ue, over 9000 M ark, truet. Da var det Lærer C. F. A ndre
sen, Broager, der sørgede for at Beløbet blev valutiseret af det »Sønderjydske V alutaraad«. Nu bliver der aarligt herfra udbetalt 310 Kr. som
kommer til fordeling.
Dameforeningen, der nu næsten har bestået i 70 år har kun haft 4 formænd: fru Betty M atzen, Iller, fru Jens Hansen, Broager, fru kaptajn
M algraf, Egernsund, og siden 1913 den nuværende form and, fru Inge
Andresen, Broager, der er datter af foroven nævnte fru Jens Hansen,
Broager.
Broager Sparekasse har i tidligere år regelmæssigt understøttet Damefo
reningen, også Sangforeningen Harm onien, Broager har ved velgøren
hedsforestillinger støttet Dameforeningen.
Broager Dameforening har siden 1872 indtil 1919 udbetalt 16.161 m ark,
og siden 1921 indtil 1940 6.550 kr.«.
- For god ordens skyld skal nævnes, at der stadig finder udbetalinger
sted.
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AF BROAGER REALSKOLE’s HISTORIE
Broager Realskole har sine rødder tilbage i den tyske tid, idet der allere
de 1. oktober 1873 blev oprettet en privatskole i købm and Webers ejen
dom (nu Storegade 28). Denne blev nedlagt 1881.
Vinteren 1919 kom lærer Jacob Knudsen til Broager for at søge oprettet
en privat Realskole. Han henvendte sig til en del førende personer på
Broagerland, bl. a. gårdejer Hans Andresen, »Roihus«, Skeldemark,
som var repræsentant for forældrekredsen, der ville være medvirkende
til oprettelse a f en Realskole.

S tem ningsbillede fra T o rv et ca. 1930.

Jacob Knudsen købte en kro (beliggende ved Torvet) af gæstgiver
M ohr, og omdannede den til skole. Under ombygningen fik man mid
lertidig undervisning i lokaler, der blev stillet til rådighed af kommunen
og kuriøst nok, hvor Lokalhistorisk forening har til huse i dag.
Her begyndte m an så 1. april 1920. Kroen blev købt for 20.000 kr., men
med det forbehold, at handlen skulle gå tilbage, dersom landsdelen af
en eller anden grund ikke skulle blive dansk. Skolematerialet blev købt
a f den tyske privatskole for 3000 m ark. Skolebestyrer Knudsen allierede
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sig med cand. mag. Crone-Jensen på grund af ikke selv at kunne klare
den pengemæssige side a f sagen.
Efter kort tids sam arbejde forlod Crone-Jensen skolen, hans stedfor
træ der blev cand. theol. Krøjgård. Stor elevtilgang foranledigede ansæ t
telse af lærer Therkelsen. Efter sommerferien 18. august 1920 startede
man med 3 underklasser og 2 realklasser. Der ansattes 3 nye lærere: frk.
Edsen Johansen, frk. Kongskoy og lærer Jensen.
I efteråret 1920 kom Bent Brandt til Broager, købte skolen med overta
gelse 1. januar 1921. Knudsen var '¿erer ved skolen indtil 1. april 1921 og
rektor Brandt blev skolens ledet

R e k to r B ran d t og fru B randt (fra h ø jre i billedet).

Den kommende tid skulle vise, at tanken med Realskolen var rigtig, b å
de som almindelig skole og kostskole. Der forlangtes ingen optagelses
prøve.
1922 fik skolen eksamensret. 7 elever dimiterede. De fleste elever tog
præliminæreksamen. 1924-25 havde skolen 124 elever. Det var kun de
første år, skolen var kostskole. Skolen fik hverken amts- eller statsstøt
te, derfor var rektor B randt’s handel med frim ærker en god hjælp øko
nomisk set.
Lærere ved skolen i tiden 1921-29 var følgende: rektor Brandt og fru
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Skolens elever 1922.

Brandt, frk. Lork-M adsen, frk. Nielsen og frk. Sonja Brandt (datter af
rektor Brandt), samt lærerne Clausen, Lauritzen, Dempke-Hansen,
M oseholt, Nemming og Friis.
Da undervisningstiden rettede sig efter togtiderne, var den om somme
ren fra 8-14 og om vinteren fra 8.30-14. Den årlige julekomedie satte ko
lorit på vinterdagene.
Det var ikke almindeligt, at skolebørn rejste på sommerlejr. 2 afgangs
hold besøgte dog Brandt på Balka (Bornholm), hvor Brandt ejede nogle
sommerhuse.
Rektor Brandt helbred gjorde, at han den 9. juli 1929 solgte skolen til
August Christian Korse, Rungsted for et beløb a f 15.000 kr. Betaling:
1000 kr. kontant og resten ved overtagelse a f lån i sparekassen. Samtidig
overdrog Brandt al skolemateriel, såsom inventar og samlinger uden
vederlag til August Chr. Korse.
Efter en gennemgribende restaurering a f bygningerne genåbnede Aug.
Korse skolen efter sommerferien 1929, som Kost- og Realskole med ca.
30 elever fra alle egne af landet.
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Et hold sm ilende elever (klassebillede) fra 1924.

