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FORORD Hermed har Lokalhistorisk forening for Broager
land fornøjelsen at udsende Broagerland VII. 
Udsendelsen af Broagerland hæfterne er kun 
mulig ved velvillige medlemmers medvirken 
med at samle stof om vor hjemegn, der kan have 
interesse for vor læserkreds.
Vort håb er, at dette hæfte må få en lige så god 
modtagelse, som de tidligere udsendte hæfter. 
Der kan endnu købes eksemplarer af Broagerland 
III, V og VI, hvorimod Broagerland I, II og IV er 
udsolgt.
Vi takker alle, som har bidraget med stof til dette 
hæfte og opfordrer vore læsere til at komme med 
ideer til fremtidige hæfters indhold. Alle henven
delser vil blive modtaget med tak.

Bogudvalget 
Chresten Krogh
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En Indvielse i Egemsund
genfortalt a f H.H.Hiittmann.

Når man idag færdes langs Flensborg Fjord, .kan man ikke undgå at se een 
af de mange fjordbåde, i daglig tale kaldet spritbåde, der pløjer sig støt frem 
mellem såvel små som større havnebyer. Derimod, er der vel kun få der ved, 
at denne tradition med fjordbåde med passagerer i 1991 kunne fejre 125 års 
fødselsdag. Starten skete nemlig den 11. september 1865, den dag undersk
rev 3 mænd i Flensborg en kontrakt med skibsværftet Janssen Schmilinsky i 
Hamborg om bygningen af et dampskib på 32,48 bruttoregisterton - 22,14 
nettoregisterton - 17,17 m. langt - 3,58 m. bredt - sidehøjde 1,92 forsynet 
med en eencylinder dampmaskine på 24 HK under rederinavnet “ 
F.M.Bruhn Flensburger Dampfer-Compagnie”. De tre herrer var henholds
vis købmand F.M. Bruhn der var født i Graasten i 1832. Det var hans ide, 
han havde set på en forretningsrejse til Hamborg, hvordan man sejlede med 
passagerer på Aisteren. Han var en fremsynet mand, således var han den 
første, der indførte udstillingsvinduer i sin butik. Han så fremtidsmuligheder 
i passagerbefordring ad søvejen, både som udflugtsture, disse blev senere til 
de kendte “Partout-Tanten”, de kunne også benyttes til kundebefordring til 
butikkerne i Flensborg. I 1910 blev der således befordret over 1 million pas
sagerer foruden 1,2 millioner centner stykgods. De to andre i firmaet var



støberiejer H.M. Jepsen og købmand W.C. Frohne. De indskød hver en tre- 
diedel. Man havde så håbet, at de forskellige færgekroer og byer var interes
seret. Kromanden i Brunsnæs afslog, han drev jo  dengang færgeruten 
Brunsnæs-Holnæs, ganske vidst med sejlskibe, men han var ikke interesse
ret i konkurrence. I Gråsten nægtede man dette monstrum at anløbe, det 
udspyede jo  masser af røg, og det anså man for farligt - jo man kendte skam 
også til miljø dengang. Men følgende anløbssteder blev oprettet: Flensborg - 
Kollund - Lyksborg - Egemsund, (den var jo dengang en stor havneby med 
mange hjemmehørende sejlskibe) og Fissnæs (på dansk Fiskenæs), den blev 
valgt istedet for Gråsten. Den 25. april 1866 efter 33 timers sejlads gennem 
den gamle Ejderkanal kom skibet til Flensborg. Det fik ved dåben navnet 
“Seemöve” (havmåge), den 1. maj startede man sejladsen med kaptajn 
Schmidt ved roret. Egemsund var på den anden ende, dampskibe var jo  ikke 
hverdagskost. Det første dampskib der anløb Flensborg var hjuldamperen 
“Dania” fra København, det skete i 1829. Rederiet “Union” Flensborg fik 
først i 1838 et dampskib i sin flåde.

Dampskibspavillonen i Egernsund taget fø r  1. verdenskrig. 
Postdagvognen til Broager holder parat med Peter Jacob som postkusk.

Egemsund havde bygget en anløbsbro, der hvor Havnevej 1 ligger, og i 
dagens anledning havde man arrangeret sig med et Hornorkester, der skulle
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festliggøre dagen. Den 1. maj var således den dag fjordsejladsen startede. 
Åbningssejladsen bragte, som så mangen en generalprøve har gjort, et lille 
uheld med sig. De Egemsund folk som havde bygget broen, havde sparet på 
afstivningerne, thi i det øjeblik, da den smukt og festligt udsmykkede “See
möve” gjorde klar til fortøjning - da musikken startede for at byde skibet 
velkommen - da brød broen sammen med de ca. 200 Egernsundborgere, der 
var mødt op - alle blev de mere eller mindre våde - men de gæve Egemsund 
folk tabte ikke humøret. Musikken, der var forskånet for vandgangen mar
cherede nu i spidsen for de dyngvåde tilskuere og sammen med “Seemöve” 
gik og sejlede de længere ind ad “Æ Sundgaff” til en af de mange tegl
værksbroer og fortøjede. Se det var en modtagelse “der havde vasket sig”.

“Seemöve” blev allerede solgt i 1874 til Kiel, dens sødygtighed på den ikke 
altid rolige Flensborg Fjord var årsagen, så dens historie på fjorden blev 
kort, men dramatisk. Den gav starten til de gennem årene mange skibe både 
damp- og motorskibe, der har sejlet vandet tyndt i Flensborg Fjord.

Kilde: Gert Uwe Detlevsen, Flensburger Fördeschiffe

SIS "Alexandra". Fjorddamper fra  1908-1975 afbrudt a f anden tjeneste i de 
to verdenskrige. Sejler nu som museumsskib efter grundig istandsættelse.
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En oplevelse fra min barndom
Ved Anni Møller, fød t Flugt, Brunsnæs

Anni som 10-årig.
Familien boede på Kejserdom nr. 5

Jeg blev født den 5. december 1907 
i Brunsnæs, og er datter af Cathrine 
og Ludvig Flugt. Min far var fisker 
og hjalp også til på bøndergårdene, 
når der var travlhed, med høsten og 
andet.
1. april 1914 kom jeg i skole. Jeg 
gik i Iller skole. Jeg hørte nok af og 
til, der blev talt om uro og krig, men 
dengang havde jeg jo ikke megen 
forstand på disse ting. Den 1. august 
brød krigen så ud, og der var mange 
herfra byen, der blev indkaldt. Den 
første her fra Brunsnæs, der faldt 
hed Andreas Vrå. Så sad hans kone 
alene med seks ukonfirmerede børn. 
Det var frygteligt. En dag, jeg kom 
hjem fra skole, sagde far til mig: 
“Du må ingen steder gå, før posten 
har været her, og hvis der er brev, 
skal du med det samme komme ud i 
marken med det". Far hjalp mor 
med at hakke roer.
Posten kom, og der kom også brev. 
Jeg løb så hurtigt, jeg kunne, og 
inden jeg nåede hen til far, råbte 
jeg: “Far, dæ æ kommen et Bræv 
mæ et Vinne i”. Det var jo  konvo
lutten, der var gennemsigtig, der 
hvor adressen stod, og det kaldte jeg 
for et vindue. Det havde jeg aldrig 

set før. Da far så brevet, smed både 
han og mor roehakken, og mor
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begyndte at græde. Det var jo  indkaldelses-ordren til far. Han skulle møde i 
Kiel den næste dag.

Mit barndomshjem. Bygget i 1873, efter stormfloden 1872

Far ved marineluftskibsafdeling i Stolp.
Ludvig Flugt, blev hjemsendt i foråret 1918 efter ansøgning hos amtsfor
stander Hans Hansen, Midtskov. Begrundelsen var, at han skulle hjem og 

klargøre redskaberne til fiskeriet på fjorden.
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Far kom så afsted, og der gik et stykke tid, inden vi hørte fra ham. Så en dag 
kom der brev. Da var han ved marine-luftskibsafdelingen i Stolp i Pommern. 
Han skulle hjælpe i hangaren, når luftskibene skulle starte og lande igen.
Det første krigsår blev min ældste søster konfirmeret, og det næste år den 
anden søster. De tjente begge på en gård. Så blev mor og jeg alene. Men mor 
var alligevel glad, for så havde de to da føden.
Alt var jo rationeret, og det kneb ofte med at få det, vi havde rationerings
mærker på.
Når mine søstre havde fridag, turde de ikke altid bede fruen om, at få et styk
ke brød med hjem. Så kneb det for mor at få vores ration til at slå til. Vi kun
ne jo  ikke købe mere. Far har flere gange sendt os sit kommisbrød fra Pom
mern. Det skete at pakken var 14 dage til 3 uger undervejs, så brødet var 
meget tørt, når vi fik det, men når man er sulten glider alt jo  ned.
Så husker jeg, at mor fik en lille gris foræret af min onkel. Det var en, der 
ikke rigtig ville trives sammen med de andre, men vi plukkede græs og 
brændenælder, og hvad vi kunne få fat i, og da den skulle slagtes, vejede den 
omkring 50 kg. Mor glædede sig, for så havde vi da lidt til jul, hvis far skulle 
komme hjem.
Men lidt før jul, kom der besked om, at alle dem, der havde et ekstra værel-

Tyske soldater der holdt vagt ved kysten. De står foran "Strandhjem".
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se, skulle have indkvartering af tyske soldater. De skulle holde vagt ved 
Flensborg Fjord. Så der kom to til os. Og hver 14. dag skulle de skifte, så 
havde vi fire til middag. Og hvem spiste så vores gris ? Det gjorde solda
terne. Mor kunne jo  ikke købe andet.
De sidste år kneb det også med brændsel og petroleum. Dengang havde vi 
ikke elektrisk lys.
Jeg husker en juleaften, jeg tror nok, det er den tristeste juleaften, jeg har 
oplevet. Til belysning havde vi en karbidlygte, en cykellygte, og så fik vi 
bygvandgrød med saftevand. Mor havde købt et lille juletræ, men der var 
ingen lys på. Så pyntede vi fars billede, spiste vor grød, sang “Glade Jul”, 
og så kneb vi begge en lille tåre. Vi savnede jo  vor far, og krøb så i seng og 
bad til Gud om at beskytte vor far.
Han var også flere gange hjemme på orlov. Far kom også hjem, inden kri
gen var forbi. Mor fik at vide, at hum kunne sende en ansøgning ind, for at 
få far hjem for at ordne sin båd og fiskeredskaberne, og det kom han.
Så husker jeg, vi havde et par ældre mennesker til nabo. De havde mistet tre

Jes Peter og Christine Hansen med deres 3 plejebørn. Cathrine sidder på 
skødet, Christian Møller står op og den tredie er Minetta Marchel Elvira 

Henschkel, hun kom fra  Hamborg.
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sønner og en svigersøn i krigen. Så 
en dag skulle vi plukke ærter i en 
stor mark. Vi var mange børn og 
vores mødre, der sad i en lang ræk
ke og plukkede, og deriblandt var 
også den gamle kone.
Da kom posten med besked, at de 
havde mistet den fjerde søn. Det 
glemmer jeg aldrig. Den gamle mor 
græd ikke, men hun skreg, og så 
besvimede hun, så hun måtte bæres 
hjem.
Navnene på disse fire sønner kan 
man læse på en mindesten ved Min
dehøjen på Broager Kirkegård. De 
hed Hansen.
Sidst i oktober 1918 fik vi besøg af 
min moster, Fru Marie Brocker fra 
Hamborg. Hun ville så gerne have 
mig med hjem. Hun syntes, det ville 
blive en oplevelse for mig, der boe- 

Mindestenen fra  mindehøjen over de landet, at komme til en storby.
fire  brødre Hansen. Sønner a f  Chris- ^ ' n kusine havde fødselsdag, og
tine og Jes Peter Hansen, Nederskov. den skulle v' s& fejre, og jeg skulle i

zoologisk have og se en hel masse 
andet. Så gik hun til min lærer, og 

fik mig fri i 14 dage. Dengang kom det sig ikke så nøje med skolegangen. 
Min lærer var også indkaldt, så vi havde flere forskellige vikarer. Det skete 
også, at vi mødte i skolen om morgenen, og så kom der slet ingen lærer, så 
måtte vi gå hjem igen.
Så rejste vi da en morgen med skib fra Brunsnæs til Flensborg og videre 
med tog til Hamborg, hvor vi ankom om aftenen. Dengang var der jo  ingen 
lyntog, så det tog tid. Men jeg kom ikke i zoologisk have, eller fik byen at 
se. Der kom besked, at efter kl. 6 aften måtte ingen af civilbefolkningen 
komme på gaden, og alt skulle mørklægges. Så turde moster ikke gå ud. 
Onkel var jo  også indkaldt.
Pludselig en aften blev der megen uro i gaderne. De begyndte at skyde og

...r^’fi '

H A N S E N . ,

Æ  * 7-5 86
ÅN0 R6 A S  H A N S E N  | , *

J i H  *10*¥-90 
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råbe, og den næste morgen flød det i gaden med soldaterhuer og alt, hvad 
der nu er på en højtstående militærpersons uniform.
Jeg sad ved vinduet og så ned på gaden, og så kom der en krøbling med 
krykker. Han havde kun et ben, måske var han også blevet såret i krigen. 
Imod ham, kom der en højtstående militærperson - hvor højt han var i gra
derne, havde jeg ikke forstand på dengang - men måske var han oberst. 
Krøblingen støttede sig til husmuren og truede ham med en revolver, og han 
måtte finde sig i, at krøblingen rev hans bælte med sablen af og smed det 
hen ad gaden. Så rev han alle snore af og rev alt ud af hans hue, og smed 
også det hen ad gaden.
Da blev jeg meget bange og tænkte: Bare jeg var hjemme igen. Da vidste 
jeg jo ikke, at det var ved at være slut med krigen.
Så nærmede tiden sig, da jeg skulle hjem og i skole. Min moster gik til 
Hovedbanegården og ville købe en billet til mig. Men hun fik ingen. Der

måtte ingen civile komme med 
toget, det var til militæret. Hvad 
skulle vi nu? Der sad jeg i Hamborg 
og kunne ikke komme hjem.
Så en aften ringede det på mosters 
dør, og hvem stod der foran os ? 
Min morbror, Chr. Lauritsen, hjem
me fra Illermark. Han kom lige fra 
fronten og ville hilse på sin søster 
inden han rejste videre. Moster 
forklarede ham så, at jeg ikke kunne 
komme hjem. “Vær du bare rolig, 
min lille pige, jeg skal nok få dig 
hjem”. Den næste morgen gik vi 
alle tre til Hovedbanegården, hvor 
alle tog var fyldt med soldater. Mor
bror bad en soldat om at åbne 
kupévinduet, og der hev han mig 
ind, så jeg landede på gulvet mel
lem alle soldaterfødder. Soldaterne 
var kommet lige fra fronten og 
skyttegravene, så de var fulde af 

boede Busholmvej nr. 12. snavs og ler - og måske også af de
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små grå dyr. Enkelte var såret, og 
der var flere, der kneb en lille tåre. 
De har måske også haft sådan en lil
le pige derhjemme.
Der lå jeg så, til vi nåede Flensborg, 
for ingen måtte se mig. Så skulle vi 
skifte fra Flensborg til Vester-Sot- 
trup, og alt gik godt. Vi var bare 
sultne. 1 Vester-Sottrup var de fleste 
banearbejdere også indkaldt, så 
konerne måtte arbejde på bane
strækningen. Deriblandt var min 
tante, Fru Cecilie Lauritsen fra 
Skodsbøl ved Broager. Hun var 
færdig med sit arbejde og skulle 
med det sidste tog hjem. Da var kl. 
11 aften. Hun havde købt et 
franskbrød, og onkel skar med sin 
lommekniv nogle tykke rundtenom
mer af, så fik vi da stillet den værste 
sult. Så kom vi med tante hjem og
fik lidt varm kaffe og mere at spise.
Men hvad nu ?
Jeg var træt og søvnig, og der var 
endnu 6 km. inden vi var hjemme i 
Illermark, og dem skulle vi gå. Så 
lånte min morbror min tantes trille
bør og kørte mig den lange tur. En 

Min tante Cecilie Lauritsen, der tur jeg aldrig glemmer. Det var klart
boede i Skodsbøl. måneskin og frost med et lille lag

sne, og kl. var 3 om natten, da vi 
nåede Illermark, hvor min morbror boede.
Så måtte vi have tante ud af sengen, men stor var glæden, da hun så, hvem 
der stod udenfor. Hun havde været alene med otte børn. Den ældste søn 
havde de også mistet i krigen.
Jeg havde jo endnu et par km. inden jeg var hjemme. Tante fulgte mig et 
stykke på vej. Og stor var glæden, da jeg kunne banke på mors soveværel
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sesvindue, og jeg var hjemme igen. Da var kl. 4 om natten. Vi rejste fra 
Hamborg kl 9.30 formiddag, så det var en lille pige, der var meget træt, men 
lykkelig. Et stykke tid efter skulle vi i skolen skrive en stil og sende den ind 
til “Flensborg Avis”. Den skulle hedde “En oplevelse fra min barndom”. Da 
skrev jeg det, jeg nu har fortalt om, og fik en bogpræmie. Det blev jeg 
meget glad for.