Ved skolen underviste foruden Korse, frk. Edith Jensen. Desuden har
Jesper Aage Rasmussen, Chr. Yde og Ewald Skovbjerg vikarieret i kor
tere eller længere tid. Skoletiden var fra kl. 8.30-12.30 og fra 13-15 hele
skoleåret.
Da skolen på et tidligere tidspunkt havde mistet sin eksamensret, måtte
eleverne gå op til eksamen på universitet, og hertil blev de indstillet ved
juletid eller i foråret
Skolens kontakt med forældrene foregik ved afholdelse a f forældrem ø
der, hvor Aug. Korse bl. a. fortalte om skolens udvikling og undervis
ningens forløb og formål.
Skolens årlige skovtur foregik skiftevis til Sottrupskov og til Kjelstrup
Strand.
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Skolepengene betaltes månedlig forud, efter følgende satser:
For elever indtil 11 å r ........................................................................ kr.
Mellem 11 og H å r ..............................................................................kr.
Over 14 å r ............................................................................................ kr.
I sidste skoleår (eksamensåret).................................................... kr.
Eksam ensafgift til sta te n ...................................................................kr.
I 1933: Brændselspenge for v in te re n ............................................. kr.

5,00
10,00
15,00
20,00
35,00
7,50

KOSTSKOLEN, med elever fra 10 års alderen.
Elevernes dag var inddelt således:
op af sangen
07.00
morgenmad
07.00 - 07.30
lektielæsning
07.30 - 08.30
2 første skoletimer
08.30 - 10.30
frokost
10.30
skoletimer
10.30 - 12.30
middag
12.30 - 13.00
skoletimer
13.00 - 15.00
kaffe
15.00
fritid
15.00 - 17.00
lektielæsning
17.00 - 19.00
aftensm ad
19.00
lektielæsning eller fritid
19.00 - 21.00
slukkes der
21.30

Kostskoleeleverne medbragte: seng med tilbehør, 1 pose til snavset tøj,
servietbånd, mindst 2 par lagner, pudebetræk, 6 håndklæder, 6 skjorter,
2 sæt nattøj, 3 sæt undertøj, 6 par strøm per, 12 lom metørklæder samt
flipper og kraver.
Skolen ordnede al vask undtagen fransk vask af skjorter. Et særlig egnet
skab til elevens sager kunne fås på skolen. Alle ting skulle mærkes med
tydelig navn eller mærke.
E t mindre månedlig beløb (ca. 5 kr. til brug ved småudgifter) overvistes
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som regel samtidig med skolepengene. Skolen forlangte overholdt, at al
le pengebeløb til eleverne gik gennem Korse.
Helst sås det, at eleverne blev medlem af sygekassen.
Skolens læge var: Dr. med. A. Andersen, Broager.
OPHOLD SAFGIFT
For elever til det 12’te år betaltes 50 kr. månedlig
14’de år betaltes 55 kr. månedlig
over 14 år betaltes 60 kr. månedlig
Enkelte m oderationer kunne opnås ved henvendelse til Korse.
Skolens boghandler var V. Ihle.
Aug. Korse solgte i 1938 skolen til Ellen og Willy Jäger, hvorefter sko
len fortsatte som Mellem- og Realskole, begge underviste. Desuden var
følgende ansat: lærer Hessel og Loptrup. Loptrup fortsatte sin lærerger
ning hos den følgende skoleforstander Victor Rasmussen, som købte
skolen i 1943. Foruden de nævnte var ansat lærerne G raff-Jensen og
Vilhelmsen.
En lille overgang i 40erne blev skolens gymnastiksal benyttet af BUI’s
gymnaster.
Realsklen overtages i 1950 af Broager kommunale skolevæsen og V.
Rasmussen fortsatte som viceskoleinspektør ved kommuneskolen, hvor
også A. Graff-Jensen og Wilhelmsen fik ansættelse.
Efterhånden blev skolens bygninger overflødige som skole. Skolestuer
ne til venstre for indgangsdøren blev indrettet til bibliotek. Og til højre
for indgangsdøren blev oprettet et par kommunale lejligheder.
Bygningerne blev i 1976 brudt ned til fordel for de nuværende pensio
nistboliger, så det daværende torv har skiftet udseende.
Christian Petersen
K ilder: P o u l B ran d t, P o u l K orse, K om m uneskolens ark iv m . fl.
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Broager Realskole

1929. (Yderst til venstre Aug. Korse).
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Realskoleelever og deres læ rere.

Realskoleelever og deres læ rere.
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En lejekontrakt fra 1707
Jes Bladt, Borggaarden, Nybøl, har blandt sine papirer fundet følgende
lejekontrakt fra 1707. Det er en af de kopier, som skriverne i hertugens
kancelli på Lyksborg slot har lavet til de forskellige parter i sagen. Kopi
en er skrevet på stempelpapir fra 1712 til 4 skilling og lyder således efter
Jes Bladts oversættelse fra tysk:
Hermed gives bekjendt og gives til underretning af Christian Nissen,
skrædder, boende her i Broacker og undersåt af det Højgejstlige Lyksborgske Herskab gennem deres nåde og billigelse dags dato den 25de
marts anno 1707 har fået tilladelse til at bygge et par fach til sit hus, selv
om dette kommer til at ligge på byens vejgrund, dette gøres allernådigst
bekendt.
Det tages i betragtning at samtlige undersåtter af det Højgejstlige H er
skab og samtlige naboer gennem denne Høj fyrstelige Consens har god
kendt dette, selv om vejgrunden, huset skal bygges på, er fælles eje, vil
der ikke være yderlig at foretage os fra vor side. Derfor har vi samtlige
undersåtter og boelsmænd, nævnte dato med vores underskrift bekræ f
tet dette en gang for alle, og som det altid skal være.
Derfor bestemmer vi, samtlige naboer at Christian Nissen, skrædder
skal betale 12 skilling årlig, skriver tolv skilling årlig. Dette finder vi un
derskrevne at være retfærdig, især da der må regnes med en mødding,
som også vil komme til at ligge delvis på vejgrunden og forurene denne.
Dette finder vi samtlige naboer må være en retfærdig løsning.
Derfor lover vi, og forpligter os til, at der intet vil være at foretage imod
Christian Nissen, skrædder, eller hans arvinger, sålænge han overholder
denne vor overenskomst og betaler 12 skilling årlig.
Vi understreger samtidig, at der herefter ikke kan lade sig gøre, at en
kådner får lov at bygge ud på vejgrunden. Dette fastholder vi samtlige
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underskrevne af dette dokum ent. Vi underskriver og forsegler dette,
som vi mener er vor pligt.
Sådan sket ved vor sammenkomst i Broacker.
Underskrevet af en J. H. Jessen
Vejene blev først opm ålt ved udskiftningen i året 1773. Samtidig blev det
noteret hvor brede de var. Inden den tid blev der regnet efter gammel
hævd. Der er altså ikke noget mærkeligt i, at han får lov til at bygge ud
på vejgrunden, at han så skal betale en årlig afgift derfor, er der ikke
noget at sige til.
Desværre kan det ikke oplyses, hvor huset har ligget, det kunne ellers
have været interessant.
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E POTTEMANDS HUS
Rasm us Helming
Han var den sidste pottem ager i Broager. »Draabes Stentøi« stod der -til
orientering for godtfolk - malet på den brune lerkrukke, der hang ved »e
Stoedør« ud mod vejen. Og nedenunder: Pottemageri.
Slægten var sidst i 1700’erne kommet nede fra det hollandske, der græn
sede ind mod det nordtyske. Allerførste tilflytter dernedefra, der be
gyndte med pottem ager-gesjæftet i den lille by, lød det velklingende
navn Jiirgen van der Draabe, med langt a. Og højst sandsynligt har
»van der« Draabe været det oprindelige stam navn, for det berettedes, at
folk på egnen tillagde sig den underlige vane at sige »Fanden«. Og selv
om det var godmodigt ment, har det jo nok irriteret en smule. Så »van
der« blev strøget. Og Dra-a-be blev til Dråbe. Og derved blev det. Pottemagerbestallingen forblev indenfor familien, indtil den industrielle tegl
produktion slog benene væk under det ældgamle kulturhåndværk. Dets
tid var uigenkaldeligt runden ud. - Og slægten levede sig ind i de natio
nale og kulturelle strømninger i deres ny hjemstavn og blev overbeviste
og tro danske borgere, valgte, hvad var foreneligt med egen samvittig
hed og eget sind. Og de nye i slægten fik gode danske navne og lærtes
det væsentlige og egenartede i det danske. Om plantningen blev total.
Hvor første pottemageri har ligget er ikke efterviseligt. Kanske der,
hvor det sidste stod. I byens sydlige ende, dengang sikkert lidt væk fra
bykernen, lidt afsides, ned efter Mølmark til.
Huset er forlængst forsvundet i forgængeligheden. Helt andre stilarter
er rejst og flere bygninger er kommet til, så det hele hænger sammen og
er blevet en del af byen: Set. Pauli.
Sandt at sige, ældet og upraktisk var »e Pottem ands Hus« skam da og
så. Men der lå en særegen rom antik omkring det, en fin atm osfære af
fortid, fordi dets ubehjælpsomm e statur og kluntede omstilling fra pot
temageri til beboelse gjorde det så eventyrligt anderledes end alle andre
huse.
Dominerende i forhold til husets størrelse var skorstenen, der havde sør
get for, at brænderovnen fik det fornødne aftræ k. Den rakte over en
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R am sherred, - i baggrunden