Iller skole, lllervej nr. 29, vinteren 1917.
Den lille skole var delt i 2 klasser. Det er mig på 2. række nr. 3 fra  venstre.
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Gendarmstien 
og gendarmerne på Broagerland

Ved Harald Christensen

Det er lige ved, at vi her på Broagerland i dag kan glemme, hvor nær vi 
lever ved grænsen til Tyskland. Det indre marked i EF fra 1993, der skulle 
medføre, at grænserne i Europa mister den sidste rest af den betydning, de 
endnu måtte have, vil ikke betyde nogen stor omvæltning for os på Broager
land. Men tænker vi tilbage til tiden fra 1920 til hen i 40’eme og måske lidt 
ind i 50’eme, var grænsen sandelig noget, vi ikke kunne undgå at mærke 
hver eneste dag, ikke mindst fordi den døgnet rundt markeredes af gend
armerne i deres lyseblå uniformer. Antallet af gendarmer svingede lidt igen
nem årene, fra Rudbøl i vest til Mommark i øst vel fra ca. 350 til 600. Her 
på Broagerland var der i de år mellem 25 og 45, fordelt i to afsnit med 
afsnitskontorer i Skeide og Skodsbøl. 1. afsnit havde kontor i Høruphav og 
16. i Rudbøl.
Far var gendarm i 4. afsnit med station i Brunsnæs. Jeg vil derfor hovedsa
gelig holde mig til 4. afsnit, der foruden Brunsnæs og Iller omfattede Skods-

Brunsnæs dampskibsbro.
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bøl, Egemsund og Nybøl Nor. Lederen, en vagtmester af 1. grad, boede i 
Skodsbøl, næstkommanderende, vagtmester af 2. grad, i Brunsnæs i samme 
hus som mine forældre. De to vagtmestre stod for den lokale administration 
i afsnittet, og de inspicerede gendarmerne på deres tjenesteture dag og nat. 
Afsnittet hørte under Sønderborg gendarmeridistrikt, 1. distrikt, der blev 
ledet af en kaptajn. En sådan var der også i Kollund og Tønder. Her var kap
tajnen samtidig næstkommanderende i korpset. Chefen, der var oberst, boe
de i Gråsten, og her var også gendarmeriets hovedkontor.
Gendarmerne bevogtede landegrænsen og kyststrækningen langs Flensborg 
Fjord, på Sydals og til dels langs Alssund dag og nat i perioder å 2 x 4  
timer: 12 - 1 6 /0 - 4 ;  16 - 20/4 - 8; 20 - 24/8 - 12. Hovedposten ved 
Brunsnæs var ved “Æ Dampebro” (Dampskibsbroen). Der var der nok at 
tage vare på: flere daglige dampskibsforbindelser fra Sønderborg og 
Flensborg med mange turister til kroen og hotellet (nu Strandhjem) og f.eks. 
småhandlende (partouttanteme), roklubsbåde fra Sønderborg, Flensborg og 
Gråsten, lystbåde m.m. Der skulle holdes øje med teglværksbroeme ved 
Hans Petersens teglværk. Iller teglværk (æ ringtælgå) og Hollensens tegl
værk (Cathrinesminde). Her lagde mange småskibe til, bragte kul til bræn
deovnene og hentede sten og andre produkter fra teglværkerne. Der blev 
patruljeret indtil Broager Vig, hvor man mødte kollegerne fra Skodsbøl, og 
forbi Søhøj, Kejserdom og Nederskov mod Gammelgab, hvor man mødte 
kollegerne fra 3. afsnit (Skeide). Om sommeren var det i regelen en dejlig

tjeneste, i hvert fald om dagen, og 
tiden gik godt; nok at se til og nok 
at snakke med, om natten kunne det 
være værre, især da om vinteren. Da 
måtte der tages mangen en hård 
tøm, godt pakket ind i den tykke 
uniform med stor kappe, hue med 
kindbeskyttere og store træskostøv
ler. Til op i 1930’eme havde man en 
tung karabin og sidevåben at slæbe 
på, derefter var udrustningen pistol 
og knippel.
Heldigvis kom gevær og pistol ikke 

Far ved gendarmhytte i Brunsnæs i anvendelse her i afsnittet, men
sammen med tyske turister. langs landegrænsen var det flere
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gange tilfældet. Jeg mindes kun, der blev skudt her i en af de første krigs
vintre. Da var der en nat strandet en torpedobåd på Holnis, den pumpede 
olie ud i fjorden for at komme fri, og man kan så tænke sig, hvad det betød 
for fuglelivet i fjorden. Da forbarmede gendarmerne sig i en række tilfælde 
over de stakkels dyr.
Far fik engang i 1942 brug for sit skydevåben til at holde nogle tyske mari
nesoldater tilbage med (!) ved Brunsnæs. De var gået ulovligt i land, og 
minsandten om ikke aktionen kunne gennemføres, indtil militærpolitiet duk
kede op og førte marinerne b o r t!!
Den 9. april 1940 blev der ikke brug for våben, men ifølge planer, som Jyd- 
ske Division havde for forsvaret af Jylland, planer, som tolddepartementet 
under finansministeriet var indforstået med, og som også gendarmeriets 
chef stod bag, - men som gendarmerne intet kendte til, skulle gendarmerne 
samles i Fladerslev og sammen med de sønderjydske garnisoner danne for
postkæde ved Kolding, mens hærens hovedstyrker skulle samles ved Vejled
alen !! Den 8. april samledes gendarmerne i de 16 afsnitskontorer, og tidligt 
om morgenen den 9. april rykkede man så på lastbiler nordpå. En række af 
afsnittene kom slet ikke af sted, nogle blev hurtigt standset undervejs, kun 
4. afsnit nåede til Haderslev efter at være blevet beskudt ved Åbenrå.

"Operation Möwe". Interneringen 19.-21. sept. 1944. Som 9. april 1940 tid
ligt om morgenen - dengang dog på dansk lastbil
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Desværre blev jo den morgen tre gendarmer skudt ved Padborg. Udvalgte 
gendarmer havde til opgave som led i forpostkæde opgaverne at sprænge 
alle broer, der kunne have betydning ved en tysk indrykning i landet. Den 
tyske efterretningstjeneste var vidende herom, derfor blev de tre gendarmer 
skudt i Padborg, da de - helt tilfældigt gik hen mod jernbanebroen, - de hav
de ingen opgaver ved broen ! For øvrigt, var der i hvert af de 16 gendarme
riafsnit udstationeret et maskingevær, formodentlig til forpostkædeformål, 
desværre helt til efter gendarmerikorpsets arrestation og deportation. 
Gendarmerikorpset havde tre opgaveområder ved grænsen; en toldmæssig, 
en politimæssig og en militær. Alle havde officers- eller underofficersgrader 
og bar gradstegn som sådanne, bortset fra de omtalte våben. Disciplinen var 
især i 1920’erne og 30’eme meget streng. Der skulle søges - i højtidelig 
skriftlig form - om alt muligt, der skulle stås ret og afgives melding på bed
ste militær vis. Lønnen var lille, godt og vel som en teglværksarbejders, 
men man havde goder som uniform (også hjemmejakke), billig tjenestebo
lig, pensionsordning, ferie (14 dage om året) og en ugentlig fridag. Forhol
det til beboerne var gennemgående godt, mange gendarmer giftede sig med 
lokale døtre, men de arbejdsmæssige forhold var ikke de bedste, told- og 
politiopgavemes deling med toldvæsen og politi gav anledning til gnidnin
ger, og de militære opgaver, som gendarmerne så godt som ikke kendte til, 
blev jo  en katastrofe for gendarmerne.
Den 19. og 20. september 1944 arresteredes gendarmerne af tyskerne. Gen
darmerne troede, de skulle afvæbnes og derefter sendes hjem. Men de blev 
ført til en lejr ved Frøslev, der lige var blevet opført, og derfra førtes 140 af 
dem efter en formodentlig tilfældig udvælgelse tidligt om morgenen den 5. 
oktober til koncentrationslejren Neuengamme ved Hamborg, hvor sult, 
hårdt arbejde i kulde, regn og sump fra tidlig morgen til sen aften, manglen
de søvn, luftalarmer, sygdom, brutal behandling, ydmygelser, savn af 
enhver art, hurtigt førte til, at mange døde. 39 døde fra november 1944 til 
marts 1945 - og mange mærkedes på legeme og sjæl for hele livet. Der var 
hurtigt kommet bestræbelser i gang for at få gendarmerne fri, eller i det 
mindste få dem flyttet fra Neuengamme og efterhånden andre lejre til Frøs
lev, også det tyske mindretal gjorde, hvad det kunne. Mange tyske myndig
heder var klar over - eller lod sig overbevise om, at der var sket en frygtelig 
fejl ved indespærringen og deportationen af gendarmerne, men afgørende 
tyske instanser så sammenhæng mellem gendarmerichefens dispositioner og 
gendarmeriets forhold og eventuelle anvendelse i visse situationer, der kun
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ne blive aktuelle i efteråret 1944. Samme instanser kunne f. eks. ikke indse, 
hvorfor der skulle anvendes maskingeværer til at jage smuglere med !
Det trak ud med hjemsendelsen af gendarmerne fra Tyskland og fra Frøslev, 
og det var et nedbrudt og deprimeret rest-gendarmeri, der mødte til tjeneste 
igen i maj 1945.
Efter befrielsen bestræbte man sig for at få gendarmeriets opgaver klart defi
neret - fuldstændig adskillelse fra militæret, klare told- og politiopgaver. 
Dette førte til ombytning af de lyseblå uniformer med sorte og til indsættelse 
af civil ledelse uden militære grader og med civile betegnelser. I 1969 ned- 
lagdes korpset helt og blev inddraget i toldvæsenet.
Tilbage er nu så i forskellige afsnit langs grænsen den gamle gendarmsti - 
den som gendarmerne så nogenlunde fulgte på deres afpatruljering af 
grænsen - flere afsnit i dag eksisterede ikke dengang, de er etableret af prak
tiske, turistmæssige grunde. De primitive vagthytter, som gendarmerne hav
de opført af brædder og tang - vi havde en 3-4 stykker af dem her ved 
Brunsnæs og Iller, er for længst forsvundet, men en række karakteristiske 
tjenesteboliger, indrettet til to familier, eksisterer der endnu 1 eller 2 af i 
hvert af de 16 gamle afsnit. De er alle opført lige efter 1920. Far og mor ryk-

Gendarmhuset i Brunsnæs 0.1927/28. Far i sortkappe, vagtmester Nielsen, 
fru  Nielsen, artiklens forfatter (ca. 4 år) og mor.
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Hytten ved Gammelgab. Hytten blev bygget a f  gendarmerne Hansen, 
Petersen og Krogh. Den eksisterer den dag i dag (1992) omend i lidt ændret 

stil. Benyttes i dag a f medlemmer a f  Gammelgab bådelaug.

kede ind i gendarmhuset i Brunsnæs den 1. april 1923, og denne bolig er for 
øvrigt den eneste gamle gendarmbolig, der endnu har lidt med grænsen at 
gøre, idet den ejes af en toldpersonaleforening og bruges som feriebolig for 
toldere fra Danmark og Norden. Huset betegnes da også nu som “Told
huset”. Tilbage af gendarmeriet er også en række mindestene i sognene 
langs grænsen for de gendarmer, der satte livet til som følge af begivenhe
derne i 1940 og 1944-45, samt to mindemure, en for chefen for grænsegend
armeriet i Gråsten og en for de 39 gendarmer, der døde i tyske koncentra
tionslejre. Den stod oprindelig vest for korsvejen i Kruså, modsat stenen fra 
1920 med indskriften til de danske syd for den nye grænse “I skal ikke blive 
glemt". På grund af vejudvidelse måtte mindemuren senere flyttes til den 
nuværende plads, lidt oppe over vejen og noget tilbagetrukket fra denne. 
Den kan ses fra vejen, men besøges tilsyneladende sjældent, i hvert fald 
ikke af et publikum, der ønsker at mindes, men nok af vandaler: Der er 
fjernet en del bogstaver, både fra rammeindskriften og i de enkelte navne. 
Den almindelige vedligeholdelse af muren og anlægget omkring den er 
meget mangelfuld. Et besøg ved mindemuren i den tilstand og på denne 
plads gør én meget forstemt.
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Mindemuren ved Kruså Korsvej.

J.tø  CHRfSTE! ;SFM. * <

th  c. J essen  *;
# i #if • y  e j: ■■■ ■ .|

Mindestenen på Broager kirkegård over de to overgendarmer fra  Skeide der 
døde i Neuengamme i december 1944. Stenen, der er hentet ved Skeide 

strand, blev afsløret ved en mindegudstjeneste i kirken søndag d. 7 sept. 1947.
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Man kunne måske undre sig over, at mindemuren skal stå i Kruså, tilbage
trukket, upåagtet og lidet vedligeholdt. Den ville høre mere hjemme i gend
armeriets gamle hovedby, i Gråsten, ved indkørselen til slottet over for min
demuren for Paludan-Muller. Der ville den blive set, der ville den vel ikke 
få lov til at forfalde, der ville den demonstrere historisk sammenhæng og 
give anledning til virkelig eftertanke og besindelse !
Hvis denne placering ikke kan gennemføres, kunne den gamle Frøslevlejr 
komme på tale. Her var de omkomne sammen med deres kammerater indtil 
deportationen
Vil man læse mere om gendarmerne og deres skæbne, kan der bl.a. henvises 
til:
Toldhistorisk Tidsskrift nr. 1 1989, artikel af Lars Andsager: 41 3/4 år i 
grænsegendarmeriets tjeneste.
Lars Bjørneboe: Ingen kender dagen, grænsegendarmeriet under krig og 
besættelse 1940 - 1945. Nationalmuseet.
Endvidere til korte artikler i Jydske Tidende fra 8. dec. 1968 og 3. april 
1990.
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Den sidste gendarm på 
Broagerland

Fortal'  a f Kristian Dalgaard, Brunsnæs

Jeg er født i 1921 i Glyngøre, og kom ud af skolen som 14-årig. Som så 
mange andre på den tid, kom jeg ud at tjene hos bønderne. Blev land
væsenselev i 1940 i Hjerndrup ved Christiansfeld, og indkaldt til militærtje
neste som dragon i Randers i 1942. I 1943 blev militæret interneret på Fyn 
af tyskerne, og hjemsendt i oktober 1943. Så kom jeg igen i arbejde hos 
bønderne, nu som forkarl. I juni 1945, blev de sidste 5 årganges soldater 
genindkaldt, jeg til Randers, med tjeneste som vagtsoldat i Grenå. Det var 
uden løn dengang, og jeg mistede en ret stor indtægt, men fik så til gengæld 
indblik i det arbejde, som blev mit kommende job, nemlig vagttjeneste. I 
Grenå skulle vi bl.a. bevogte en større oplagsplads for tyske landgangsmi
ner.
Som omtalt andet sted i denne bog, så blev 291 af korpsets 337 medlemmer 
interneret på dramatisk vis den 19.-20. sept. 1944. Først til Fårhuslejren, og 
senere blev de fleste flyttet til koncentrationslejre, bl.a. Neuengammen, 
hvor forholdene var så frygtelige, at 39 af dem omkom.
Efter krigen manglede man personale ved grænsegendarmeriet, og medens 
jeg var soldat i Grenå, blev de ledige stillinger slået op. Vi var nok 10 mand 
fra mit vagthold, som søgte Gendarmeriet i Gråsten i okt. 1945.
Jeg blev hjemsendt i nov. 1945, og fik igen plads som forkarl. Det var svært 
for mig, at se en fremtid for mig som landmand, da mine muligheder for at 
kunne købe en landbrugsejendom realistisk betragtet, måtte anses for at 
være meget små. Efter samråd med bl.a. min kommende svigerfar, rykkede 
jeg gendarmeriet for svar på min tidligere ansøgning. Jeg modtog kort efter 
et brev, hvori der stod, at jeg skulle sende mine anbefalinger og min for
holdsattest. Det var her en fordel, at jeg ikke havde haft noget med tyskerne 
at gøre under besættelsen.
Den 20. maj 1946 mødte jeg op på korpskontoret i Gråsten hos korps
vagtmester Lauritzen, og fik midlertidig tjeneste ved gendarmeriafsnit 17, 
Lydersholm, (alle ansættelser var midlertidige, så man altid kunne flyttes 
rundt som fungerende grænsegendarm). Her gjorde jeg tjeneste indtil 1. dec. 
1946, og boede på et værelse hos en hjemmetysker, hvor manden sad i
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Fårhuslejren. Ingrid og jeg ville gerne giftes, men vi kunne ikke finde nogen 
lejlighed i området. Gennem en bekendt hørte jeg om en ledig lejlighed ved 
Iller Strand. Jeg forespurgte overvagtmester Finnerup ved 6. afsnit, om der 
manglede gendarmer i området, men det gjorde der ikke. Jeg søgte alligevel 
korpskontoret i Gråsten, og fordi jeg havde skaffet en lejlighed, fik jeg en 
stilling.
Den 4. dec. 1946 blev jeg gift med Ingrid, fik 75 kr. i månedlig lønforhøjel
se p.g.a. giftemålet, og kom den 6. dec. kørende til Broagerland på min 
BSA 350, med Ingrid bagpå, - i snevejr.

Luftfoto a f  Ingrid og Kristian Dalgaards første bolig, Illerstrandvej 13. 
Deres lejlighed lå i ladebygningen nærmest hovedhuset. Øverst til højre lig

ger Skræddergårds hus, Rødevej 3.

“Lejligheden” lå, hvor nu Ove Horne bor på Illerstrandvej 13, med ind
kørsel fra Rødevej. Den lå i enden af en staldbygning, hørende til et lille 
husmandssted på resterne af det store Iller Teglværk (Ringteglværket, ned
lagt 1938). Forpagteren hed Gustav Zimmer, og ejeren var den danske stat, 
der havde beslaglagt husmandsstedet, som tidligere var købt med lån i Kre
ditanstalten Vogelsang. Man fortalte, det var beslaglagt tysk/japansk ejen
dom.
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Man kom til lejligheden gennem vaskerummet, og der var køkken, stue og 
soveværelse. Muren i køkkenet, havde en revne, så der trængte lugt ind fra 
det tilstødende roerum, og køkkenet stank af roer. I soveværelset var mure
ne sorte langt op af fugt, og stuen havde en lille bitte ovn som eneste varme
kilde (vinteren 1946/47 var en af de hårde isvintre). Der var ingen elektrisk 
lys i huset.
Jeg skulle invigileres (være føl ved) en kort tid hos overgendarm J. A. 
Sørensen, og mit distrikt strakte sig fra Kejserdom til “Det store træ” ved 
Busholm, en strækning på ca. 3 km. I ferierne og på fridage skulle jeg afløse 
i nabodistriktet, så min vagtrute på den måde strakte sig fra Cathrinesminde
Teglværk og til Busholm. En sjælden

Gendarmhytte, beliggende i "e sand
kul" ved Iller strandvej. Den fungere
de indtil 1952, hvor der blev placeret 
en række ens hytter langs hele 
grænsen.

gang måtte vi også gå vagt helt til 
Rendbjerg.
Vi var 3 fuldtids ansatte gendarmer 
ved distriktet. Vores vagtplan bestod 
af 4 timers vagt og 8 timer fri, 4 
timers vagt og 8 timer fri o.s.v. 7 
døgn i træk. Den 8. dag havde vi fri, 
og den faldt som oftest på en 
hverdag. Efter fridagen en ny 7- 
døgns periode, men nu forskudt 4 
timer i forhold til vagtplanen ugen 
før, således at hele døgnet efter
hånden dækkedes ind ved hjælp af 
denne rullende vagtplan. Hver 7. 
uge havde vi en dobbelt fridag, der 
altid faldt på en lørdag/søndag. 
Broagerland var inddelt i to afsnit: 
Skeldeafsnittet og Skodsbølaf- 
snittet, også kaldet 5. og 6. afsnit. 
Skeldeafsnittet strakte sig fra Vem- 
mingbund til “Det store træ” ved 
Busholm og Skodsbølafsnittet fra 
“Det store træ” til Egemsund, hvor 
man også stod for havnetjenesten. 
Der var ansat ca. 25 mand i hvert 
afsnit, og min afsnitsleder i Skods
bøl hed J. Finnerup. Afsnitslederens
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opgave var at lede afsnittet, udbetale løn, lave skriftlige indberetninger og 
stå for inspektionen på ruterne. Inspektionen deltes med inspektionsvagtme
ster N.P. Nielsen, Brunsnæs, der bl.a. lavede vore tjenestelister (vagtplaner). 
Jeg nød at komme til at gå vagt ved Flensborg Fjord, da der dels var mere 
afvekslende end at gå vagt ved Lydersholm, men måske nok så meget, fordi 
jeg er født og opvokset ved Limfjorden.
Det var en barsk tid lige efter krigen, hvor der var mangel på alt, og hvor 
vintrene ydermere blev usædvanligt hårde. På vagtruten var der en lille 
papbeklædt hytte ved Brunsnæs og en ved Midtskov, som begge var på 
størrelse med et gammeldags lokum. Her kunne vi søge ind, hvis det blev 
for koldt. Selvom det var imod vores instruks at benytte disse interimistiske 
hytter på vagten, så blev det dog accepteret af vores inspektionshavende, 
men de måtte ikke overraske os i hytten. Vi skulle opdage dem, før de nåede 
hytten og så være udenfor, når de nåede frem. Ellers kunne vi jo  sove på 
vagten.
Inspektionen kunne finde sted på alle tider af døgnet, og var altid ganske 
uvarslet. Der kunne f.eks. være 3 inspektioner på 1 vagt, og der kunne gå 
flere dage mellem to inspektioner, men vi blev altså nøje overvågede - - 
også om vi kom eller gik rettidigt på/fra vagt.
Det var lidt hårdt for os to i de første måneder. Ingrid kendte ingen overho
vedet og længtes en del. Den første juleaften ved Iller Strand var ikke så 
nem. Jeg skulle på vagt kl. 20, så Ingrid skulle sidde alene juleaften. Et 
ældre kollega-par forbarmede sig over os, og inviterede os begge til en kop 
kaffe, hvilket betød, at jeg måtte snyde fra min vagt en times tid. Det tog 
han ansvaret for, men jeg var meget beklemt ved situationen, da jeg kun var 
aspirant. Dog var det et træk, som glædede os meget.
I marts 1947 fik vi en ny lejlighed, da vi flyttede over vejen som lejer ved 
A. Skræddergård, Rødevej 3. Lejligheden var væsentlig bedre. Her fik vi 
bl.a. elektrisk lys, som var en stor lettelse, men det kneb med brændsel, og 
vi kunne ikke købe det nogen steder. Skræddergård fældede lidt efter lidt et 
mirabellahegn, som vi brændte direkte fra roden, for at kunne holde varmen. 
Til vinteren 47/48 købte vi brunkul hos H. Horn, Broager. Vi var økonomisk 
småt kørende, men i flere år havde vi en god kredit hos ham. I 1947 fik vi 
vores første datter, Randi, og vi husker tiden hos Skræddergårds som en god 
tid på trods af små kår.
I perioden efter krigen var Sydslesvig fyldt med flygtninge, og en del 
forsøgte at komme væk fra en udsigtsløs tilværelse, ved at prøve at snige sig
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Indgang og køkkenvindue i lejligheden hos Skræddergårds. 
Motorcyklen, BSA 350 årg. 1939, blev vundet på en lodseddel til 50 øre.

ind i Danmark, hvor forholdene trods alt var bedre. Når fjorden frøs til, 
forsøgte en del at komme den vej, og adskillige gange blev der skudt 
varslingsskud efter grænseoverløberne. Der blev også fanget en enkelt på 
Broagerland, som det var lykkedes at komme uset i land.
En gendarm måtte naturligvis ikke være mørkeræd, men det kunne nu godt 
nok være meget ensomt at gå vagt en nat ved Busholm. Tjenestetiderne var 
meget uvante for mig, og det krævede en stor omstilling at vænne sig til de 
skiftende vagttider. Vi var bevæbnede med en 9 mm. belgisk Browning 
pistol, som havde et hagekors stemplet i sig, fordi våbenet var beslaglagt 
hos tyskerne. Det var et godt våben, som lå fint i hånden og var præcist sky
dende. Vi fik endvidere en batterilygte og en fløjte udleveret. I fløjten stod 
der indgraveret: HJÆLP.
Uniformen var den meget maleriske lyseblå uniform, som egentlig var en 
dragonuniform, og farven stammede helt tilbage fra gendarmeriets oprettel
se i 1839, da det var et rytterkorps. Uniformen havde en høj krave, som godt 
kunne være generende at gå med en varm sommerdag. Min første uniform
sjakke var af kradsuld og falmede hurtigt. Det var naturligvis p.g.a den tids
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varemangel. Mine benklæder og kappe, som stammede fra før krigen, var af 
god kvalitet.