ses bygningen, hvor Herberts kro i dag har til huse.
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meter op upræcist skævt på tagryggen, men man havde dog fået den an
bragt sådan om trent midtvejs. Og selvom halvanden meter var skåret
væk a f den oprindelige højde, forekom den alligevel alt for brovtende
og gudsjammerligt forkert sat på...
Tørrerum m et blev til spisekammer. For der var masser af hylder. Og
brænderiet køkken. Der endte skorstenen jo. Og kom furet skulle da ha
ve et godt aftræk. Så der lå om tanke bag den afgørelse.
To gange årligt kom skorstensfejeren for at feje. H an stillede om m or
genen og sagde besked. For ilden skulle slukkes på kom furet. Et par ti
mer senere kom han så igen, åbnede jernlugen i skorstenen, satte »cylin
deren« fra sig på gulvet, trak beskyttelsesklædet op for munden og m a
sede sig under akrobatiske vridninger ind gennem den trange åbning og
mavede sig op gennem skorstenen og kradsede undervejs soden løs med
sine remedier. Gennem trækken fik soden til at lejre sig nok så nydeligt
over al ting i køkkenet. Hvad slap i første runde, fik sin bekomst, når
den sorte herre kurede ned efter at have klaret den halvårlige rensning.
Mest besyndetligt var, at han faktisk formåede at slippe ud a f skorste
nen igen hver eneste gang. Sådan forekom det mig i al fald dengang ærgerligt. Kvindfolkene, dem med godt m undtøj, kunne dog ind imel
lem nok bevæge ham til at »luske udenom «. Især når f. x. forårsrengø
ringen lige var fra hånden. Så lod det sig gøre at snyde. Det kostede et
par cigarer. Gebyret måtte selvsagt erlægges - 80 øre. Og processens absolvering dateres på brandtilsynets kontrolkort. Jo, dengang havde man
skam orden i de sager.
Og der muredes mange skillevægge op. Huset fik overdådigt mange, og
små rum . Kosteligt upraktisk og tilfældigt forekom »e M uemands« fag
lige præstationer. Var det også. Til gengæld var det solidt arbejde. Kom
der »fremmede« blev de budt velkommen i »e F ran ’goll« (entréen), så
gik ruten gennem køkkenet, lillestuen, sovekammeret til gæsteværelset.
Så dørene var nok først placeret efter lange overvejelser...
Og så pottemageren.

H an var håndværker a f samtidens gedigne art. Lavede godt kram - soli
de og holdbare ting. Mestrede alle sit håndværks forskellige arbejdsgan
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ge. Finkværnede selv havsandet i sin håndkværn, til et melagtigt pulver.
En rund, udhulet sten var kværnens bund, og herned i passende en finfuget møllesten, der kunne drejes rundt af et vandret håndsving midt i.
Kværnen var ca. 3A m i diameter. Processen langsommelig, men blan
dingsmaterialet, der fremkom, var af høj kvalitet. Ler og sand æltedes
sammen til en passende konsisstens. Lerklumpen anbragtes på drejeski
ven der bragtes til rotation ved føddernes driven frem af fodskiven ved
gulvet. Begge hænder var så fri til den følsomme og kunstfærdige form 
ning af det myge ler. Og alverdens skønne pottemandssager, dagligda
gens brugsting, potter, krukker, krus, og luksuriøse kunstfærdigheder,
figurer, plaketter, alskens småting, sparebøsser, sukkerskåle, flødekan
der, trylledes frem af leret.
Også dekorations-m aterialet stødtes egenhændigt i morteren og blande
des op i almuens sarte farver og påførtes emnerne med nænsom hånd.
Ligeledes glasurens komplicerede kemiske proces, hvis ømtålelige fore
gange nøje skulle overholdes - og nøje blev undladt, når udenforstående
var tilstede. Pottemagerens helt individuelle recept, fremeksperimenteret og testet gennem generationer, skulle vedblive kun at være tilgænge
ligt for de få i familien, der valgte at lægge sit livs gerning i dette skaben
de kulturhåndværk.
Men mest krævende var vel nok brændings-proceduren. Det var intuiti
on til fingerspidserne. Parret med årelang erfaring. For rigeligt varme og farverne blegnede, glasuren krakelerede, og værst, lerproduktet slog
revner. For sparsom varme - og alle minutiøse foregange forud kunne
være så sørgeligt omsonst.
Til mesterprøven begik den unge pottem ager et ciseleret drikkebæger
med snoet hank, kunstfærdigt ornam enteret, dekoreret i gennemsigtige
pastelfarver. Og det raffinerede var, at bægeret fløjtede skingrende, når
uvedkommende forsøgte at drikke af det. Underlæben og lillefingeren
skulle nemlig placeres helt specielt og blokere usynlige åbninger i orna
menteringen. Ellers fløjtede det ret højt og skingrende, så snart man be
gyndte at drikke af, hvad der bødes p å...
Det fik desværre en krank ende. Et intetanende »offer« blev så forfjam 
sket ved piftet, at bægeret gled ham ud af hånden. Uheldigvis var gulvet

78

a f sten. Så den sprøde ler-ting havde ikke en reel chance for at overleve.
Ubesindig hang til datidens rodfaste overtro, en nærved panisk angst
for at komme på kant med m ørkets grumme gestalter stak dybt i alle.
Sikkert solidest i almuens lidet oplyste godtfolk. For de ting havde flore
ret livskraftigt gennem generationer - og havde fundet god grobund. Så
ingen forklejnede de »dulgte fingerpeg« fra det overnaturlige. Og man
søgte efter bedste evne at gardere egen person, den nære familie og ens
jordiske gods mod alle gespenstige misdæderes vilkårligheder. Det være
sig hekse, trolde og deslige i genren.
I det var pottemageren ingen undtagelse. Med alderen skejede fantasien
ud - også hos ham.
Hver aften inden han gik til sengs kridtede han sirligt »Natmålskorset«
(mod mareridt) på loftsbjælken og stillede en trem m e-krukke, hvori lå
kraniet a f en a f familiens særligt vagtsomme hunde, foran sovekamme
rets eneste døråbning. Døren var erstattet med et forhæ ng, og mente
dermed denne udsatte passage effektivt og kristeligt blokeret for natten.
Men en ruskende efterårsnat glippede disse gøremål totalt.
Skingrende vræl fik al familie ud af alkoverne. Bestyrtet halsede alle ad
kammeret til. Og her var der et farligt postyr...
»H jolp mæ da. Æ k a’ it kom op. Den Uen stæe om e bach og trin å min
natskjyvt«, bedyrede den gamle stakåndet. Øjnene flakkede vildt - men
frændernes hurtige fremmøde havde trods alt jaget en god part af ang
sten ud af kroppen. Miséren sattes jordnæ rt på plads. Den arme potte
mager havde under en trængende besørgelse fået såvel natpotten som
begge ben ind under sin lange natskjortes bagpart. Og det kan godt gi’
problemer - når proceduren er til en side, og man igen skal på højkant.
Den skinbarlige selv, som han havde anet bag sig, tja, det var såmænd
hans egen skygge. H an havde placeret vågelampen på gulvet foran sig.
De vilde gestikulationer havde givet silhouetterne mod den hvidkalkede
væg bag ved ham fantastiske dimensioner.
H an grinede lidt beklemt nu bagefter. Men byttede dog villigt seng med
svigersønnen for resten af natten.
H an var pottemager til han i høj alder ikke mere magtede at forme det
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myge ler med så kunstnerisk færdighed, at han kunne føle skaberens ri
ge glæde derved. Og pottem ageriet indlemmedes i slægtens øvrige bolig.
Vee do hva’?
Pottemands-visen må være godt til års. Faget som individuelt hånd
værk, formåede slet ikke at hamle op med den industrielle tegl
produktion, der ubarm hjertigt og hurtigt udkonkurrerede det ældgamle
kulturhåndvæ rk. Kun ganske få indenfor faget havde flair for en om
stilling.
Omkring midten a f 1800’erne var pottem ager-faget gerådet i nådesløs
opløsning. Ved århundredskiftet var destruktionen total. Næsten da.
E Pottemands-Vise
Vee do hva’?
E Pottem and laue et Fa.
Vee do mee?
Han laue ’et a Lee.
Så tæen han ynne e Ovn
og den bløuv hee og glaun.
Den næste Daus Merre
va’ e Fa så færre Og han soij te’ sin Kuen:
Bring det ue å e Vuen.
Det ska’ nee te’ e Høkke,
han ska’ h a ’ en snes Stykke.
Men hun glee å e Goil,
og e Fa lat hun foll.
Og vee do så hva’?
E Pottem and sku’ lau et nyt Fa.
Et kuriosum er, at visen også havde en præventiv mission, førhen. Slud
revorne rygteformidlere, som godtfolk hurtigt sigtede ud, fratoges dra
stisk lysten til nogen lang palaver, når h an /h u n dirrende af iver skulle til
at køre løs og indledte med: Vee do hva’?
Og den uinteresserede adspurgte så replicerede: E Pottem and laue et Fa -
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Pottem andens hus, R am sherred