Soldater foran deres barak i Bruns- 
næs. Soldaterne hjalp med til 
bevogtningen a f  grænsen fra  1945- 
47. Grænse gendarmerne var til
synsførende. I midten ses gendarm
H.P. Sørensen, også kaldet "unge 
Sørensen".

"E pakhus" i Brunsnæs fungerede 
som venteskur fo r  de rejsende til 
rutebilen og som opholdsskur fo r  
gendarmerne. Skuret var den sidste 
rest fra  dampskibsbroens tid. Bille
det er fra  1946 el. 47.
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Vi var et militært opbygget korps, og gik derfor altid i vores blå uniformer. 
Jeg brugte ikke civilt tøj, og jeg havde solgt min eneste toradede habit til 
Skræddergård, for at få råd til en barnevogn til Randi. Det er mit indtryk, at 
vi i vores festlige uniformer blev opfattet som et positivt islæt i egnens 
hverdag. I det hele taget var gendarmerne ikke bange for at blande sig i de 
sager, der rørte sig på egnen, og jeg oplevede også, at vi blev betragtet som 
en naturlig del af lokalbefolkningen, selvom vi kom fra vidt forskellige dele 
af landet. Det var nok ikke en direkte forholdsordre, men det var en klar 
henstilling til os gendarmer, at vi skulle have det godt med lokalbefolknin
gen. I Skeide var der gendarmer med til at starte den lokale idrætsforening, 
og gendarmerne var bl.a. med til at anlægge fodboldbanen. Som helhed tror 
jeg, vi havde et godt ry hos befolkningen.
I 1948 flyttede jeg med min lille familie om til “Beines” (Illerstrandvej 32). 
Det ejedes dengang af Klugman. Nedenunder boede en kollega, Otto Nis
sen, og vi beboede så loftsetagen. Lejligheden gav os en del forbedringer, 
bl.a. el-kogeplade, hvor vi før brugte primus til daglig og komfur, hvis der 
skulle laves større portioner. Vi fik nu også næsten rigtig toilet, hvor vi 
“kun” skulle skylle efter os med en spand vand. Før skulle indholdet jo  gra
ves ned i haven.
Som naboer til os to kollegaer boede endnu en kollega: Åge Harritsøe. Vi 
tre kollegapar havde det fint sammen. Vore børn var omtrent lige gamle, og 
vi kom godt ud af det både i tjenesten og i vores fritid. Festede vi, var det

altid sammenskudsgilde, og vore 
koner havde det også fint sammen. 
Da Ingrid måtte 7 uger på hospitalet 
med en underlivsbetændelse (så 
lang tid tog det dengang) passede 
Therese Harritsøe vores Randi som 
en helt selvfølge. Vi havde ikke råd 
til at betale noget for det, men vi var 
jo  meget taknemmelige, og det 
støttede sammenholdet mellem os 
unge gendarmer.
Åge Harritsøe var en meget korrekt 
gendarm, der altid gjorde honnør 3 
meter fra sin overordnede, og på 

gårds ca. 1954. bedste militærisk vis meldte, hvad
Sammenskudsgilde hos Skrædder-
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der var sket på vagten. Det gjorde vi andre kun overfor kaptajn Madsen, 
Sønderborg. Åge oplevede alligevel at få en påtale, som vi morede os over. 
På grund af en podagra, gik han med tennissko på den ene fod. Finnerup 
gjorde ham klart, at der til den blå uniform hørte sorte sko.
Åge var en utrolig dygtig og ivrig jæger. På havet kunne han ofte skyde sin 
lille båd fuld af ænder og edderfugle, og han leverede jævnligt til egnens 
hoteller.
En anden god kollega, Jens Karl Nicolajsen, var en ivrig amatørsnedker, der 
kunne lave mange ting i træ. Han snedkererede for mange af de lokale, og 
lavede f.eks. den garage, der stod ved arbejderboligen på Cathrinesminde.
I juni 1948 blev jeg udnævnt til grænsegendarm, og var altså nu tjeneste
mand.
I 1948 tjente jeg som grænsegendarm 1950 kr. om året + et tillæg på et par 
hundrede kroner. Det fortæller selvfølgelig ikke så meget, men jeg kan 
fortælle, at det var lidt mere end et postbud, der altid har været de dårligst 
aflønnede tjenestemænd. Vi fik ikke nær så meget som en faglært arbejder, 
men vi havde jo  en sikring gennem pensionen, som virkelig betød noget 
dengang, da der kun fandtes en lille aldersrente. Vi talte aldrig løn med 
lokalbefolkningen - måske var der lidt tabu over det emne, men jeg er ikke i

tvivl om, at teglværksarbejderne 
misundte os vores faste løn og vores 
tjenestemandsstatus med statspen
sionen.
Jeg har heldigvis altid haft et godt 
sovehjerte, og det var et held for 
mig, da nu Randi blev større, og der 
kom mere uro i huset. På grund af 
vores skiftende vagter, var der ingen

Ingrid, Randi og Kristian Dalgaard 
foran tjenesteboligen i Brunsnæs 
(Brunsnæs Fjordvej 26), som fam ili
enflyttede ind i 1950. Billedet er fra  
samme år. Dalgaard i blå uniform 
med støvler og "spidsbukser". Dal
gaard er ikke i tjeneste, da han 
mangler skrårem og pistol.
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mulighed for vore koner at tage arbejde, eller passe hinandens børn, eller 
andres børn. 1 faste perioder var der en træt eller sovende mand i huset i 
dagtimerne, som udelukkede den mulighed. Ellers gav de skiftende vagter 
naturligvis de samme problemer, som vi i dag kender fra skifteholdsarbejde. 
Det er ikke en sund måde at arbejde på, og jeg døjede, som mange af mine 
kollegaer, med smerter i maven, men det var betingelsen.
I 1950 flyttede vi til gendarmboligen i Brunsnæs, den bolig, som vi endnu 
bebor (Brunsnæs-Fjordvej 26). Dengang var det en tjenestebolig, som vi 
overtog efter gendarm Niels Mikkelsens død. Da vi gav en fast procentdel 
af vores løn i husleje, fik vi noget mere plads for vore penge. Vi skulle beta
le 40% af al indvendig vedligeholdelse, resten betalte staten. Til gengæld 
blev der også kun lavet det, der var allermest nødvendigt.
Mit arbejde ved fjorden var mangesidigt. En del af det må betegnes som 
politimæssigt arbejde, medens resten var kontrol- og overvågningsopgaver. 
Alle der gik i land på kysten skulle inkvireres (kontrolleres). Fiskerne, både 
hobby- og erhvervsfiskerne skulle spørges, hvor de havde været, og om de 
havde noget ulovligt med. Vi skulle kontrollere, at alle både var låsede med 
kæde og hængelås, og at årer og åregafler var fjernet. Båden måtte ikke 
kunne bruges af uvedkommende.
De registrerede danske og tyske erhvervsfiskere i Flensborg Fjord havde ret 
til at gå i land på nærmeste danske, såvel som tyske kyst for at rede deres 
garn. Vi skulle kontrollere det fiskepas, som fiskerne skulle medbringe for 
at legitimere deres ret.
Der var intet tyveri fra hyttefade eller bådenes damme, dengang vi gik vagt 
langs kysten. Det var alt for risikabelt.
Det var et almindeligt syn dengang, at der blev blusset ål på de stille som
meraftener. Vi skulle i starten påse, at der ikke blev brugt lystre (ålejem) 
med en harpun anbragt mellem de savtakkede kæber. Disse jern blev for
budt, fordi de spiddede ålene, så disse led unødvendigt. I 50’eme blev der 
med bødestraf (100 kr.) forbudt at bruge de dengang almindelige ålejern 
(uden føromtalte harpun). Fiskeriet var nok for effektivt, og erhvervsfi
skerne klagede over skader på deres net og ruser. Hobbyfiskerne måtte så 
bruge andre fangstmetoder, hvor mange forskellige blev forsøgt. Da ingen 
overgik de forbudte ålejern i effektivitet, var der mange, der på snedig vis 
stadig brugte dem. Så blev det helt forbudt at blusse fra 1. april til 1. novem
ber, og så var det slut, fordi der ikke var ål at fange i de lovlige måneder.
En Brunsnæsboer fortsatte dog uden skrupler med at blusse ål, endda med
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ulovligt jern. Da han havde den frækhed at stage sin båd lige forbi mit hjem 
på sin ulovlige fangst, sagde jeg til ham, at det kunne han ikke være bekendt 
overfor mig. “Det kan jeg heller ikke” svarede han, og jeg så det aldrig 
mere.
Vi skulle påse, at der ikke blev hentet strandsand ulovligt ved vore kyster. 
Lodsejere, der boede ved egen strand måtte tage til eget brug, og så var der 
en to - tre andre steder på Broagerland, hvor alle måtte hente sand til eget 
brug. Efter kystfrednings bestemmelserne på Broagerland fra 1906, måtte 
der hentes sand fra føromtalte “Beines” hus ved Iller Strand og 150 m. mod 
syd. Her var der imidlertid ikke noget sand, så vi så stiltiende til, at sandet 
blev hentet lidt nærmere Brunsnæs, hvor der jævnligt sandede til.
Der blev smuglet meget lidt dengang; ialtfald det vi var bekendt med. En 
lokal beboer og fritidsfisker var under mistanke for at smugle, men længe 
kunne vi ikke tage ham på fersk gerning. En nat, hvor han og to andre kom 
hjem fra fiskeri med håndvod, stod gendarm J.A. Sørensen og ventede på 
dem ved Cathrinesminde bromole. Den ene gik ind ad molen før de andre, 
og svarede påfaldende højt på Sørensens spørgsmål: “At de kun havde været 
ude at fiske.” De to andre skyndte sig at smide noget i vandet, da de hørte 
ordvekslingen, og det så jeg i min kikkert fra nogen afstand, hvor jeg stod i 
skjul. Da de alle var kommet ind, fandt vi en vandtæt beholder, fyldt med 
smuglervarer. Finnerup og politiet blev alarmeret, og de skyldige fik deres 
straf.
Det var spiritus, cigaretter og cigaretpapir, som var de eftertragtede smug
lervarer dengang. Varerne blev købt i Tyskland dage i forvejen, og blev så 
sænket med bøje til senere afhentning.
Det var naturligvis ikke min eneste smuglersag, men bevogtningen dengang 
var så effektiv, at det var meget risikofyldt at være smugler. Mine andre 
oplevelser fra dengang er fra småtingsafdelingen.
Det var en betingelse at ikke-hjemmehørende både, der lagde til på kysten, 
skulle noteres op i en bog, der indtil 1952 var placeret på et lille bord i for
stuen til tolderbygningen, Brunsnæs-Fjordvej 26, hvor vi boede. Kollega
erne havde adgang til vores forstue, hvor bogen var placeret. Efter 1952, 
hvor der blev placeret officielle hytter langs kysten, blev indskrivningen 
flyttet over til den hytte, der kom til at ligge i Brunsnæs. I bogen skulle 
bådens navn, fører og antal passagerer noteres. Ligeledes ankomst- og afsej- 
lingstidspunkt. Der var f.eks. mange robåde fra sejlklubberne i Flensborg og 
Gråsten, som var hyppige gæster i Brunsnæs. Indskrivningsbogen er bevaret 
i mine gemmer.



I området var der lidt krybskytteri. Vi havde mistanke om, hvem det var, 
men det lykkedes os aldrig at tage vedkommende på fersk gerning, selvom 
vi prøvede på det.
Selvfølgelig var vi vidende om kæresterier og om lokalbefolkningens små 
sidespring, men det skulle vi nok sørge for at holde tæt med.
I april 1952 skiftede vi navn fra Grænsegendarmeriet til Toldgrænsekorpset. 
Hvor vi før var et militært korps, der indgik som en del af Danmarks 
forsvar, med den fatale følge det fik for korpset i september 1944, så blev vi 
nu et civilt korps. Det synlige tegn på dette skift var, at vores blå uniform 
fra dragonerne, blev udskiftet med en sort uniform. For mit vedkommende 
startede det med, at jeg fik en sort regnfrakke straks, senere blev min blå 
kappe (frakke) farvet sort, men kappens lodne kvalitet gjorde, at den smitte
de af på den blå uniform i lange tider. Først i slutningen af 1953 fik jeg min 
første sorte uniform. I 1952 var jeg på 7 ugers skole i Toldboden i Køben
havn. Foruden toldloven havde vi dansk, regning, engelsk og tysk. 
Bevæbningen og bevogtningsopgaveme ændrede sig ikke. Der skete 
ændringer i vores vagtplan, så vi en overgang fik en 6 timers sammenhæn
gende vagt, med mulighed for at skubbe de manglende 2 timer efter eget 
valg; men efter aftale med kollegerne. Denne vagtplan blev i løbet af 
60’erne afløst af en 8 timers vagtplan, som vi alle oplevede som en klar for
bedring. Der var stadig døgnvagt langs kysterne, men der kom ingen 
erstatning for de kollegaer, der gik af ved naturlig afgang eller søgte væk fra 
området. Mit daglige bevogtningsområde blev derfor fra Cathrinesminde 
Teglværk til Busholm. Distriktet blev så ekstra stort, når vi skulle afløse på 
fri- og feriedage.
I 1969 blev Toldgrænsekorpset nedlagt; efter min mening, fordi vi var et 
præventivt virkende korps, der ikke kunne fremvise de store indtægter. Poli
tikerne besluttede derfor at indlemme os i Toldvæsenet. 1 starten sorterede 
vi under Padborg Distriktstoldkammer, der havde bevogtnings opgaver 
langs hele grænsen fra Als til Vesterhavet. Det skete ikke uden bitterhed fra 
de fleste af os gamle gendarmer, da det dels var en tvangsindlemmelse for 
os til et væsen, vi ikke på noget tidspunkt havde søgt, og samtidig betød det 
at ansatte i Toldvæsenet med færre år i tjenesten end os, fik større lønanci
ennitet end os “nye”, der kom ind.
For mange af mine kollegaer fra Gråsten og Egernsund betød det, at de fik 
tjeneste ved Padborg Distriktstoldkammer. Jeg fik lov til at fortsætte min 
vagttjeneste ved Brunsnæs, men kort efter blev distriktet delt igen, så mit

38



vagtområde administrativt blev flyttet under Sønderborg Distriktstoldkam
mer, dog skulle jeg som den eneste kystvagt forflyttes til Padborg. Jeg pro
testerede kraftigt med henvisning til den store afstand i sammenligning med 
afstanden til Sønderborg. Efter en måneds tid fik jeg papir på, at jeg var 
flyttet under Sønderborg Distriktstoldkammer med tjeneste indtil videre i 
Brunsnæs. Jeg åndede lettet op igen.
Fra 1969 til den 1. juni 1972 havde jeg det vi kaldte “fri tjeneste”. Det 
betød, at jeg som den sidste “gendarm” på Broagerland havde hele Broager
lands kyststrækninger som mit arbejdsområde. Jeg lagde selv min vagtplan 
indenfor de 40 ugentlige timer, og vagten skulle fordeles, så der både var 
aften-,nat- og weekendtjeneste. I mit arbejde skulle jeg stadig registrere og 
give bro- og bådeholdstilladelser, kontrollere for ulovligt fiskeri og 
overvåge kysten for smuglerier og ulovlig landgang.
Jeg brugte ofte cyklen for at komme rundt; tog jeg bilen, var det for egen
regning, og for min egen mageligheds skyld. Jeg var glad for den ordning,

og det passede mig godt med den 
store grad af frihed, der var knyttet 
til min tjeneste.
Den 1. juni 1972 var det slut. Jeg 
skulle forflyttes til tjeneste i 
Distriktstoldbygningen i Sønder
borg med titel af vagtmester. Knap 
26 år havde jeg været gendarm på 
Broagerland; godt nok under mange 
forskellige titler; min sidste titel 
som “gendarm” var toldbetjentfor
mand. Vi var 45 mand til at bevogte 
de godt 30 km. kyststrækning vi har 
på Broagerland, da jeg startede, og 
det faldt altså i min lod at være den 
sidste.

Nedskrevet a f  
Chr. Frederiksen, Brunsnæs

ved "Ehm's bro" 1972.