og lirede hele remsen af til den bitre ende. Så var fortællelysten længst
gået sig en tur.
Pottemands-visen har jeg fra første hånd. Min m orm or lærte mig den.
Hendes far var den sidste pottem ager i Broager.
Rasm us Helming
EFTERSKRIFT
»E Pottem ands Hus« er baseret på egne optegnelser og på, hvad min
m orm or og m orfar har fortalt om slægtens data og virke, samt små og
supplerende detaljer fra nære bekendte. Nogen dyberegående efter
forskning vedrørende de mundtlige overleveringer med relation til em
net er ikke foretaget. Hvilket betinger, at der nok må regnes med en lille
m argin af ufuldkom m enhed i enkelte a f beretternes erindringer. Ofte
fra årtier tilbage. Bl. a. er der nogen uvished omkring immigrationen.
Om hvorvidt tilflytningen til Broager evt. skete indirekte.
Det primære har for mig været, efter bedste evne, at tegne en skitse af
den jordnæ re livsform og egenart, der satte sit m arkante præg på sam 
fundsm ønstret for de generationer, der var her forud for os. Disse små,
ukomplicerede landsbysam fund, der gennem århundrede ikke undergik
væsentlige forandringer.
Vor tids teknologiske industrisam fund lagde deres grobund brak.
Jydske Tidende bragte artiklen i december 1980. Dog uden afsnittet ved
rørende datidens rodfaste overtro. Den populære avis’ formidling af lo
kalhistoriske emner i vor hjemstavn er et stort gode for det store klien
tel, der interesserer sig for mennesker og m iljøer i forgangne tidsepoker.
Det er værd at skønne på.
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Læserbrev
Fra »Sonderburger Zeitung«, februar 1911.
Broacker, im Februar 1911.
Efter at Banen fra W ester-Satrup til Broacker er blevet aabnet, kommer
der en Del Fremmede til Broacker og jeg har hørt, at nogle har undret
sig meget over, at det lille Hus som B. Jessen eier, og som vansyner vor
smukke Banegaards Beliggenhed, ikke er bleven borttaget. Det er ogsaa
mærkeligt, at Staten, der eier Banen, a f utidig Sparsommelighed, ikke
har taget dette Hus bort. Hvis det var en lille Kredsbanegaard, havde
Sagen ligget anderledes. Nu er Vestergade, der fører ned til Banegaarden gjort betydelig bredere, og ligeledes er et smukt Fortov anlagt, men
B. Jessens Hus, der om endtrendt ligger midt for Banegaarden, skænder
det hele.
De fleste Fremmede besøger ogsaa Kirkegaarden, der er højt og smukt
beliggende, og man har derfra en fortrinlig god Udsigt, men det første
de ser, er Ruinen af det gamle Klokketaarn, og jeg har hørt, at der er
bleven sagt: »Det m aa staa daarligt til med Broacker Sogns Finanser,
naar man ikke kan reparere de paa Kirkegaarden staaende Bygninger«.
Det er bleven dem sagt, at det skal staa som et Fortidsm inde, og m aa
derfor ikke bortfjernes. Dette kunde de ikke forstaa, og de fremkom
med det Forslag, at der paa Sydsiden a f Taarnet burde males med alen
lange Bogstaver: »Dette er et ræedefuldt Fortidsm inde«.
Jeg tror ogsaa, at M anden havde ret, thi for det første kunde Broacker
Sogn saa ikke blive beskyldt for, at den lod sine Bygninger forfalde, og
for det andet vilde der saa vidst komme mange Reisende, for at se den
store M erkværdighed på Broacker Kirkegaard.
M an har undret sig derover, at den smukke Kirke ikke var forsynet med
et Kirkeur, og er dette et Savn, som burde afhjælpes. Jeg har hørt, at en
Enkekone i Lysabbel har foræret et saadant Ur til Kirken, og det var
maaske en eller anden her i Sognet, der kunde gøre det samme, hvorfor
der vilde blive dem sat et varigt M indemærke. Hvis det ikke skulde være
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Tilfældet, da skulde m an synes, at Broacker Sogn vidstnok vilde kunde
evne at anskaffe et saadant Ur selv.
Jeg har altid været a f den Mening, at Broacker Kirkegaard var sjælden
smuk, men efter at have besøgt en Del andere Kirkegaarde, er jeg kom 
men til den Overbevisning, at det er meget tilbage at ønske. Græsset paa
Kirkegaarden tilkomm er Degnen, og det bliver slaaet engang om Som
meren. N aar Høet er fjernet, ser Kirkegaarden nogenlunde godt ud,
men det varer kun en kort Tid, da blom strer U krudtet frodigt paa de
mangfoldige Grave, der ikke vedligeholdes, og vansyner det hele.
Det var ønskeligt, hvis Græsset blev oftere afm ejet, og jeg tror det lod
sig gøre uden Bekostning, naar Vedkommende for Arbejdet m aatte be
holde Græsset. Desuden form oder jeg, at den nye Degn vidst nok vild
være villig til, at give Afkald paa denne Indtægtskilde.
I Aaret 1880 opførtes en ny M ur på Kirkegaardens Sydside, og Indgan
gen blev forlagt derhen; men netop her ved Indgangen er der 5 gamle
Grave, der aldrig vedligeholdes, og vansyner Indgangen til Kirken. Ifald
det ikke kan lade sig gøre, at faa disse gamle Grave (nogle er fra 1820)
udjævnet, burde de i det mindste smukt vedligeholdes, og hvis det ikke
lader sig gøre anderledes, saa dog paa Kirkens Bekostning.
W.

*
»Stino Anton«
I det følgende er medtaget nogle prøver på sange og digte, gjort af Chri
stine Christensen, Broager, gift med »Æ Bostrækker«, A nton Christen
sen. Christine Christensen var almenkendt under navnet »Stino
A nton«, hvilket sikkert er givet hende, fordi hun var gift med Anton.
A nton Christensen var medhjælper for gendarmen samt havde opsynet
med arresten.
Huset de boede i, var det hvori cykelhandler Andersen havde butik og
værksted, og som for ganske få år siden blev fjernet.
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(Bamle 2TIari’ p a a illo feit.
'J J le l.: '-W onbem anb.

2if SBlomfterpragt omgioet
ben gam le S o ne ftaar,
i benbeS lille £>ape,
i friffe, grønne ® aar.
!Rig er bun bog i Slanben,
fføttt bun faa fattig er,
© u b og Staturens Unber
ben © am le bar faa tær.
® e n brune finng og 2Jtofen
hun ciffer meft af alt,
l ø r p , mange 9Jtillioner,
ben (Bamle her bar talt.
3tu '.OerbenS S l i b og SJiøie
bar furet benbeø il'inb,
men fitrlbcn foiglcr OTobet,
oifl benbc« m untre © in b
S f ø n b l uiftuof albrig traabte
paa ¡Hofer benbeS ¡Tob,
meu om crib Baren truet,
paa Qtub bun fig forlob
i lf ©gnenø if o lf gobt nnbet,
ben gamle Jfone er,
trobs benbeS SirfinbStooe
enbnu bun oirffom er.

Cltirifttne <5l|riih»ji'ii.
<Sjt?rtvr,f fo rb i;b c 4.

® e t p a r p a a © D cnffc‘© fa n fe n

at SRibberborgen laa,
bensi iperre brog i Krigen,
fom narebe fno 21ar.
SDten ba ban fom tilbage,
ban iiirfe n bngget faa,
og le g n e t paa benø la a r n e
ban ene bebft forftaa.
Sit bift p aa SRibberborgen
b an å Söio ei ene nar,
men nu i ©jem met nenter
p aa ham et lo illin g p a r .
Unber ilirfe n ä © u lo at bnile,
bet bereå ¡Ønffe nar,
rom antiff oel bet lober,
men © agnet fjært ni bar.

Sagnet om 23roager
S a n g t borte i bet Sierne
oi SØroager S irfe fee,
D g ©agnet om benå laa rne .

Élirilline

Di alle pift not peeb.

( S jt e r tr n f f o r b q b e é .
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ßyrbebrengens
Cængsjel
( i l l d o b i c : H a t t i i i i b i r m m t b e (L iM c ie .)

ü tjbor h je m lig t bet Itiber,
ilt t)øre tniit SJioberä © p ro g ,
bei- er in te t t S e r b e n jecj bt)tter
meb m in bett fjjciuliße iir o g .

$ a font m ig ofte i S in b e ,
ben $ i b , ba jeg b a r en ® r e n g ,
en S a a r e m ig r in b e r ab S in b e ,
jeg elffer m it fattige £ je m .

'JJien ba jeg ittt boffett b a r Dieben,
jeg m a atte i S e r b e n u b , —
fo r feit) m it S r ø b n t fortjene,
m in Ä r a f t jeg ijenteb’ ljo§ © u b .