'■■■I

Kristian Dalgaard i sort vinteruni
form  med imit. astrakanhue. Billedet 
er fotograferet nedenfor Strandhjem
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MENNESKE FØRST
Ved Kirsten Grau Nielsen

“Kære lille Kirsten ! Haven!” Således begynder et brev til en studine i 
København. “Det er på høje tid, at der gøres noget ved den. Kunne De ikke 
tage herned med Sønderjyden ? De kan bo hos os. - - Det er da synd for 
Deres mor, der har betalt gødning og arbejde o.s.v. og så ligge oppe (på 
sanatorium) og tænke på, at det hele er omsonst. P.S. Rejsepenge skal De 
ikke græde for - dem skaffer jeg. Venligst I.P. Nielsen.” og i marginen: “Jeg 
har kartofler til spiring. Dynt Strand Broager den 27.4 1951.”
Jens Peter Nielsen, bagersvend, Lenins vært under landflygtigheden, 
Staunings udsending i Sønderjylland efter Genforeningen, “Kongelig hofso
cialdemokrat”, “Hendes Majestæts sønderjydske minister” - kært barn - var 
ikke for stor til at bekymre sig om sin nabo's haveproblemer. Og handle. 
Straks efter, at være blevet valgt, flyttede I.P. og hans kone til Sønderjyl
land, så hans vælgere kunne træffe ham. I ugens løb var han på Christi
ansborg, men lørdag-søndag var han hjemme i Dynt. I træffetiden søndag 
morgen sad lange køer af ventende på en nedlagt telefonpæl ved lågen. Det 
var ikke udelukkende partifæller. I.P. hjalp, hvor han fandt behov, ofte ud af 
egen lomme. Trods forbedrede kår levede de to mennesker yderst spartansk 
og havde altid noget tilovers til andre. Hvordan I.P.'s fandt frem til 
“Hytten”, ved jeg ikke. Labyrintagtige hulveje snoede sig nedad mod Dynt 
Strand langs gamle markskel, i våde perioder aldeles ufremkommelige. Ej 
heller, hvordan mine forældre fandt frem til nabohuset “Strandhuset”, et 
gammelt stråtækt fiskerhus med megen historie på bagen.
I.P.'s og vi var naboer fra maj til oktober. Far, redaktør Andreas Grau, var 
venstremand. Da han købte hus ved siden af I.P. sagde man: “Kan det dog 
gå ?” Det kunne det. Partipolitik lå far fjernt. Han var dansk og havde kæm
pet for at vække danskheden til live igen i Sønderjylland under fremmed- 
herredømmet. I.P. var dansk. Hans far havde kæmpet på Dybbøl i 1864, 
hvilket naturligt nok havde præget holdningen i hans barndomshjem. Far og 
I.P. kunne drille hinanden på det hjerteligste, men de var begge kloge nok til 
i gensidig respekt at afholde sig fra propaganda. Så hvorfor ikke være ven
ner ? Venskabet holdt, til døden dem skilte. Far døde allerede i 1935, I.P. i 
1952.1 alle årene har han stået os bi i stort og småt.
Begge to var de tidligt klar over den umådelige fare, der truede sydfra. Beg
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ge drog de land og rige rundt for at ruske folk op, men måtte høre ilde der
for blandt landsmænd ! Den nazistiske opmarch lagde en mørk skygge over 
de ellers sorgløse dage i Dynt. Om natten klirrede ruderne, og døre sprang 
op i drønet fra den tyske marine, der holdt øvelse få km. fra os. Men humo
ren lod sig ikke kue. En dag kom I.P. over med et brev, han havde modtaget 
fra den tyske udenrigsminister (han kendte alverden). Det sluttede: “Heil 
Hitler !” I den anden hånd havde I.P. sit svarbrev. Det sluttede: “Heil Dan
mark !”

"Hytten" Dynt Strand 1992.

Trods min daværende lidenhed husker jeg de strålende aftener i “Strand
huset”, når Far og I.P. sad i hver sit hjørne af den dybe lædersofa, hvorfra 
spiraler af cigarrøg langsomt fordelte sig under bjælkeloftet og trak ud i 
aftensolen gennem den åbne dør. Vid og venskab fyldte stuen og lejrede sig 
i sindet som gyldne barndomsminder. Vi lo meget, når Far og I.P. foldede 
sig ud. I.P. besad en vidunderlig humor, der gav sig udslag i beretninger og 
begivenheder, der i sig selv ikke var så sjove, hvis det ikke lige var for den 
drejning, de fik i I.P.'s mund. Når så latteren udløstes, tog I.P. et dybt drag 
af cigaren og lænede sig tilbage med et fornøjet glimt bag lorgnetterne.
I.P. elskede Dynt strand og sin “Hytte”. Da han var midt i halvtredserne, tog
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han undervisning hos nonnerne på Østerbro for at kunne være tolk for sin 
gruppe ved de internationale arbejderkonferencer i Geneve, som skulle vare 
i nogle uger. 5-6 dage efter kom I.P. gående over fælleden. “Ja-hr.” vrissede 
han, “nu er de færdige med forhandlingerne, så nu ka' de sgu æde deres 
middage selv, for nu vil jeg hjem til Dynt !”
I.P. fornægtede aldrig sin landlige herkomst som husmandssøn fra Slagelse 
egnen. Til sin død bevarede han en gedigen sjællandsk accent, der er blevet 
en hel myte i vores familie, og som gjorde hans sproglige præstationer på 
tysk og fransk uforglemmelige. Han elskede at have jord under træskoene, 
og både han og hans kone sås jævnligt med en vis legemsdel højest ude i 
haven.
“Mutter”, der var københavner med K, ville systematisere. Den ene uge 
lugede hun skvalderkål, den næste Stolt Henrik og så fremdeles, indtil hun 
en dag rettede sig op, strøg det krusede hår fra panden og gav sig til at le 
hjerteligt af sig selv: “På den måde kommer jeg jo  aldrig tilbunds i sk id te t!” 
Slig uhøjtidelig selvransagelse var karakteristisk for hende, og jeg kan end
nu høre hendes klingende latter. Også hun var kommet af små kår, og mens 
børnene var små, var de to så fattige, at de ofte manglede de mest elemen
tære fornødenheder. Men ingen social fornærmelse sporedes hos dem af den 
grund, og hun sluttede op om sin mands gerning med usentimental og 
naturlig værdighed.
Haven var med sin romantiske og ufremkommelige frodighed et sandt para
dis. Alt trivedes. Ædle produkter albuede sig op mellem krudt og ukrudt. 
Blomster hang i klaser overalt, roser, gladiolus, lathyrus, liljer, levkøjer og 
luende georginer. Æbler, pærer, ferskener, moreller, druer og Victoriablom- 
mer tyngede grenene til jorden. I mistbænkene myldrede grønsager frem. 
Jævnligt kom I.P. over til os med favnen fuld, og vi fik altid indtryk af at 
gøre ham en tjeneste ved at tage imod. “Ja-hr, nu gider vi sgutte æde det 
mer !” Talrige er de tunge pakker, han på cykel har slæbt de 5 km. til 
nærmeste posthus i Broager, med havens herligheder til børn og venner. De 
første forårsbebudere fandt hvert år vej til kronprinsesse, senere Dronning 
Ingrids bord.
I.P. kunne råbe over hegnet: “Kærsten, vil I have nogle blommer ?” Mens 
jeg efterfølgende sad oppe i træet, trippede I.P. rundt nedenfor. “Nuu da, 
nuu da ! “kom det med mellemrum. “Nuu da, la’ nu vær og kom ned i glide
flugt !” Jeg lod være. Hvis vi ikke så os for, fik vi alle blommerne !
Eller han kunne komme over en dag, hvor det var havblik. Uden ord, men
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med et lyst glimt i øjet, pegede han med tommelfingeren over skulderen 
mod stranden, hvorpå jeg - stærkt indforstået - hentede rejenettet frem. Den 
dag blev der pillet rejer i begge huse til op over albuerne !
Eller vi var ude i robåden for at røgte ruser. På hjemvejen vappede, skvap- 
pede og sjaskede det om fødderne på os af fladfisk. Al bugtede sig febrilsk. 
Krabber for med bister mine og øjne på stilke sidelæns rundt for at nappe, 
hvor de bedst kunne. Den kæmpestore, sorte cockerspaniel kom for nær, og 
alt eksploderede i hylen og vrælen, susen af sorte ørelapper og en rød tunge 
med en indædt krabat af en krabbe i spidsen. l.P. trådte til. På hjemvejen sad 
Jan stille på bagsædet, trykket ind til sin herre og med et sygt blik til krapy
let.
Af ydre var l.P  såre beskeden. Ingen runde mærkater stillede hans indholds
fortegnelse til skue. Ingen uden een: Kongen tildelte ham fortjenstmedaljen 
i guld, en ganske usædvanlig og særdeles velfortjent udmærkelse ! Men den 
kan ikke købes !
Af indre var l.P. et menneske af de sjældne, og man kunne med en let omsk
rivning af “Menneske først og Kristen saa -” om ham sige “Menneske først, 
politiker så -”. Han satte den menneskelige vurdering højere end den ideo
logiske, hvilket kunne få fader Stauning til at rynke brynene. Men l.P  svare
de (citat): “Kan socialdemokratiet undvære mig, kan jeg undvære socialde
mokratiet !” Han var i administrationens labyrinter kendt og frygtet for sit: 
"Er I torssede ! “
Fra sit fattige, men harmoniske barndomshjem arvede l.P  mange ressourcer. 
Han var dybt rodfæstet i landets historiske og kristne kultur og forblev det 
livet igennem i modsætning til mange partifæller. Hans yngste søn Karl var 
under besættelsen aktiv indenfor vores “hemmelige hær” og skaffede engel
ske flyvere ud af landet. Han blev fanget og sad en tid på “Staldgården” i 
Kolding. Da l.P. en dag ville hejse flaget, brast snoren, og flaget faldt til jo r
den. “Nu er det galt fat med Karl !” sagde l.P. til sin kone, “Nu har vi kun 
Vorherre at stole på !” Selv tog han dog telefonen og ringede til Kolding for 
at høre om han kunne sende en pakke til sin søn. Svaret lød: “Han får ikke 
brug for flere pakker !” Det lykkedes derefter l.P. at bore sig igennem til en 
personlig samtale med Dr. Best. Med fuld ret gjorde han gældende, at han 
efter 1. verdenskrig havde reddet tusinder af tyske børns liv og velfærd ved 
at skaffe dem ophold i danske hjem - man kaldte ham ligefrem “Der 
deutsche Kindervater” - skulle tyskerne nu til gengæld myrde hans søn ? 
Samtidig stak Vorherre en pind i hjulet på fangetransporten, der brød sam
men kort før hovedstaden, og næste dag var den 4. maj



1945 !
I 1936 kom kronprinseparret til Gråsten. Her kom I.P.’s sunde vurderingse
vne atter til sin ret, så han skar igennem partiparoler og rygtedannelser. 
Efter ved modtagelsen at have set Kronprinsesse Ingrid, mente han nok, det 
“gik an” at bede hende træde ind i det sønderjydske hjælpearbejde. Det gik 
an. Det blev et overordentligt frugtbart samarbejde, hvor kronprinsessen 
lagde ikke blot navn, men i høj grad også gavn til arbejdet indenfor “Søn- 
derjydsk Hjælpefond” og “Kronprinsesse Ingrids Feriehjem For Sønderjyd
ske Børn”. Og det blev til det smukkeste venskab mellem to personligheder 
fra hver sin side af den sociale skala. “Det skyldtes,” skriver Mor, Ellen 
Grau, i I.P.-Mindebogen, “i lige høj grad kronprinsessens varme hjerte og 
intelligens, der lod hende se igennem det ydre ind til I.P.’s rige medfødte 
menneskesind og uselviskhed, og hans usvigelige, medfødte takt, der aldrig 
lod ham gå over grænsen, skønt hoftonen lå ham så fjernt.”

Den unge kongelige familie, der 
forøvrigt havde et beskedent bade
hus ved Dynt Strand, kom jævnligt 
på besøg hos I.P.’s i “Hytten”, men 
forsømte aldrig at hilse på nabo
erne. Lad mig udkrystallisere vore 
dermed forbundne oplevelser i føl
gende solstråle: en lyslokket 3-års 
pige står i vor dør med en morgenfr
ue i hver hånd: “Se-e-e, se-e-e !” 
siger hun begejstret. Det var vor 
nuværende Dronning Margrethe den
II. af Danmark.!

I.P. Nielsen hjemme ved Dynt Strand.

Ved et fælles kaffebord i den 
nærværende feriekoloni slog kron
prins Frederik på “sit kop” og 
begyndte således: “Kære I.P. - ja 
undskyld, men således kalder vi 
Dem nu derhjemme - De er min 
kones bedste ven !” Bedre og mere 
kompetent kunne det ikke siges ! 
Og det er ikke engang en anekdote ! 
Men lad mig alligevel slutte med
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Peter Graus ord fra Mindebogen: “ I.P. Nielsen var stærk af Mund og Pen, 
og det var i vort Bekjendskabs Gry, jeg sagde til ham: “Beed Gud dømme 
Dig efter Dit Hjerte og Dit Indre og ikke efter Din Mund og Din Skrift, thi 
så vil du få en værre Omgang !” Peter Grau slutter: “Jeg har haft den Lykke 
at blive ven med ham i god Tid, og jeg vil prise og takke denne ædle Mand 
til min sidste Stund.”
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l/r ^  J/̂ Q
Ved A. Juul Petersen

En dag omkring 1950 var jeg kunde 
i butikken hos slagter Rasmussen i 
Set. Pauli. Samtidig var der en 
anden kunde, som jeg ikke kendte. 
Han var ikke særlig høj, lidt luden
de holdning med et forpjusket over
skæg og runde briller i stålstel. Buk
serne var holdt sammen med cykel
klemmer. Hans sprog bar tydeligt 

præg af sjællandsk dialekt. Efter at han havde fået sine varer i en lille spån
kurv, satte han den på sin cykel og kørte mod Mølmark. Jeg spurgte mig for, 
hvem det var. På svaret forstod jeg, at det burde jeg da have vidst. Det var 
I.P Nielsen.
I.P. Nielsen var født i 1873 i Tybjerglille mellem Næstved og Ringsted, 
Hvor hans forældre havde et lille landbrug under Gisselfeld Kloster. 
Skolegangen i Tybjerglille Skole var ikke noget at råbe hurra for, men i Her- 
lufmagle i nærheden startedes en slags centralskole med hverdagsundervis- 
ning om vinteren for den del af sognets børn, som ønskede at være med. Her 
gik Jens Peter (det var I.P.’s fornavne) de to sidste vintre før konfirmatio
nen. Han har uden tvivl været en interesseret elev; og hans medfødte 
nysgerrighed og videbegærlighed gjorde, at han fik et ikke ringe udbytte af 
den skolegang.
Et par år efter konfirmationen kom han i bagerlære hos en af faderens solda
terkammerater fra kampene på Dybbøl i 1864. (Mesters kones søsterdatter 
skulle senere blive I.P.’s hustru).
Efter ca. 1 år i den første læreplads drog han til Slagelse for at fuldende sin 
læretid. I Slagelse virkede en pastor Clausen, der i 1861 havde været meds
tifter af Indre Misssion; 1864 havde han været feltpræst og i 1866 oprettet 
Ryslinge Højskole. Han var omkring 1890 ansat i Slagelse og holdt nogle 
bibellæsninger, som I.P. deltog i. I.P. talte aldrig senere om sin holdning til
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kirken og kristendommen, men lod dog ved enkelte lejligheder i taler i Fol
ketinget skinne igennem, at han følte sig præget af den kristentro, han bl.a. 
havde mødt hos sin moder.
I Slagelse mødte I.P. fagforeningsarbejdet og deltog ivrigt i bevægelsen. 
Efter endt læretid drog I.P. til København og arbejdede der et års tid. Hånd
værkertraditionen tro søgte I.P. ud. I 1894 vandrede han Jylland igennem fra 
Skagen til Flensborg. Her arbejdede han nogle måneder og dannede sig et 
indtryk af forholdene mellem danskheden og tyskheden. I 1920 udtalte han 
under en debat i Folketinget, “at man i hvert fald måtte have en lygte med, 
hvis man skulle ud for at lede danskheden op”.
Han rejste videre til Elmshorn, hvor stedets præst, der forstod dansk, 
underviste I.P. i tysk. Senere rejste han til Amsterdam og videre gennem 
Schweiz, et længere ophold i Berlin, en smutter til Wien og kom så sidst i 
1895 tilbage til København.
Som andre navere havde han mange muntre og spændende oplevelser, men 
hans sind var meget åben for sociale indtryk. Ved en lejlighed i 1936 i et 
festskrift skrev han, at det dannede "det livsfundament, som jeg har bygget 
og bygger på den dag i dag”.
Efter sin hjemkomst aftjente han sin værnepligt og genoptog så arbejdet i sit 
fag og i partiets virksomhed. Kammeraterne lærte at påskønne hans arbejde, 
så han blev i 1913 sit fagforbunds hovedkasserer, kom i forretningsudvalget 
i de samvirkende fagforbund (datidens LO) og i Socialdemokratiets hoved
bestyrelse til 1926.
Ved sin dygtighed og energi, pålidelighed og politiske principfasthed havde 
han vundet stor respekt og tillid.
Således rustet kom han til at øve en af de gerninger, der gjorde ham kendt. 
Under 1. Verdenskrig rejste han meget i Tyskland, hvor forholdene i 1914- 
15 m.h.t. forsyninger var tålelige. Frem gennem tiden så han, hvorledes 
nøden forværredes, så sulten kulminerede i vinteren 1916-17. En af I.P.'s 
venners to småpiger døde af underernæring, og den anden blev formentlig 
kun reddet med det, I.P. havde med. Når han rejste i Tyskland, måtte han 
have en vis mængde fødevarer, sæbe m.v. med til eget forbrug. Det gav han 
til vennerne og levede så selv “på tysk”.
Men I.P 's  gode hjerte kunne ikke nøjes med ord og skriverier herhjemme. 
Han fik fagforeningernes danske arbejdere til at modtage tyske børn på feri
eophold. Han fik hjælp hertil såvel af danske som tyske myndigheder. I 
1917 kom 936 børn herop på et tre måneders ophold - der dog i mange
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tilfælde blev forlænget. Det var naturligvis kun som en dråbe i havet, men 
det viste i hvert fald den gode vilje. Efter våbenstilstanden i 1918 tog 
bømerejserne stærkt til og i maj 1919 fik I.P. dannet en “Komite for hjælp 
til tyske børn”, og den sommer kom 3547 børn, året efter 4380. Senere dan
nedes en fælleskomite, hvorfra hjælpen blev udstrakt til flere lande. I.P. var 
sjælen i arbejdet og rejste meget for at knytte kontakter. Han blev efterhånd
en kendt og afholdt i Tyskland og gik overalt under navnet “Der Kinderva- 
ter”.
Endnu 4 år fortsattes arbejdet og ialt ca 34000 børn fra Tyskland + børn fra 
andre lande havde været på ferieophold i Danmark.
Sideløbende med børnearbejdet havde I.P. passet sit politiske arbejde. 1918 
kandiderede han for Socialdemokratiet i Holbækkredsen, men måtte overla
de pladsen til den radikale Nøhr Nielsen. Til valget i foråret 1920 blev han 
opstillet i Frederiksberg tredie kreds og igen til efterårsvalget samme år.
Men 14 dage før valget bad Stauning ham tage til Sønderjylland og prøve at 
få samling på partifællerne her. Forholdende var set med socialdemokratiske 
øjne vanskelige. Man havde intet blad, kun få foreninger, arbejderne var 
tyske og forstod næppe dansk. I Haderslev var opstillet en pålidelig dansk 
socialdemokrat, men med undtagelse af Sønderborg var der ingen socialde
mokratiske kandidater. Opfordringen må have givet I.P anledning til store 
overvejelser, men hans pligtfølelse over for partiet og nok også et vist vove
mod og en dragning mod det særegne i opgaven: I.P. sagde ja  - og tog straks 
fat.
Han kom til Sønderborg d. 11. sept, og valget skulle finde sted d. 21. Mel
lem valgmøderne var der også et her i Broager.
Det forløb ikke så heldigt - set med I.P.'s øjne. Formanden for Broager afde
lingen af Sønderjysk Arbejderforening anbefalede at stemme på venstre, for 
det var det eneste kongetro parti. Da så I.P. ville tage ordet istemte forsam
lingen “Kong Kristian”. Bagefter bad tre af de tilstedeværende I.P. om et nyt 
møde, og det blev da også afholdt - omend med besvær. Det viste sig nem
lig, at det lokale man først havde regnet med, var lovet til de konservative. 
Så gik man et andet sted hen, hvor så mødet blev afholdt.
Trods den korte og dårligt forberedte valgkamp blev I.P. valgt. I.P.'s jom 
frutale i folketinget blev en af de mest opsigtsvækkende. Man skal erindre 
sig den dengang bestående strid mellem Åbenrå- og Flensborg-folkene og 
Flensborgs danskhed, som efter manges mening var blevet ladt i stikken af 
den radikale regering. Efter nogle barske ord i sin indledning, gjorde han
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rede for den socialdemokratiske mening om en fornuftig politik. Han sagde 
bl.a., at vi “stiller alle vore statsborgere på lige fod, hvad enten de tidligere 
har været tysksindede eller dansksindede, vi kender ikke første og anden 
klasses statsborgere”. Den holdning forfægtede han ved mange lejligheder, 
hvad enten det drejede sig om licitation over leverancer til kasernerne eller 
udstykning af domænegårdene.
De skarpeste opgør havde han nok om spørgsmålet vedr. Flensborg. Han 
havde kaldt Flensborgfolkenes tale for “rumlerier i det nationale spørgs
mål”. Han brugte senere det udtryk, at han ryddede op i “Flensborgstemnin- 
gen”. Det medførte mange angreb på ham, men han veg ikke. Han fastholdt 
ved flere lejligheder sine ord fra den 9. nov. Alt i alt gjorde talen og de 
efterfølgende avisskriverier nok sit til, at det gav stof til eftertanke. I hvert 
fald gav det I.P.’s tyske vælgere øget tryghed over for deres danske tillids
mand. De så, at han virkelig ville kræve samme ret for tyske som for dan
ske. Et andet forhold gav også anledning til omfattende avisskriverier. I.P.’s 
holdning blev i visse kredse nærmest opfattet som landsforrædderi. Hans 
stædige fastholden ved lige ret for alle, når de iøvrigt overholdt loven, med
førte hans tilslutning til stærke tyske ønsker om selvstændige skolenævn 
ved tysksprogede kommuneskoler og om at oprette et tysk gymnasium med 
eksamensret på lige fod med andre private gymnasier i Danmark. Man har 
ofret megen tryksværte på denne aftale, som omtaltes som socialdemokrati
ets køb af tyske stemmer til landstingsvalget. Man glemte bare, at allerede 
ved landstingsvalget i oktober 1920 havde de tyske valgmænd stemt sam
men med socialdemokratiet.
Nazisternes valgsejr og overtagelse af magten i Tyskland var et hårdt slag 
for I.P. I deres sejrsrus brugte tyskere i Nordslesvig så voldsomt et ordvalg, 
at borgfred foreløbig var utænkelig.
Skridt for skridt havde de tyske arbejdere lært, at de kunne føle sig trygge i 
deres nye tilhørsstat, lært at der havde småkårsfolk menneskeværd. Nu 
måtte de opleve det stik modsatte i deres gamle fædreland, samtidig med at 
det tyske socialdemokrati blev slået med hård hånd. Virkningen var 
overvældende. I løbet af få uger svingede den nordslesvigske arbejderbe
vægelse fuldt og helt mod den dansknationale linje. Gennem 56 år havde 
Nordslesvigs bønder sejt kæmpet mod tysk tryk, og mellem de menige 
arbejdere havde der givet været dansksindede. På mindre end tyve år blev 
det store flertal af arbejdere i landsdelen danske.
For I.P. blev valget den 3. april 1939 en ny triumf. Den lykkelige udvikling
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på næsten alle områder i landsdelen, som han fremstillede dem i sine valgta
ler, skyldes jo i ikke ringe grad hans eget arbejde gennem 19 år.
Det vil føre for vidt ved denne lejlighed iøvrigt at komme ind på alle de 
opgaver, som I.P. arbejdede med. En enkelt side af hans arbejde fortjener 
dog lidt omtale.
I.P. var en stor børneven, og han ville gerne gavne danskheden ved at give 
sønderjydske børn mere kendskab til det øvrige Danmark. Det var dog først 
efter afslutningen af de udenlandske bømerejser, at tanken blev ført ud i 
livet. I 1926 fik han dannet en feriebømekomite, der skulle forestå sønder
jydske skolebørns besøg i København. Et meget stort antal børn fik lejlig
hed til en tredages tur.
En anden betydningsfuld virksomhed fik I.P. bragt i fast form.
Baggrunden var stor nød i mange sønderjydske arbejderhjem i årene med 
stor arbejdsløshed og manglende sociale støtteordninger. Omkring 1926 
affødte Cornelius Petersens selvstyretanker megen omtale i mange af lan
dets aviser, ligesom Kreditanstalt Vogelgesangs fisken i rørte vande ikke 
forblev ubemærket. Derimod lagde man i “det gamle land” ikke så meget 
mærke til eller vægt på, at noget lignende foregik blandt arbejderne. 
Tyskerne forsøgte på den mest ublu måde at udnytte den stigende 
arbejdsløshed til at købe medlemmer til deres organisationer.
I.P. så klart faren og gik i spidsen for et udstrakt hjælpearbejde. En kommite 
med H.P. Hansen som kasserer, og I.P. som formand indsamlede penge, som 
fordeltes gennem sognekommiteer. I god overensstemmelse med I.P.’s 
grundholdning fordeltes hjælpen uden hensyn til modtagerens nationale sin
delag. Der var dog den grænse, at man ikke gav til hjem, som modtog støtte 
fra tysk side.
I løbet af et par år fik hjælpearbejdet støtte fra den danske stat, og tomands
komiteen blev udvidet med biskop Amundsen, folketingsmand Svensson og 
redaktør Frede Nielsen. I årene før 2. verdenskrig øvedes megen og til
trængt hjælp. Der er heller ingen tvivl om, at virksomheden gavnede 
danskheden - i hvert fald behøvede ingen for nøds skyld at sælge sig natio
nalt.
Nationalbankdirektør Schrøder havde som departementchef ydet I.P. såvel 
økonomisk som anden værdifuld støtte. Da han døde i 1934 og H.P. Hansen 
døde i 1936 mistede virksomheden to meget værdifulde støtter. Til gengæld 
fik den i 1936 en anden, det skulle vise sig at blive en særdeles værdifuld 
medarbejder.