3 e g g it meb g a b e r p a a 3Jiofen
meb m in e fn ta a 6are S e n ,
b i S k ø b e t fyabbe t i^o fe n
bet SJiobe b a r i b o r © g n .

3Jlen n ltib , eeugang o m Slaret,
jeg g jorte eil Steife fjjcm ,
g o r æ lb r e og S jjcm nt befoge
fom n lb rig g n o r m ig a f © lern.

9 iu g a b e r og
og © øbffenb e
b o r t £>ué bet
jeg tenbte n æ

Cg
og
jeg
jeg

9 iu felb er jeg sU ia n b og g a b e r ,
[;ar ^r n ftr u og n i S ø r n ,
m en jeg f)ar ei © r u n b t il a t flage
tfii friffe og funbe be er.

ita a r jeg forte m eb X og e t,
ub af S in b u e t faa,
ojnrbe © le tte n og SJiofen,
bibfte, f n a r t h jem m e jeg b ar.

§ b o r g a a r e n e græ åfer i g io ffe ,
og S a n tm e n e fp rin g e r o m trin g ,
og £t)rb e b re n g meb fin Sifoffe,
beni affe fa m le r t SRing.

3Kober er bøbe,
biben o m frin g ,
lig g e r ijelt øbe
^ c b o rt § je m .

SJien ftu n b o m fotnnter bog S æ n g å le n
efter h je m m e t og SRobers ©f>rog,
faa ønffer jeg, a t jeg b a r fjjem m e
5 ben g am le h je m lig e Sirog.

ftfyriftinr 6i)riftenfen,
Sroager.
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LOKALHISTORISK FORENING FOR BROAGERLAND
Foreningen blev dannet i 1978 med det formål at fremme kendskabet til
og interessen for hjemstavnen, dens fortid, historie og kultur. Bl. a.
med dette hefte søger foreningen at opfylde formålet.
A f andre aktiviteter siden fremkomsten a f vort første hefte
»BROAGERLAND« i 1980, skal nævnes:
19. 3. 1980 Generalforsamling med foredrag a f Sv. Hollensen: Broager
lands historie.
26. 6.
Egnsvandring i Egernsund under ledelse a f H. Hiittm ann
med påfølgende foredrag om »Skibsfarten på Egernsund«
a f faglærer Høy, Egernsund.
18. 10.
Bustur til Haderslev Museum »Vognmuseet« under ledelse
af A. Petersen.
Ialt afholdtes 6 bestyrelsesmøder i 1980
2. 4. 1981 Generalforsamling med foredrag af R. P. Sørensen, Padborg: Broagerlands geologi.
30. 6.
Egnsvandring: Skelde-Kragesand med påfølgende foredrag
af P. Clausen om udstykningen i Skeide.
22.10.
Foredragsaften hvor m useumsinspektør Sten W. Andersen,
Haderslev fortalte om fund her på egnen i forbindelse med
nedgravningen af naturgasnettet.
Ialt afhldtes 4 bestyrelsesmøder i 1981.
23. 4. 1982 Generalforsamling med foredrag a f Steen O. Christensen:
H øjkunjunktur og arbejderboliger ved teglværkerne.
29. 6.
Egnsvandring i Broager under ledelse af Peter A. Petersen,
efterfulgt af foredrag af A. C. Rasmussen især om skolefor
hold på Broagerland i gamle dage.

Som det ses af det forestående har foreningen haft en del at byde på,
men tilbudene vil utvivlsomt blive bedre fremover såfremt foreningen
bliver bakket mere op af befolkningen. Dette kan gøres ved at blive
medlem af vor forening. Kontingentet har hidtil været kr. 20 årligt.
BESTYRELSEN
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Nuværende bestyrelse:
Svend Hollensen, M ølmark, formand
Hans Heinr. H uttm ann, Egernsund, næstform and
Peter Nissen, M ølmark, kasserer
Tage Holm , Broager, sekretær
Lory Carstensen, Vemmingbund, arkivleder
Hans Nissen, Skodsbøl
Hans Andresen, Skeldemark
Chr. Petersen, Iller
Andreas Petersen, Skodsbøl

Lokalhistorisk arkiv
Sidst på året 1980 fik Lokalhistorisk forening af kommunen overladt et
lokale ovenpå biblioteket, hvor vi nu har fået indrettet et arkiv. Til dette
opfordres læserne at indlevere arkivalier, der kan være med til at give et
billede af Broagerland og de mennesker der har boet der gennem tider
ne. Ting a f interesse er billeder, skøder, fæstebreve, foreningspapirer,
personlige papirer, sange o.s.v.
Arkivet har åbent hver fredag fra kl. 16-18.
ARKIVLEDEREN
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