50



D. 20. aug 1936 kom Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid til 
Gråsten for at tage ophold på Gråsten slot. Til modtagelsen var bl.a. indbudt 
repræsentanter for de sønderjyske arbejdere. Tidligere havde der aldrig 
været den mindste forbindelse mellem de sønderjyske hertuger - for slet 
ikke at tale om kejseren - og den jævne befolkning. Holdningen var så dybt 
forankret, at de søndejyske byråds- sogneråds- og amtsråds socialdemokra
tiske medlemmer i første omgang sagde nej tak til at møde på Gråsten slot 
d. 20. aug. I.P. fandt denne holdning “aldeles splittergal” og gik i gang med 
at få beslutningen ændret. Stauning kom hertil og i forening med I.P. 
udsendtes nu en kraftig henstilling om at møde op. Henstillingen blev 
efterkommet, og som I.P senere sagde:” Vi var der”. I.P. fortalte senere om, 
hvordan han og de andre som rette proletarer havde holdt sig i yderkredsen. 
Under præsentationen fik I.P. det indtryk, at han godt kunne indbyde Kron
prinsessen til hjælpefondens julefest i Aabenraa - og typisk for I.P.: det gjor
de han så.
Til julefesten kom til I.P.’s store glæde ikke blot Kronprinsessen men også 
Kronprinsen og hofdame fr. Sibylle Rewentlov. Efter festen på Folkehjem 
var der aftenselskab hos amtmanden, og her kom I.P. i snak med kronprin
sen om politik, jagt og meget andet “på sådan en rigtig gemytlig måde, fri

Dronning Ingrid og I.P. hilser på sønderjydske børn.
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for alle formaliteter”. Det var begyndelsen til det venskab, der siden udvikle
de sig.
På det tidspunkt syslede I.P. med tanken om at få oprettet et feriehjem for 
sønderjydske skolebørn. Han havde bemærket, hvorledes elever fra de 
tysksprogede skoler kunne komme til feriehjem syd for grænsen, og fået 
oplysninger om, hvorledes man fra tysk side havde henvendt sig til rent dan
ske hjem med tilbud om ferieophold i Tyskland.
I.P. så her en opgave som måtte løses. I sommeren 1937 var de sønderjydske 
rigsdagsmænd indbudt til Gråsten Slot, og her rejste I.P. så første gang 
spørgsmålet om at oprette det, der senere blev til Kronprinsesse Ingrids Feri
ehjem for sønderjydske børn.
Hen på året 1938 gik I.P. med Kronprinsessens billigelse så til undervis
ningsminister Jørgen Jørgensen og forelagde ham planerne. I.P. sled som 
sædvanligt, når der var noget, han havde sat sig i hovedet, og i løbet af kort 
tid havde han løfte om, at staten ville betale omkostningerne ved opførelsen. 
Driften skulle forestås af en selvejende institution med Kronprinsesse Ingrid 
i spidsen.
I juni 1939 kom arbejdet med opførelsen i gang. Den 4. juli var der straks fra 
morgenstunden liv i “Hytten” ved Dynt Strand, for man ventede gæster. Den 
dag godkendtes fundatsen for den selvejende institution. Kronprinsessen 
blev æresformand og I.P. sin beskedne vane tro menigt bestyrelsesmedlem. 
Endnu en del af I.P.’s bygningsværk var bragt på plads.
1. september stod hjemmet i Vejrs klar til at modtage de første 52 børn til et 
14 dages ophold. Allerede efter det første hold lukkede hjemmet for det år. 
Det var planen, at det skulle åbne igen maj 1940, men det kom til at gå helt 
anderledes. Først i 1947 kunne det igen tages i anvendelse efter at være fly
ttet til Blåvand.
Når man nu ikke kunne tage til Vestkysten måtte man se sig om efter et 
andet sted. Det blev hjemmet i Bøgebjerg på Fyn, hos Hofjægermester Niels 
Juel, som skænkede en dejlig grund til formålet. På rekordtid opførtes her et 
nyt feriehjem, som blev indviet den 5. juli 1941.
Da hjemmet i Blåvand blev klar til at modtage børn, rådede man altså over et 
hjem i det barske Vestjylland og et på det mere venlige Fyn. Det var I.P.’s 
tanke, at børn fra Sønderjyllands Vestkyst skulle til Bøgebjerg, mens østky
stens børn skulle opleve det barske Vestjylland. Først og fremmest skulle det 
være som feriehjem. men ikke kun ferieophold. Opholdene skulle i lige så
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høj grad være belærende for børnene og udvide deres horisont. Der blev 
arrangeret besøg i Esbjerg respektive Odense, hvor man så tobaksfabrik, 
strømpefabrik og konservesfabrik; man så avisens rotationspresse, Esbjergs 
fiskerihavn og meget mere.
I.P. standsede ikke ved hjemmenes opførelse. Han var ofte gæst, deltog 
livligt i børnenes aktiviteter, og var selv det gladeste barn mellem børn. Han 
skaffede ekstra rationeringsmærker, ekstra naturalier og bidrog ofte med 
havesager af egen avl fra “Hytten”.
Allergladest var han de dage, hvor hjemmene holdt en lille fest for nabo
erne. Ved disse lejligheder glemte I.P. aldrig i sine taler at give udtryk for 
sine dybe fædrelandsfølelser og at mindes den afgørende betydning Dron
ning Ingrid havde for hjemmenes tilblivelse og virke.
I.P. var travlt optaget af sine mange gøremål lige til det sidste. Han var gået 
ud af Folketinget, da han blev 70, men fortsatte, som det vil forståes af 
ovenstående, ikke mindre ivrigt sit arbejde bl.a. for børnene. Han fortsatte 
også sit arbejde i Sydslesvig. Den 19. april 1952 overværede han indvielsen 
af Gustav Johannsen Skolen i Flensborg. På vej hjem herfra døde han. Han 
blev begravet på kirkegården i Broager, hvor man rejste en smuk mindesten. 
Hans hustru Anne Margrethe, som siden deres unge dage havde været hans 
trofaste og solide støtte i alle hans mange foretagender, døde et par år senere 
og blev ligeledes begravet i Broager. Man kunne gerne have gjort plads til 
hendes navn på I.P.’s sten.
Arbejdet i Den Sønderjydske Hjælpefond og med Kronprinsesse Ingrids 
Feriehjem blev fortsat. De årlige hjælpefondsuddelinger vil være kendt fra 
dagspressens omtale.
Feriehjemmene fortsatte nogle år på den måde, som de oprindelig var tænkt, 
men efterhånden kneb det med at finde børn, der kunne opfylde fundatsens 
betingelser for et ferieophold.
Dronning Ingrid var meget virksom for at finde en form, hvorunder hjem
mene kunne fortsætte, og efterhånden indrettedes de som lejrskoler. Imid
lertid var de ikke rigtig velegnede til dette formål, og i 1982 blev de afhæn
det. For det beløb, de indbragte oprettedes en fond, der overtog hjemmet i 
Sønderhav for krigsdeltagere og faldnes efterladte fra 1. verdenskrig. Hjem
met hedder nu I.P. Nielsen Hjemmet og drives nu som almindelig lejrskole. 
Der går en rød tråd igennem alt, hvad jeg har kunnet finde af læsestof om 
ham, at lige fra han var helt ung, så han i socialismen vejen til efterlevelse 
af næstekærligheden. Han talte selv sjældent om det, men han huskede sin
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moder, som læste i bibelen. På et møde i 1930 sagde han:” Det var hendes 
trøst dengang, og det er min trøst i dag”.
I næstekærlighedens navn lod I.P sig bruge - og misbruge.
Høj og lav søgte ham. Han var sig bevidst, at selvom han først og fremmest 
kæmpede for menneskene i samfundets nederste lag, så søgte mennesker fra 
de såkaldte højere lag ham også. Han sagde dengang, at der også gik spor af 
andet end træsko til Dynt Strand. Hvor I.P:’s retfærdighedssans sagde ham, 
at der burde hjælpes, der hjalp han.

Gravstenen på Broager Kirkegård.

Kilder:
H .P Sørensen (red) Fra folket de kom
Frede Nielsen m.fl. I.P Mindebogen
Th. Jørgensen I.P. Nielsen og Sønderjylland
Frede Nielsen Fra udmark til forpost
Folketingsreferater og avisartikler
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“Æ FARRES HUS”
a f Peter Petersen

"Æ Farres hus", Store gade 33. Foto: Nanna Ihle.

Huset ligger i dag på Storegade 33 i Broager. Før hed det Torvet, stedet hvor 
de to årlige markedsdage blev afholdt, og hvor boder og gøglertelte bredte 
sig på pladsen. I centrum lå Farverens hus, omgivet af kroer og 
købmandsgårde, og på bagsiden løb Krumbækken, ideel til vask og 
skylning.
I dag er huset restaureret og indrettet til fire lejligheder i stue- og loftsetage. 
Kælderen rummer lokalhistorisk arkiv og mødelokaler. De oprindelige 
avlsbygninger er fjernet, de grågule flensborgsten er malet hvide, mens ski
fertaget er bibeholdt.
Men lad mig nu fortælle om de mennesker, der var knyttet til huset, for de 
var i deres tid med til at præge landsbyen Broager.
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NICOLAI H. JØRGENSEN
Historien tager sin begyndelse i landsbyen Lødderup et par kilometer vest 
for Nykøbing Mors. Her ligger gården “Frydsbrønd”, i sin tid den største 
bondegård på Mors, oprettet ved sammenlægning af 3 mindre gårde i 
slutningen af 1600-tallet. Den blev købt af Hans Jørgensen i 1804, og her 
blev Nicolai H. Jørgensen født den 07. februar 1817. Men allerede i 1825 
gik gården på tvangsauktion, og den unge Nicolai går i farverlære. Han får 
vandrebog som naver i 1838, og den 01. februar 1839 starter han på en tur 
landet rundt med kun 5 rigsdaler på lommen.
Turen går over Fyn til København, Skåne, Lolland-Falster og tilbage til 
Fyn, hvor han tager arbejde i Assens fra 15. marts 1839 til 05. januar 1840. 
Vi kan så følge ham til Viborg, Ringkøbing, Varde, Tønder, Læk, Flensborg 
og Broager. Her får han fast arbejde hos farver Hans Jørgensen, og vandre - 
bogen slutter med følgende indskrift:
“At Farversven N. Jørgensen har arbeitet hos mig fra den 12. oktober og til 
dato har opført sig til min tilfredshed. Dette bevidnes af mig /  Farver 
Jørgens enke i / Broacker.”
(Dags dato mangler, men sidste foregående påtegning slutter 11.10.1841 i 
Husum. Desuden bidrager det til forvirringen, at der er påtegninger fra både 
Sønderborg og Flensborg efter 12.10.1841.)
Men det står imidlertid fast, at farver Hans Jørgensen, Broager dør 13. febr
uar 1842, og Nicolai griber chancen. Et ægteskab med enken gør ham auto
matisk til mester, og de bliver gift 09. januar 1843. Meget passende, da 
deres søn Hans Nicolai kommer til verden halvanden måned senere, 25. 
februar 1843. Desuden havde enken 2 børn fra første ægteskab, Carl Frede
rik, der dør ret ung, og Peter Magnus, som det ikke har været muligt at 
efterspore. Parret får 4 år senere endnu en dreng, der døbes Hagen, et navn 
der optræder hos flere familiemedlemmer. Hagen bliver urmager og dør i 
Frankrig i 1874, 27 årgammel.
Ved solidt og dygtigt håndværk og udkommet af det landbrug, der hørte til 
farveriet, blev familien ganske velhavende. Der lægges jord til, og da Spare
kassen oprettes i 1845, er farveren blandt garanterne, et tegn på at han til
hørte byens bedste borgerskab.
I 1869/1870 byggedes det nuværende stuehus med farveri og væveri i kæl
deren. Bagved ligger “fabrikken” med stor skorsten, dampkedel og damp
maskine. Her fabrikeres hørvarer, linned og kradsuld, og man kunne påtryk-
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Kælderplanen med dets tilbygning.

A Forstue H Spisekammer M Rum til krads-, valk-
B Stue I Sovekammer og vaskemaskiner
C Butik J Stue N Stryge og tørrerum
D Lager K Spisestue Om Farvekarrene
E Sovekammer V Fyrrum O Farveriet
F Pigekammer L Dampkedelrum P Spinderiet og væveriet
G Køkken Af Dampmaskinen
ke mønstre på det vævede klæde (“tossel”). En driftig virksomhed og med
mange ansatte, og familien selv i byens største hus ud til byens torv.
Nicolai Jørgensen var altså efter sine vandreår blevet en stor mand i en lille 
by og kunne trække sig tilbage i 1883. Den 02. oktober 1883 sælger han 
bedriften, inkl. 7 ha. jord til sin søn Hans Nicolai og flytter selv om i Vester
gade til det hus der nu er lægebolig. Men da hans kone, Anna Maria (født 
1803), dør den 13. april 1884, flytter han til et “kådnersted”, han havde købt
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tidligere, nemlig Mølmark 1. (Stedet sælges efter hans død i 1902 til 
maskinbygger Christian Nissen, hvis barnebarn, Gunna Nissen, stadig ejer 
gården i dag.)

HANS NICOLAI JØRGENSEN
Sønnen blev oplært i farveriet og tog som sin far på valsen, men tiderne 
havde ændret sig, og de gode hjemlige muligheder trak. Turen startede 14. 
februar 1867, men allerede efter 14 dage slog han sig ned i Odense, og 2 år 
senere var han i Broager igen.
Han giftede sig 25. maj 1879 med Christine Marie Lund fra Vemmingbund, 
men hun døde ret hurtigt, og han tog da Anna Cecilie Christensen fra Møl
mark til ægte 20. maj 1884, og parret fik 3 børn: Kristine, Nicolai Hans og 
Anna.
Hans Nicolai tilhørte en generation, hvor faderen var familiens ubestridte 
overhovede, som bestemte uden at rådføre sig med nogen, og hvis ord var 
lov.
Krobesøg hørte til dagens rutine og blev nærmest betragtet som en selvføl-

Familien Jørgensen.
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ge. En håndværksmester skulle lede og fordele arbejdet, men ikke deltage i 
det, med mindre der var problemer. Det var derfor et godt tegn på firmaets 
trivsel, når mester havde tid til at tilbringe sin dag på kroen. Her handlede 
man, og i lang tid gik det den rigtige vej for Jørgensen. Landbruget var 
trængt, stadig flere bondesønner søgte ind til byerne, og farveren opkøbte 
jord fra de omkringliggende gårde. Men efterhånden som industrialiserin
gen slog igennem (Broager fik f.eks. sit mejeri i 1887), fik også byerhverv 
som småfabrikation og håndværk problemer.
Farveriet gik tilbage, og Hans Nicolai solgte eller forpagtede den erhverve
de jord tilbage. (Som et kuriosum kan det fortælles, at 2 af disse forpagtere 
beholdt forpagtningen gennem 3 generationer frem til det endelige salg i 
1988). Virksomheden var således skrænket betydeligt ind, da Hans Nicolai 
døde i 1914 og efterlod resterne til sine børn. Deraf måske familiens legen
dariske sparsommelighed.

KRISTINE 
JØRGENSEN
Fra faderens død overtog den stoute 
dame kommandoen i hjemmet og 
beholdt den i fast hånd frem til sin 
død i 1955. Hun var en imponeren
de figur, stor og knoklet, altid klædt 
i den sidste mode fra FØR første 
verdenskrig og med en stentorrøst, 
der indgød respekt, men som slet og 
ret skyldtes hendes tunghørhed.
Hun kommanderede med kommis
sen hos købmand Ohrt & Tychsen, 
så det kunne høres langt ud på 
gaden. “Nej, kuns et HALT 
puuund!” og “Tynder! Tynder!”, når 
der skulle skæres ost. Her skulle 
ikke ruttes.
Små børn var bange for hende, når 

Kristine Marie Jørgensen, født hun brølte: “Hvor æ do F1I1N, lille
d.23/7 1885, død d. 2318 1955. SØTE!” til dem, og større børn følte
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sig først inspireret til at drille hende, når hun var på behørig afstand. Og har 
nogen haft noget ondt at sige om hende, kan man trøste sig med, at hun 
næppe har hørt det selv.
“Stinå”, som hun altid blev kaldt, var en fuldblods original. Født og færdig
støbt, før verden gik af lave, stædigt fastholdende stilen til det sidste. F.eks. 
da hun nådigt hilste på overlægen på Sønderborg Sygehus. Han på vej til 
hende med hele sit hof, HUN i mamelukker på vej til toilettet, stuegang 
eller ikke stuegang.
“Bedriften” havde ikke længere nogen imponerende størrelse, og årets høj
depunkter var indbetalingen af forpagtningsafgifterne 01. april og 01. okto
ber. det skete i den fine stue med hvid dug på bordet, kaffe, kager og hjem
melavet frugtvin. Stinå præsiderede ceremonien med høj røst, så nysgerrige 
kunne følge med ude fra Torvet. Betalingen erlagdes i KONTANTER på

den hvide dug. Nymodens arrange
menter, der gør penge USYNLIGE, 
havde hun ikke sans for. 1 krisen i

Nicolai Hans Jørgensen, fød t d. 2517 
1891, død d. 26/10 1983.

Hans kælenavn i byen blev “Kloi 
Farre”, en henvisning til hans 
fædrene ophav og en mærkelig 
underkendelse af hans eget erhverv. 
Han blev født 25. juni 1891 og det 
siges, at allerede hans dåb var 
præget af sparsommelighed, efter 
tidens skik skulle fremtrædende 
kollegaer, venner eller familieven
ner være faddere, men det kostede - 
om ikke andet, så ved den efterføl
gende fest - så Nicolai Hans blev

30’erne kunne hun gå lidt på kom
promis med de langsomme betalere, 
men aldrig med KONTANTPRIN
CIPPET.

NICOLAI HANS 
JØRGENSEN
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holdt over døbefonden af tjenestekarlen og pigen, de blev jo betalt i forve
jen.
Med Stinå som storesøster kan man sige, at der ikke var beredt nogen stor 
plads for ham i familien, og han blev næsten det stik modsatte af hende: lille 
(selvom han vist egentlig var ganske høj, fik han arrangeret sin krop, så den 
så diminutiv ud), stilfærdig, ydmyg, næsten selvudslettende.
Han skulle egentlig have læst, og gik sammen med (den senere Broager - 
læge) Hans Dirksen i realskole i Flensborg. Men Kloi sprang fra (årsagerne 
er aldrig helt klarlagt) og gik i elektrikerlære, da det stod klart, at farveriet 
ikke førte nogen vegne.
Der findes et utal af anekdoter om ham (se artiklen af Esben Høilund Carl
sen), men her skal kun den kendteste nævnes: Den stilfærdige elektriker
lærling fra Broager blev anklaget for højforræderi mod den tyske marine og 
dømt til døden!
Sagen var, at Kloi som alle unge sønderjyder blev udkommanderet til tysk 
militærtjeneste under første verdenskrig. Han kom i marinen, og under et 
togt i Nordatlanten, blev han bedt om at bringe kodebogen fra telegrafisten 
op til kaptajnen. Kloi gled på dækket og kodebogen røg overbord. 
Humorforladte tyske myndigheder så denne gerning som “Hochverrat”. 
Bogen var væk, hele den tyske flådes kodesystem måtte laves om, og alt 
dette postyr kunne kun skyldes en ondsindet handling. Dødsdommen var 
overhængende, men Kloi slap, dels på grund af overordnedes vidnesbyrd 
om hans ydmyge karakter, og dels på grund af det fremskyndede fredsudbr
ud.
Siden da undgik Kloi at genere nogen. Han holdt sig i ekstrem grad for sig 
selv og anså en række helt anmindelige, forbindelser til omverdenen som 
direkte farlige. Stilfærdigt færdedes han i byen, stillede sin stige op, kravle
de op og skruede på et eller andet og kravlede ned igen, og der var altid lys i 
lampen, når han gik.
Han havde værksted i gavlen på den gamle avlsbygning, og fra fortorvet 
kunne man kigge ind i et lillebitte mørkt rum, fuld af Storm P-agtige din
genoter, og som regel sad Kloi midt i det hele og skruede på et eller andet. 
Han løftede aldrig sin stemme, tog skæbnen med en næsten middelalderlig 
tålsomhed og døde stilfærdigt i 1983, 92 år gammel.
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Anna Dorthea Jørgensen, fød t d. 
2719 1899, død d. 415 1987.

Kattemor.

ANNA JØRGENSEN
Den yngste, dømt til at underordne 
sig sine store søskende. Som helt 
ung var hun ude at tjene, et ophold 
på efterskole (Skibelund) blev det 
også til, men ellers var hendes horo
skop indstillet på at hun skulle tjene 
resten af familien i en absolut 
underordnet rolle.
Da Stinå døde i 1955, gled Anna 
naturligt ind i husførelsen på Torvet, 
og fra nu af var det hende, der 
hviskende forhandlede med kom
missen hos Ohrt & Tychsen om de 
tynde osteskiver - for de blev sande
lig ikke tykkere i hendes regerings
tid.
Hun kastede sin kærlighed på byens 
katte, fodrede dem, snakkede med 
dem og testamenterede sin rørlige 
formue til “Kattenes Værn”, da hun 
som den sidste af de 3 søskende for
lod denne jord.
Huset testamenterede hun til Broa
ger Kommune, og den daværende 
borgmester Peter Nielsen tog initia
tivet til den rammeordning, der har 
bevaret “Æ FARRES HUS”.

HUSET
Farveriets sidste protokol stopper 
brat den 17. marts 1911, men først 
da den gamle farver, Hans Nicolai 
Jørgensen, dør i 1914, begynder de 
første forandringer.
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Tilbygningen med skorstenen bliver revet ned, og kælderen under stuehuset 
bliver indrettet til køkken og lager. Avlsbygningeren bliver indrettet til 
beboelse. Frisør Albert Juhl og hans familie boede således i mange år i bag
gården, og han havde en lille salon ud til Storegade, - kakkelovnsfyret og 
uden vand. Kloi selv får et lille lager og et værksted ved siden af.
I stuehuset indskrænkede familien sig, og dele af huset blev lejet ud. 1 man
ge år boede murer Emil Jacobsen her, og på loftet boede sygeplejerske Frk. 
Anna Jensen.
Efterhånden bliver boligforholdene i byen bedre. Moderne huse i nye boli
gkvarterer opstår. Kloi “sælger” også jord til kommunen, det bliver til boli
gområdet “Farverløkke” (den gamle ringriderplads). Trods denne udvikling 
forbliver huset i samme stil - ja, en enkelt vandhane sniger sig ind nede i 
kælderen i køkkenet.
I stueetagen står alle de pæne gamle møbler uberørte - lejerne flytter og til- 
sidst bor Kloi og Anna alene. Efter Kloi’s død sælger Anna og forærer lidt 
af indboet væk, men da kommunen overtager huset står det næsten i uænd
ret stand. Et hus med 120 år på bagen, der nu i samspil mellem stat og kom
mune fremtræder som et smukt anlæg skænket af Anna, men som et flot 
minde om “Æ FARRES HUS”

EN FARVERS ARBEJDE
Farverarbejdet er oprindeligt husflidsarbejde, som udviklede sig til et hånd
værk og endte som industri. Der blev ikke oprettet et egentligt laug som i de 
traditionelle håndværk, men faget hørte dog med til de love, der fandtes i 
købstedeme om mester- og svendeprøver samt betaling af bestalling. Der 
var love fra Christian II og Christian IV’s tid, som først blev ophævet i 
1862, da virkeligheden krævede for mange undtagelser fra de gamle regler. 
Hvornår den første farver nedsætter sig i Broager er uvist, men i udst
ykningsprotokollen for Mølmark og Broager fra 1773 - 75 benævnes en af 
indsidderne Poul Clausen, som farver. Man kunne jo  altid, som vi har hørt i 
Nicolai Jørgensens historie, skyde genvej til at blive mester ved at gifte sig 
med en farverenke.
Broager by havde flere undtagelser fra loven om nedsættelse og forret
ningsdrift. Bagerforretningen på Storegade fik tidligt lov til at bage kager, 
blive “finbageri”, ved kongelig koncession. Købmandsgården Weber (sene
re Ohrt & Tychsen) fik allerede i 1791 lov til at handle med kolonialvarer,
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hvad der ikke var almindeligt på landet.
Udover at farve garn (uld og hør) og klæde, fremstillede en farver også klæ
de, valkede, vaskede, krattede og skar til. Ligeledes kunne han trykke møn
stre på stoffer efter et standard katalog.
Råstofferne modtog han fra bønderne og alle andre, der holdt får eller 
dyrkede hør, og hørdyrkning var ganske udbredt på Broagerland. I byen var 
en hørfabrik, oprettet af C. H. Clausen, og vi kan se, at fabrikken i 1851 
beskæftigede 30 mand. Samme C. H. Clausen havde også en kradsuldfabrik, 
men her gik det meste af produktionen til eksport.
Men farveren måtte altså godt drive væveri, blot han benyttede garn, han 
selv havde behandlet. Og det samme gjaldt den butik, der var knyttet til 
farveriet. Kun selvgjorte varer. Butikken ses på tegningerne over Nicolai 
Jørgensens store ombygning i 1870, og Anna Jørgensen fortalte, at det lille 
hus syd for bager Rosenberg i Bækgade (som nu er revet ned) var beboet af 
en væver, der arbejdede fuld tid for farveriet.
Kundekredsen kom fra hele Broagerland samt Nybøl og Stenderup, hvilket 
fremgår af de omhyggeligt førte protokoller. Notaterne slutter 17. marts 
1911. Da blev faget overhalet af industrien, men eventyret havde holdt sig i 
3 generationer, og der var opsparet en formue, som Hans Nicolai’s enke og 
3 børn kunne leve af. Ganske vist tabte de hele deres formue i mark ved 
inflationen i 1923, men kapitalen i jord, aktier og bygninger beholdt de.

NOGLE TAL
Denne opgørelse er skrevet på bagsiden af et brev fra dampskibsselskabet 
Hansen & Coster, dateret marts 1904, med overskriften: “Verzeichnis des 
Vermögen für der Amtsgericht in Sonderburg”.

1. Grundstücke 
11,75 ha Ackerland in Broacker
1,25 ha Ackerland in Möllmark

Wohnung und Scheune

2. Geld
3. Wertpapiere 

Dampfschiffsparten bei Hansen,
Flensburg
Flensburger Schiffsparten
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23.500 Mark 
3.125 - 

15.000 - 
41.625 Mark 

300 Mark

5.175 Mark



Verseugung West 67,50 West 
Norddeutscher Fragtdampfer 
Akt. Sum 2.000 Mark 
Folkebanken for Als og Sundeved,
1 aktie
Kreditbanken Gravenstein 
Aktien Brauerei, Flensburg

4. Hypotekenvordrungen und desgleiche 
Sparekassen
Gegenstände aus Edelmetal 
Möbeln, Vorhenge, Tapete 
Porzelan, Steingut, Glassachen 
Zur Flandwirtschafft bestirnte (?)
Leinen, Wäsche und Betten 
L..(?)..sche und Kleidungsstücke 
Bücher, Landkarten, Schriften 
Fuhrgänge und geschier 
Vorräte zum Verbrauch 
in der Haushaltung

Alles im allen 
En betragtelig formue efter datidens målestok.

4.000 Mark

2.000 Mark

1.000 Mark 
500 Mark 
600 Mark

13.275 Mark

74.500
1.000
2.000

200
100

1.000
300
100
300

Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark

50 Mark 
134.750 Mark

Den svindende formue og forskrækkelsen ved inflationen i 1923 lærte fami
lien at udøve en ekstrem sparsommelighed. Hvor forsigtigt man levede, 
fremgår af dette råd, som Nicolai Hans (Kloi) gav til skovfogedens søn, 
Bror Iversen, da denne gik i gymnasiet:
1 øre alt i sparebøssen
2 øre 1 øre i sparebøssen, 1 man kan bruge

(en “tut bom”, altså en pose bolcher, 
kostede netop 1 øre på den tid)

5 øre 3 ører i sparebøssen, 2 til forbrug
10 øre 6-8 ører i Sparekassen, resten til forbrug
o.s.v.
Kloi fulgte selv denne model, satte ikke bare penge i sparekassen, men køb
te jord, aktier i skibe og øl samt lånte penge ud til folk fra byen og omegn. 
Således lånte han vandværket 3.000 kr. i 1946.
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Forpagtningskontrakt
Pagt - kontrakt (oversat fra  tysk)

Imellem Rentier H.N. Jørgensen, Broager som ejer og Maskinbygger Chr. 
Nissen i Mølmark som forpagter er dags dato truffen følgende bestemmel
ser:

I
Forpagter Chr. Nissen overtager den i Mølmark Kommune beliggende enga
real Osbæk kaldet stor 1 hektar 26 Ar 90 kvm. imod en årlig for
pagtningssum af 200 Mark skriver to hundrede mark for et tidsrum af 8 år 
regnet fra l.ste April 1909 til l.ste April 1917. Pagten betales halvårlig 
første gang l.ste April 1909.

II
Forpagteren forpligter sig til at holde den ved overtagelsen værende indheg
ning vedlige tilligemed rensningen af den grøft som løber igennem grundst
ykket og endvidere at holde de i engen anlagte ventiler til overrisling i 
orden, derimod har forpagteren ret til at oppløje engen når han anser dette 
for formålstjenlig dog bør afleveringen ske som eng.

Broager d. 3 .Sept.1908

Denne eng bliver forpagtet videre af 3 generationer nemlig:
1. Maskinbygger Chr. Nissen (Mølmark 1)
2. Landmand Peter Nissen
3. Landmand Gunna Nissen
cirka 80 år, i alle disse år til en billig forpagtning. Ved salget i 1988 køber 
Gunna Nissen jorden (engen).
Al jorden blev bortforpagtet i 1908 en del allerede i 1902 og mange beholdt 
forpagtningerne i mange år. F.eks. P.Hansens slægt i Vemmingbund havde 
den i alle de år. Hans forpagtning startede år 1902.
Her en liste over forpagtere i 1922 af de ialt 13,44 ha:
Jes Jacobsen “Æ Ringriderlyk” + lade 500 kr.(senere Carl Slot)
P. Hansen, Vemmingbund 400 kr.
Chr. Ihle, Broager 250 kr.
Chr. Nissen, Mølmark 200 kr.
A. Lausen, Broager (vognmand) 200 kr.
De fleste af disse aftaler var mundtlige af spare hensyn (hvorfor give penge 
ud til advokater).
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KLOI FARRE
A f  Esben Højlund Carlsen

Han var cn institution, men samtidig en given, selvfølgelig del af tilværel
sen. Også navnet var mystisk. For en rigsdansk talende familie skulle der 
mange studier til for at afsløre, at “Kloi” betød “Nicolai”, og at “Farrer” 
(med og uden -r i enden) ikke betød “fatter” men “farver”. Men igen hvor
for kaldte man en elektriker for farver ?
Kloi Farrer var en fast del af bybilledet. Kørte man op af Storegade sydfra 
(vi kom vestfra, fra Mejerivej, lige ved Heine Horn), startede det hele med 
cykelsmed Andersen og hans lokkende legetøjsbutik. Så fulgte barber Juhl, 
hvor ens hår blev klippet efter randen af en potte hver tredie måned (hvis 
man med hyppig vandkæmning kunne holde den gående så længe), og så 
Kloi’s lille værksted.
Han sad så tæt på fortovet, at man måtte skynde sig med sit kig. En ældre 
herre med grå moustache, der sad ved et skrivebord og skruede på et eller 
andet. Flettede ledninger, porcelænskopper og messingfatninger. En fætter 
til Georg Gearløs, tænkte vi tegneserielæsere.
Ved siden af lå “huset”. Stort efter Broager-forhold. Ophøjet, stentrappe op 
til høj stue over høj kælder. (Senere da klassisk litteratur afløste tegneseri
erne gled huset for mig ind i flere Herman Bang-historier, som hjemsted for 
utallige frustrerede skæbner.) Den gang hørte vi kun, at stuerne stod tomme 
med overdækkede møbler, mens familien afventede bedre tider i kælderen. 
Så måtte man op i pedalerne på bakken forbi Ohrt & Tychsen. Så fulgte 
Sparekassen, svinget med Jes Jacobsen, manufakturhandelen og apoteket, et 
lige stykke med bager, urmager og brugsforening, nyt sving med M oos’s 
boghandel på den ene side og Forsamlingshuset og BIOGRAFEN på den 
anden side. Så kom Posthuset, Seebergs Tobakshandel med tipskuponer og 
det lokale fodboldholds opstilling til næste søndag i vinduet, og så rutebil
stationen med sin adgang til resten af verden.
Jeg valgte at tage rutebilen og de nye muligheder, den tilbød, men et af de 
blivende billeder - uanset hvor jeg har været i verden - blev Kloi Farre nede 
i den anden ende af byen, med rindende øjne og nysgerrig skruetrækker 
bøjet over en eller anden indviklet samledåse. Georg Gearløs i Herman 
Bangs hus.
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PERSONEN
Han kunne iagtages hver dag. Gennem vinduet fra fortovet, eller når han 
langsomt bevægede sig rundt i byen - ofte med en lille stige over skulderen, 
husker jeg. Krumbøjet, med en såkaldt “spionkasket” på hovedet (en af de 
små tyske pilleæsker med reliefbånd og skygge - som senere Kansler Hel
muth Schmidt brugte), moustachen, brun arbejdsjakke, posede sorte bukser 
og knapstøvler.
Han lignede en komisk figur fra en af filmene oppe i forsamlingshuset, men 
komisk var han ikke. Kun for de mest idiotiske fnisevorne.
Man hørte ellers et utal af anekdoter om ham og hans søstre. Deres spar
sommelighed dannede næsten ordsprog: En skive ost, “tynd som Stinå” 
eller “overdådig som Kloi”. Man hørte om hans bil, en Chevrolet fra 1932, 
som stod omme bagved et sted, men man så den aldrig, for Kloi sagde, at 
om sommeren var det jo  så fint vejr at man lige så godt kunne cykle, og om 
vinteren var det synd for bilen at tage den frem. Der verserede også historier 
om, at han en gang havde været i Sønderborg med den, men han parkerede 
på Sundevedsiden, fordi han ikke ville udsætte den for strabadserne ved at 
køre over broen.
I min familie var der særlige historier, f.eks.: Min mor så en dag Kloi sidde 
højt til vejrs på rygningen af stuehuset. Hun hilste på ham, og han hilste 
høfligt igen. Da hun gik videre, undrede hun sig dog over hans position og 
vendte tilbage. Efter en nærmere udspørgen nåede hun frem til, at det ikke 
var spor frivilligt, at Nicolai Hans Jørgensen sad oppe på sit tag. Stærkt 
presset indrømmede han, at stigen var væltet, men at han fandt det for 
anmassende at bede uvedkommende om hjælp, og at han afventede, at en af 
søstrene ville vende hjem. Min mor fik stigen op, og en dybt taknemmelig 
Jørgensen ned.
Og toppen af forholdet blev en teatertur. En dag, hvor Kloi lå på et skab 
oppe på vores loft for at sikre elektrisk lys oppe over loftslemmen, fik min 
mor røbet, at vi skulle se Det Kongelige Teater samme aften - i en friluftsfo- 
restilling på Augustenborg Slot. Kloi sukkede oppe mellem sine ledninger, 
at det netop var hans store drøm. DET KONGELIGE TEATER ! Og med 
megen snilde fik min mor lokket ham med.
Så vidt jeg husker, spillede man Hostrups “En Spurv i Tranedans”. Som 
bekendt ikke et spil, der når særligt langt ned i nervedybderne, men Kloi var 
dybt bevæget. Jeg husker intet af forestillingen. Kun tårerne, der strømmede
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ned over elektriker Jørgensens kinder.
Da vi kom hjem, blev vi lagt i seng, men mine forældre fortalte, at aftenen 
sluttede med en bid brød og et glas Mosel-vin på terrassen, hvor Jørgensen 
igen blev dybt bevæget. “Det er ligesom i Hollywood” (rimende på “klud”) 
skal han have sagt: “Hållivud”.
Han var således en myte fra starten. Hertil kom historien om hans dristige 
kup mod den tyske “Hochseeflotte”, "Hochverrat” og “Todesurteil”, og så 
denne spinkle mand i den brune arbejdsjakke, som gled i et med de mure, 
han gik forbi.

BESØGET
Mange år senere sad jeg i Åbenrå som udstationeret medarbejder ved DR’s 
kulturafdeling. Jeg havde lavet programmer om det mest indlysende, og 
sågar et protræt af “6310 Broager” med Peter Andersen (tidligere Gammel
gab), Slagter Josef (Rasmussen) og Peter A. Petersen i hovedrollerne. (Men 
efter et par år følte jeg at de mest oplagte emner var opbrugte). Nicolai 
Jørgensen skulle have været med men det skulle gå anderledes:

Det tog mig lidt tid at tage mig sammen til at nærme mig institutionen 
Kloi Farre, og jeg fik rent ud sagt lokale bekendte til at bane vejen. (Selv 
var jeg stadig præget så meget af min gamle rolle, som lille gadedreng, at 
jeg faktisk ikke turde spadsere lige ind). Jeg fik aftalt en tid og ankom 
nøjagtigt efter utallige check med armbåndsuret.
Jeg blev modtaget lidt betuttet i kælderen under stuehuset. Her stod Anna 
og kogte rødbeder, mens Kloi stod oppe på komfuret, ifærd med at reparere 
et utæt skorstensrør med gamle konservesdåser. Dåserne blev klippet op 
med en bidesaks, glattet ud og krummet igen om røret, spændt fast med stål
tråd.
En røgdunst stod i køkkenet, så det rev i øjnene. Jeg blev bedt om at sidde, 
men rummets eneste stol var fyldt med lerklistrede rødbeder. Da Anna fatte
de fadæsen, for hun hen og ryddede sædet, pudsede efter med kjoleærmet 
og blankede med varm ånde og underkjolen. Kloi fortsatte sine undskyld
ninger oppe fra skorstenen, mens han klinkede røret sammen.
Bagefter gik vi over i værkstedet, et lillebitte rum fyldt med elektrisk ragel
se. Jeg blev bragt til sæde i en lille armstol inde i en skov af ledninger. Kloi 
selv sad på en trebenet stol ved skrivebordet. Han undskyldte den manglen
de komfort og den røgfyldte modtagelse i kælderen mange gange.
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Det var besværligt at komme i gang med den historie, jeg var kommet efter, 
for Kloi mente ikke, der var noget særligt i hans liv, som to voksne menne
sker kunne sidde og tale om. Og da slet ikke mig, dyrlægens søn, der var 
noget fint inde i Danmarks Radio. Det kunne jeg umuligt have tid til. Men 
vi fik sneget os ind på det. Realskole i Flensborg. Joh, der havde han rigtig 
nok gået, men det var en fejltagelse. Det var for folk, der skulle FREM i til
værelsen, men det skulle han jo  ikke. Så var det noget andet med Hans 
Dirksen. Han skulle jo  være læge og senere formand for vandværket. Til 
ham passede det.
Næh, Kloi måtte finde sig et solidt erhverv. Farverbranchen var der ikke 
længere gyldne udsigter i, mens elektriciteten var noget moderne, som sik
kert ville holde længe. “Det blew æ så, men di ku’it glem, te min far haj 
wæt farrer”, sagde han så med en lille, forsigtig latter, “Så æ kom alle te å 
jet OHM eller Volt heller sån noue. HØ, hø, hø!”
Lidt selvironi fra Kloi Farrer. Nu gled samtalen endelig og jeg følte mig 
inspireret til at tænde en cigaret, for på en fordelerkasse foran mig, fuld af 
sikringer, stod der faktisk et lille metallåg fra en malerbøtte med aske i.
Jeg mimede “Må jeg ryge ?” og “Vil De have en cigaret ?”, fik henholdsvis 
ja og nej, men i samme øjeblik jeg tændte lighteren for Kloi afsted. “Nej, 
vint, vint, vint, det æ it godt nok”. Han rodede ude på lageret, forsvandt 
over i hovedbygningen og kom tilbage med en fajanceskål med en vand
mølle på. Jeg mente, at jeg lige så godt kunne bruge låget, men nej - og skå
len var heller ikke god nok.
Det vidste sig, at han altid havde ønsket sig sådan et bronzeaskebæger med 
holder til tændstikkerne i midten og måske en lille figur på toppen, men så 
vidt var det aldrig kommet. “Således skulle det altså ikke være”, sagde han 
på højtideligt forsamlingshus rigsdansk og skjulte en lille tåre.
Højst sandsynligt overdriver jeg, men jeg oplevede en kamp mellem 2 følel
ser: sorgen over ikke at have fået noget, man har ønsket sig brændende, på 
den ene side skammen over at have begæret noget så ligegyldigt og forfæn
geligt på den anden. I hvert fald brød jeg stemningen ved at spørge videre: 
Hvordan var det med anklagen for højforrræderi ?
Joh, skibet sejlede så højt i Atlanten, at de måtte smøre alting ind i grøn 
sæbe for at undgå overisning. Sådan et mindre krigsskib (typen fik jeg ikke 
fat i) kan miste manøvredygtigheden og gå til bunds, hvis det bliver for 
tungt.
En dag bliver Gefreiter zur See Nicolai Hans Jiirgensen aus Broacker kaldt
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op til “gnisten” på telegrafstationen 
og bedt om at bringe et specialtele
gram op til kaptajnen sammen med 
kodebogen. Matros Jørgensen begi
ver sig lydigt afsted, men skrider i 
den grønne sæbe ved lejderen op til 
broen. Desværre mister han kodebo
gen i faldet, og da skibet krænger i 
det samme, ryger den ud over rælin
gen.
At Kloi havde holdt fast i det vigti
ge telegram, var til ingen trøst, for 
ingen kunne tyde det. Og hvad 
værre var: Den tyske marines kode- 
bog befandt sig ude i bølgerne, og 
uanset om torskene spiste den, eller 
englænderne fandt den, måtte hele 
kodesystemet laves om. Alt sam
men på grund af matros Jørgensen 
fra Nordschleswig.
Hele det militære retsapparat trådte 
an, og har sådan et system overrea
geret én gang, så bliver det ved op 

gennem alle instanser - om ikke andet, så for at berettige de tidligere overre
aktioner. (Disse ord er mine og ikke Kloi’s. Lige så fjernt som det lå ham at 
foretage en bevidst sabotagehandling - man måtte jo give kejseren, hvad 
kejserens var, også selvom det var “Der Kaiser” - lige så akavet var det for 
ham at kritisere høje herrer i fine uniformer, der med deres anklager mod 
ham tydeligt tog deres arbejde alvorligt.) “Det var helt fejl”, mumlede han, 
“Men di måt sikkert gøe, som di soj, for Tyskland var jo ve’ å taf æ kri’, å æ 
var jo kuns en lil jen”.
Retssagen bragte ham til Kiel, og jeg ægrer mig den dag i dag over, at jeg 
ikke tog flere notater. Det står derfor uklart, om Kloi’s kaptajn med et vid
nesbyrd om hans ydmyge karakter fik nedsat straffen på forhånd, eller om 
der vitterligt faldt en dødsdom, som man blot nølede med at udføre. Faktum 
er, at Kloi stadig sad i fængsel i Kiel, da krigen sluttede.
Pludselig blev alle celledørene smækket op. Det var almindelige menige fra

Nicolai Jørgensen som marinesoldat,
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hæren der løb rundt i gangene og raslede med nøglerne. “Ihr seid alle frei. 
Jetz regiert das Arbeiter- und Soldatenrat. Raus. Raus.” En så uformel løsla
delse huede slet ikke Kloi, og kun nødtvungent lod han sig presse ud af 
fængslet.
En afart af den russiske revolution havde ramt Kiel (som den også ramte 
Sønderborg under Præsident Topps regime), og Kloi havde det ikke godt 
med det. Alle autoriteter brudt ned og alting vendt på hovedet. På et fortov 
så han en løjtnant, hvis støvler han en gang havde pudset, blive holdt op af 
mængden og frataget kasket, kappe, støvler og distinktioner.
Det var et værdiomstyrtende syn, og Kloi søgte ind i en biograf, der viste 
film i døgndrift. Glade propaganda film, om hvor godt det gik ved fronten, 
hvor lystigt høsten blev bragt i hus (for nogle måneder siden), hvor snildt 
det tyske hjemmehåndværk gik for sig (f.eks. fremstilling af millitærkapper 
baseret på brændenældefibre) og næste sommers bademoder. Levende bille
der døgnet rundt for skifteholdsarbejdere og soldater.
(Her er jeg senere kommet i tvivl, men frem til nedskrivningen af denne 
artikel har jeg ikke mødt nogen sagkundige, der kunne hverken af- eller 
bekræfte eksistensen af en sådan biograf i Kiel i 1918. Er resultatet galt, lig
ger fejlen hos MIG, for jeg tiltror ikke Kloi Farrer evnen til at lyve om 
noget som helst. Jeg HUSKER det sådan).
Men sikken en historie: Manden, der lagde alle den tyske marines hemme
ligheder blot for de allierede, mødte sin dødsdom med åben pande, men 
blev befriet fra sin dødscelle af selveste verdensrevolutionen, men gemte sig 
i en biograf, indtil det hele var overstået.
Den kunne jeg huske, men da vi kom tilbage til Broager efter krigen, vrim
lede det med navne, som fik mig til at trække en notesblok frem. “Va æ no 
det ?” spurgte Kloi. En hjælp til at huske korrekt, sagde jeg. “Hows va ?” 
Do hæ da it tænt dæ å sæi det her virre te noue ? It å tal om. Di klaue mæ 
an!”
I farten forstod jeg ikke budskabet rigtigt. Jeg skyndte mig at forklare, at jeg 
ikke løb med sladder i al almindelighed, men at jeg faktisk var kommet for 
at foreslå et TV.interview. Kloi troede ikke sine egne ører. “Å tv ?” Ja, sagde 
jeg. Dér kan man ikke fordreje, hvad folk siger som i aviserne. Man kan nok 
klippe, men alt hvad folk hører, er kun hvad offeret vitterligt har sagt. 
Dumme bemærkninger, for Kloi’s blufærdighedstærskel var overskredet for 
længe siden. At en lytter ikke bare nikkede og glemte, hvad han sagde, men 
ville skrive det ned, var slemt nok, men direkte udstille det i et massemedie
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var skandaløst. Han så byger af sagsanlæg fra omtalte personer foran sig og 
evig skam fordi han havde stukket næsen for langt frem.
Hans ængstelse blev til vrede. Jeg havde vildført ham. Han troede, jeg kom 
med en ærlig interesse for hans liv, men nu stod det klart, at jeg ville mis
bruge ham, hænge ham ud og sætte ham i gabestok.
Han inddrog straks mit askebæger, og jeg forstod vinket. På vejen ud blev 
han sit høflige jeg igen. Så mange gange undskyld og tak for besøget og hils 
hjemme, især til Fru Dyrlæge, som en gang havde hjulpet ham i en svær 
stund.

SUMMA
Jeg talte aldrig med ham igen, hvad jeg kun kan beklage dybt. Der var ikke 
tid til det, lejlighed bød sig ikke o.s.v. Der er patentforklaringer nok, men 
sandheden er nok, at jeg blev lige så bange for ham, som jeg havde været 
som knægt.
Indtrykket er blevet siddende, og jeg har kun mødt hans lige i fremmede 
kulturer. Sparsommeligheden, som man gjorde sig lystig over i Broager, 
men som er den naturligste ting andre steder i verden, hvor man kun ejer det 
allermest nødvendige. Blufærdigheden, som kun viser en realistisk vurde
ring af ens egen indflydelse på verden, og skæbnetroen, der er en total selv
følge hos folk, der ikke har ukorrupte politibetjente, Ekstrabladet eller Omb
udsmanden at appellere til.
Og hans reaktion mod hele TV-begrebet minder om visse indianerstammer, 
der mener at man tager deres sjæl fra dem, når man affotograferer dem. Og 
“Di-klaue-mæ-an” - paranoiaen er en yderst fornuftig reaktion hos Papua- 
neme, der får en over snuden af de indonesiske myndigheder, hver gang de 
siger et kvæk.
Men ydmyghed er ikke identisk med primitivitet og manglende udvikling. 
Den kan selvfølgelig være udtryk for sippethed og almindelig livsforskræk
kelse, men den kan også rumme en dyb forståelse af tilværelsen, der ligger 
langt væk fra konkurrence samfundet, ugens tilbud i Brugsen, bingo, tip
ning, Kvit eller Dobbelt o.s.v.
Karen Blixen diskuterer i “Gengældelsens Veje” med sig selv om, hvad hun 
kalder “bondens og piratens mod”. Det ligger til enhver tid i piratens blod at 
tage en chance, at sætte det man har til for at få noget mere - eller miste det 
hele - men han vil aldrig, aldrig kunne finde det mod, bonden bruger, når
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han giver afkald på vilde forandringer, men ser en (måske lidt kedelig?) til
værelse fast i øjnene fra start til slut og holder sig til den!
Sådan vil jeg helst se Kloi Farre. Som en mand, der mere eller mindre 
bevidst - gav afkald på realeksamen, verdenskrig og revolution, bronzeaske
bæger og TV-berømmelse, fordi han havde et mere stabilt mål for øje. En 
sjælefred, der ikke lod sig påvirke af 4 timer på en tagryg, eller et par årtier 
på cykel med en bil i garagen eller alskens nymodens pjat. Selv savnet af et 
bronzeaskebæger kunne han leve med.
De virkeligt vigtige ting holdt han for sig selv, de næstvigtigste overlod han 
til søstrene, og resten måtte de andre, samfundet, tage sig af. Balancen i 
livets waterpas var det eneste afgørende.
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Historien bag et gravkors
fortalt a f H.H. Hüttmann

Min oldemor, Catharina Petersen, der var født den 14. juni 1846, var datter 
af Boelsmand Peter Hinrich Petersen, der ejede den nu nedlagte gård 
Allégade 7 i Broager. Han var med til at oprette Sparekassen. Han sad såle
des i ledelsen i 41 år, lige til sin død i 1900.

Oldemor blev gift med teglværkse
jer Carl Detlefsen i Egernsund i 
1874.
De oplevede således krigen i 1864, 
og har fortalt denne historie, som 
min bedstemor Cathrine Matzen, 
igen har fortalt mig.
Først en kort omtale af de i historien 
omtalte personer. I Broager virkede 
en læge ved navn Johan Schirmhof 
født i Flensborg i 1813. Han var gift 
med Tingskriverens datter i Broager 
Margaretha Henriette Bendixen. 
Han virkede som feltlæge for Sles- 
vig-Holstenerne i 1848, var blandt 
andet med ved slaget ved Bov. Han 
var uddannet ved universitetet i 
Kiel, hvor hans kone havde lært til 
sygeplejerske. Det kan også

Bedstemor Cathrine Matzen, fø d t nævnes’ at han senere > kriSen 1870’
Detlefsen d.16/3 1875 meldte Sl8 fnvi,ligl som feltlæge.

Han indsatte en vikar i embedet, og 
da han vendte tilbage, forblev vikaren som læge i Broager, og siden den tid 
har vi haft to læger i byen.
Efter oprøret i 1848-51 fik vi en ny præst (Diakon) i østre præstegård, nem
lig Julius Carl Gerhard Schleppegrell, han var født i Slagelse i 1811, blev
lærer i Slagelse, meldte sig som frivillig i 1848, og fratrådte i 1851 som
kaptajn. Han blev udnævnt til Diakon i Broager den 01. november 1852, 
afsattes den 28. oktober 1864 af Preusserne, og vender tilbage til lærerger



ningen, dør 1877 i København. Hans skudsmål blandt menigheden var, at 
han var mere officer end præst.
Werner Graf von Schulenburg var en ægte preusser, hvis familie med helte
navn ofte optrådte i Preussens krigshistorie, blandt andet under Napoleonsk
rigene. Greven var uddannet indenfor skovvæsenet men deltog i 1864 som 
løjtnant, han var 28 år gammel. Han blev sammen med de Brandenburgere 
indkvarteret her i Broager.
Felttoget blev som bekendt ledet af Prins Friederich Carl, der havde hoved-

Hier ruht Werner G raf von der Schu
lenburg Oberförster Candidat und 
Lieutenant im Königl. Preuss. Bran- 
denburgischen Infantari Regiment nr. 
35, geborn d. 29 Novbr. 1835, gefal
len d. 18. April 1864.

kvarter på Gråsten Slot.
Tilbage til historien fra 1864. De 
fleste kender tilbagetoget fra Dan
nevirke. Pastor Schleppegrell sendte 
i flere aftener en gryde varm grød 
samt pandekager ud til de danske 
tropper, der holdt feltvagt ved Smøl. 
Den 10. februar spærrede pre
usserne vejen, og Broager blev 
besat af de preussiske enheder. 
Pastor Schleppegrell holdt nu øje 
med de preussiske enheder. Han 
lånte en båd i Vemmingbund og 
roede flere gange over til Dybbøl, 
men preusserne opdagede det, og 
han blev ført til hovedkvarteret i 
Gråsten, sigtet som spion - en alvor
lig affære. Præstens tilfangetagelse 
rygtedes hurtigt, og lægen i Broager 
sætter sig i forbindelse med løjtnant 
Werner Graf von Schulenburg, han 
var nemlig indkvarteret hos lægen. 
Lægen kendte udmærket præsten, 
de var begge akademikere, og kom 
sammen selskabeligt. Broager var 
på den tid en embedsmandsby.
De kører så i hestevogn til Gråsten, 
og får foretræde hos Prins Friederi
ch Carl. Her beder løjtnanten indt-
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rængende for præstens liv og levned. Prinsen afbryder ham, idet han rejser 
sig og siger: “Hvad har jeg ikke gjort for Preussen”, og han befaler at 
præsten bliver sat på fri fod under særlige betingelser. Han bliver nemlig 
kørt til Hejlsminde, hvorfra han kan ro alene over til Fyn.
En lykkelig udgang. Det fortælles ligeledes, at præstens indbo af egnens 
bønder blev kørt ned til teglværkerne og derfra sejlet videre til København. 
Løjtnantens skæbne blev anderledes. Han deltager i stormen på Dybbøl den 
18. april, som delingsfører ved brigaden Kanstein, hvis opgave det var som 
bagtrop efter stormen, at afskære danskernes tilbagetog fra Dybbøl mod 
Sønderborg. Herunder falder han nede ved Brohovedskanseme, og da briga
den vender hjem, erfarer lægen den triste nyhed. Han spænder sin hest for 
vognen, og kører ud, og henter sin ven løjtnanten, og får ham begravet på 
Kirkegården i Broager, hvor graven den dag i dag kan ses.
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Arbejderboligen ved 
Cathrinesminde Teglværk

a f Lone Lisberg

Dette er beretningen om et næsten 100 år gammelt hus, der som fugl Føniks 
rejste sig af asken. Arbejderboligen, der i en del år henstod i stærkt forfal
den tilstand, var helt jævnet med jorden, før den atter kunne komme til ære 
og værdighed. Nu står huset igen på sin vante plads, indrettet som museum 
og med en plancheudstilling, der i ord og billeder fortæller arbejderhistorie 
til kommende generationer.
Ikke længe efter opførelsen af den store ringovn i 1892, byggedes nede ved 
vandet en bolig for teglværksarbejderfamilieme. Huset bestod dengang af 4 
lejligheder med stue, køkken og sovekammer. I det sydøstlige hjørne blev 
der desuden indrettet et teglmesterkontor. I 1920erne ændredes indretnin
gen. Det tidligere teglmesterkontor blev inddraget til beboelse, og fremover 
blev der nu kun 3 lejligheder, som til gengæld var større.

Sidst i 1980erne var den resterende del a f arbejderboligen meget foifalden.
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I 1960erne reducerede en storm huset til halv størrelse, idet den vestlige del 
blev ødelagt. Heldigvis var kun den østlige lejlighed beboet på dette tids
punkt. Huset blev repareret med plader, brædder og tagpap, så en “ny” vest
lig gavl kunne modstå havgusen fra Flensborg Fjord. Den resterende del af 
huset var nu beboet frem til 1981.
Herefter stod huset tomt, og med mellemrum fik det besøg af “landevejens 
riddere”. Det forfaldt nu hurtigt, ligesom de øvrige teglværksbygninger, 
men i 1986 overtog en selvejende institution Cathrinesminde, og man tog 
fat på at rydde op i ruindyngerne. Ringovnen og nogle af tørrelademe 
istandsattes med smukt resultat.
Imens ruskede vejr og vind i den gamle arbejderbolig. Det var ved at være 
sidste ombæring, hvis huset skulle reddes og blive en del af det planlagte 
teglværksmuseum. På projektets budget var der på det tidspunkt ikke afsat 
penge til restaurering af boligen, men i 1990 kom der tilsagn om støtte fra 
SiD’s hovedbestyrelse. Desværre skete der et uheld, inden projektets folk 
kunne tage fat på opgaven. Huset brændte ned til grunden! Heldigvis viste 
det sig, da man fik ryddet op på brandtomten, at hele den oprindelige byg
nings fundament var intakt. Restaureringsarkitekten fik på den måde mere 
klare linier for for placeringen af den rekonstruerede bygning og dens 
ruminddeling.
Huset skulle nu genopføres, så det udefra fik sit oprindelige udseende, men 
inde blev der indrettet 3 lejligheder, som skulle vise møbleringen af en bolig 
i henholdsvis 1890erne, 1930erne og 1960erne. også teglmesterkontoret 
blev placeret på sin gamle plads. Det rummer nu en oplysende planche
udstilling med billeder og tekst.
Oprindelig var det meningen at opføre bygningen af genbrugssten, men det 
viste sig at være umuligt at finde nok ens sten. Der skulle bruges flest gule 
sten, men også nogle røde. I stedet for gamle sten valgtes derfor nye bløds- 
trøgne, kulbrændte sten, som blev “De forenede Teglværker”s bidrag til 
denne del af projektet. Så vidt muligt skulle huset bygges som dengang i 
1890erne, men hensynet til de museumsgenstande, der skulle placeres i 
huset, gjorde det nødvendigt at isolere gulve og mure på moderne vis. Til 
gengæld er der benyttet gamle tagpander.
Arbejdet gik for alvor igang først i maj 1991, og murene skød hurtigt i vej
ret.
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Husets hjørner er under opmuring. Hulmurens yderste del har nået vind
ueshøjde.

Arbejdet skrider godt frem. Det er nu Huset set her i rejsehøjde,
nødvendigt med stillads.
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Grundstensnedlæggelsen blev foretaget den 11. juni. SiD-formanden, Hardy 
Hansen, deltog i begivenheden og medvirkede ved indmuringen af et speci
elt fremstillet blyrør, som indeholdt mønter, aviser, en fagforeningsbog, et 
jubilæumsskrift fra SiD Gråsten og et årsskrift fra støtteforeningen Cathri- 
nesmindes Venner.

D ette grundstensdokum en t e r  indm ure t 11. ju n i 1991 ved genrejsn ingen  a f  
arbe jderbo ligen  ved C athrinesm inde T eglvæ rk . Første  g rundsten  e r  
in d m u re t a f  H ard y  H ansen , form and fo r Specia la rbe jderfo rbundet i 
D an m ark , den  anden  sten a f  D ycke H off, fo rm and for den selvejende 
institu tion  C athrinesm inde og den tred ie  sten  a f  A rne A abenhus, fo rm and  
fo r foren ingen  C athrinesm indes V enner.

H uset e r  g en re js t med m idler fra  S ID 's  k u ltu rfond , m urstenene e r  skæ nket 
a f  D e Forenede T eglvæ rker i E gernsund , v induer og døre a f  snedkerlauget 
i S ønd erb o rg . H usets t re  lejligheder f ra  1895,1930 og 1965 vil blive udsty re t 
m ed m øbler indsam let i lokalbefolkningen m ed hjæ lp  fra  C athrinesm indes 
V enner.

M ed de tte  dokum ent vedlægges to  dagblade, Jydske/V estkysten og Det F ri 
A k tue lt, e t m øntsæ t, katalogblade over de leverede m ursten  f ra  De Forenede 
T eg lv æ rk er, en fagforeningsbog og e t ju b ilæ um ssk rift f ra  S ID , G råsten  sam t 
å rs sk r if te r  udgivet a f  C athrinesm indes V enner.

Dette dokument blev ved grundstensnedlæggelsen d. 11. juni, sammen med 
skrifter og genstande, indsat i husets mur som en hilsen til eftertiden.

Sommeren igennem skred byggeriet godt frem. I august rejstes spærene af 
solidt træværk fra nedrivningen af det gamle jembanehotel i Broager, og d. 
30. august kunne det officielle rejsegilde finde sted i strålende solskinsvejr 
med høj, blå himmel. Blandt deltagerne og talerne var igen Hardy Hansen. 
Allerede inden rejsegildet var huset godt på vej til at blive lukket. Skorstene 
var muret op, lægter lagt, vinduer isat. Vinduer og udvendige døre blev 
fremstillet og skænket af “Sønderborg Snedkerlaug”. Midterposteme er gen
brug fra det nedrevne hotel i Broager, men det viste sig at være umuligt at 
anvende hele vinduer pga. størrelsen. Det øvrige måtte derfor fremstilles af 
nyt træ. Det samme gælder indvendige døre.
Efter rejsegildet fortsattes arbejdet. Tagstenene blev lagt og understrøget, 
vinduerne malet grønne. De udvendige døre blev sat i, malet grønne, 
forsynet med gamle håndtag og nye låse. Huset var lukket!
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Spærene er rejst, hurtigt og smertefrit! Det tog kun et par timer fo r  de dygti
ge folk.

Den østlige gavltrekant mures op, og En skorsten tager form. Sommervejret 
lægterne bliver lagt. giver gode betingelser for byggeriet.
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Den sidste a f  rejsegildets mange kranse bliver anbragt. JydskeVestkystens 
fo togra f har også vovet sig høj til vejrs!

SID-formanden, Hardy Hansen, har 
taget plads på "talerstolen". For
manden udtrykte sin glæde over at 
være med på Cathrinesminde endnu 
engang samt ønsket om at måtte 
komme igen ved indvielsen a f  
museet i arbejderboligen.
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Til slut var der øl og pølser til alle . 
Rejsegildets deltagere har vendt 
blikket mod Flensborg Fjord gli
trende vand, og Dannebrog vajer 
med den høje blå augusthimmel 
som baggrund.

Efter mange samtaler med forskellige tidligere beboere kunne museet i sam
arbejde med restaureringsarkitekt, projektleder og malermester beslutte, 
hvordan huset skulle fremtræde indvendigt. I teglmesterkontoret er der hvi
dkalkede vægge. Loftet er gråmalet, ligeså det øvrige træværk. Gulvet er 
belagt med kvadratiske, hvidgule teglfliser. Alle de øvrige murstensgulve i 
de 3 lejligheder er lagt af de samme gule blødstrøgne, kulbrændte sten, som 
huset er opført af. I den ældste lejlighed fra 1890erne er væggene hvidkal
kede, lofterne er malet i en mørk brun farve, de indvendige døre er ådrede, 
d.v.s. malet så de ligner mørkt egetræ. Der er kakkelovn i stuen og brænde
komfur i køkkenet.
I lejligheden fra 1930erne er der kommet flere farver på væggene. I køkke
net er den nederste del af væggene nu blå. Lofterne er brune og ret mørke. 
Dørene og deres indfatninger er fyrretræsådrede - en noget lysere nuance 
end den, der er anvendt i den ældste lejlighed. Væggene i soveværelse og 
daglig stue er limfarvede, lysegrønne. I den gode stue er der tapetseret med 
to slags tapet, ens på de modstående vægge. Der er trægulv i den daglige 
stue, ellers stengulve. 1 køkkenet er der brændekomfur, men også en primus. 
I stuen er der kakkelovn. I lejligheden er der desuden et ret stort spisekam
mer, som indeholder mange ting: Hylder til køkkenting og fødevarer, vand
bænk, køkkenskab, flueskab, høkasse og meget andet.
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Et kik ud ad vinduet mod øst, mens de indvendige mure endnu kun er berap- 
pede, viser et glimt a f  den tidligere ejerbolig på bakken.

I 1960erne er meget ændret. Lofter, døre og vinduer er malet gullighvide. 
Der er tapet og trægulv i begge stuer. Også i køkkenet er der tapet på den 
øverste del af væggene, mens den nederste er blåmalet. Der er indlagt vand, 
og der er køkkenvask og køkkenbord med skabe. Brændekomfuret er afløst 
af et gasbord med terrazzoplade, gasapparater og gasovn. I skabet under 
pladen er der plads til gasflaskerne. Der er endnu kakkelovn i lejligheden, 
større og mere moderne af en type, der let kan ombygges til fyring med 
petroleum. Der er indlagt elektricitet.
Denne lejligheds indretning bygger især på viden om forholdene andre ste
der på dette tidspunkt, for i virkeligheden blev så godt som intet ændret ved 
indretningen af smed Peter Petersens (Pæ smej’s) lejlighed fra 50eme frem 
til 1981, hvor han flyttede fra teglværksarbejderboligen til Broager Pleje
hjem. Hvis de faktiske forhold skulle have været vist, ville der ikke have 
været den store forskel på 1930er og 1960er-boligerne. To væsentlige foran
dringer var der dog. I 1941, da teglværket fik indlagt elektricitet, blev også 
arbejderboligen tilsluttet, og så sent som i 1968 blev der indlagt vand.
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Interiør fra  1960er-lejlighedens gode stue.

Kakkelovnshjørnet i dagligstuen i Et kik ind i samme lejligheds gode
1930er-boligen. stue.
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Ingen af lejlighederne er indrettet helt som dengang, da de enkelte familier 
boede der. Det ville være umuligt, fordi folk naturligvis dengang som nu 
indrettede sig på forskellig vis. Nogle af møblerne og genstandene har 
virkelig været brugt i boligen. Disse ting er skænket til museet af tidligere 
beboere eller deres efterkommere.
Indsamlingen af genstande er et helt kapitel for sig, for hvad ville huset 
være uden møbler, gardiner, tæpper og alle de ting, mennesker iøvrigt omgi
ver sig med.
Allerede sidst i 1990 var indsamlingen så småt startet på Museet på Sønder
borg Slot, idet museet fik foræret en del større og mindre genstande, som 
var velegnede, og som giverne gerne så anvendt til formålet.
I det tidlige forår 1991 afholdt støtteforeningen Cathrinesmindes Venner 4 
studiekredsaftener, som gik ud på at samle oplysninger om lejlighederne i 
arbejderboligen. Interessen var stor,- omkring 40 personer var tilstede pr. 
aften. Genstandssamlingen blev ved den lejlighed forøget med ca. 150 gen
stande, og siden fortsattes indsamlingen med stor hjælp fra egnens befolk
ning. Alt i alt er der indkommet mere end 1200 genstande, små og store. 
Nogle ting ligger i depot, hvis en udskiftning skulle blive nødvendig, og en 
del af tingene er anvendt ved møbleringen af en lejlighed, som skal anven
des af skolebørn i forbindelse med aktiviteterne i “Historisk Værksted”. 
Disse aktiviteter omfatter, foruden “syslen” og madlavning, teglværksarbej
de af forskellig art såsom æltning af ler, fremstilling af mursten og opkørsel 
af kul til ringovnen samt meget mere. Medens museet i arbejderboligen er et 
museum i almindelig forstand - “nok se, ikke røre!” -, er lejligheden, som 
hører til det historiske værksted absolut indrettet til at blive brugt. Kakkelo
vne, komfur og gruekedel er fuldstændig brugbare og i meget fin stand, 
afprøvet af museets personale flere gange.
I marts måned kom den tid, vi alle spændt havde ventet på. Møblerne skulle 
på plads i lejlighederne. Hvordan ville det komme til at se ud i virkelighe
den? De fleste møbler var parat, og placeringen skitseret på plantegninger 
over hver lejlighed. Enkelte møbler manglede endnu “en kærlig hånd” fra 
museets snedker. Allerede eftei den første uge var alle de større møbler på 
plads, og lejlighederne begyndte at se “beboede” ud. Så kom turen til 
småtingene, som skulle give rummene den rigtige atmosfære. Desuden skul
le alle genstande sideløbende med indflytningen forsynes med endeligt 
museumsnummer, måles, registreres og fotograferes.



Den smukke gamle symaskine står parat til at blive brugt i det historiske 
værksted. (Registreringsfoto).

Vaffeljernet og det gamle komfur 
virker perfekt, så skolebørn vil 
fremover kunne fremstille deres 
egne "helt rigtige" gammeldags 
vafler i den historiske værksted på 
Cathrinesminde Teglværk. (Regi
streringsfoto).
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Øverst ses en armstol og et tobaksbord, som nu er placerede i lejligheden 
fra  1890erne. Nederst til venstre en stol med grønt plydsfra  den gode stue i 

1930ernes gode stue. (Registreringsfoto).
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Og så - omsider - var huset parat til den store indvielse midt i maj. Fra 
museets side er vi ganske godt tilfredse med resultatet ud fra de materialer 
og genstande, vi havde til rådighed, men i virkeligheden er møbleringen af 
lejlighederne ikke endegyldigt afsluttet, for et museum skal “leve”. Der skal 
være mulighed for udskiftning af genstande efterhånden, hvis endnu bedre 
ting skulle dukke op, og der skal være mulighed for saglig kritik, som kan 
føre til småændringer. Men alt i alt er resultatet blevet som forventet. Egnen 
og landsdelen har nu fået et lille arbejdermuseum, som skal blive en del af 
det enestående teglværksmuseum, som åbner indenfor en overskuelig frem
tid.

April 1992 
Lone Lisberg

I den disede baggrund til venstre fo r  den opførte arbejderbolig skimtes Bro
ager Kirkes karakteristiske kirtetårne.
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Prædikestolen i Broager Kirke
Om morgenen den 12. august 1536 - iøvrigt Kongens fødselsdag - blev 
Københavns byporte ikke lukket op som sædvanligt, og inde i byen foregik 
mærkelige ting. Ærkebiskoppen af Lund , biskoppen af Ribe og biskoppen 
af Roskilde, Joachim Rønnow, blev (sammen med mange andre) arresteret 
af Kongens mænd. Kong Christian den 3., der allerede som ung hertug i 
Sønderjylland ivrigt arbejdede for protestantismen, havde med eet slag sat 
de danske biskopper og den danske kirkeordning ud af spillet. Her skal ikke 
gøres rede for Reformationens forløb, selvom det er spændende nok, men 
det kan dog lige tilføjes, at den i høj grad også havde et verdsligt formål. 
Kongen skulle bruge penge til at betale sine hjælpetropper med. De penge 
kunne han få ved at inddrage kirkegods.
Fra nu af blev prædikenen et hovedelement i gudstjenesten.
Der var også blevet prædiket i den katolske kirke. (Bl.a. skulle Tiggermun
kene prædike omvendelse og bod ifølge deres ordensregler). Det foregik fra 
læsepulte på kirkens gulv.
Prædikenen var lutheranernes bedste våben mod katolicismen. Ifl. Luthers 
lære var frelsen en gave, som kun kunne betales med tro. Og troen kom, når 
man accepterede, at man ikke kunne påvirke skæbnens gang, men kun mod
tage Guds ord, sådan som de var skrevet i Bibelen.
Således fik Bibelen en helt ny betydning. Det måtte få konsekvenser både 
for Gudstjenestens forløb og kirkerummets indretning. Menigheden måtte 
høre Guds ord. Derfor måtte der til hver Gudstjeneste være en prædiken. 
Prædikenen blev afholdt for menigheden. Derfor blev menighedens tilstede
værelse en nødvendighed. (En katolsk messe kan gennemføres, uden at der 
er en menighed tilstede).
Det sted i kirken, hvorfra der skulle prædikes, måtte derfor have en særlig 
plads. Biskop Palladius fra Roskilde skriver i en række “håndbøger” bl.a. 
om kirkens indretning. Han skriver om prædikestolen, at den burde sidde på 
sydvæggen, oven over menighedens stole og helst ved et vindue, så præsten 
kunne se at læse - også når han blev gammel og synet svagt. Dertil kom, at 
den burde sidde midt i kirken. Derved kom prædikestolen til at sidde mel
lem alteret, som repræsenterede nadverens sakramente, og døbefonten, som 
repræsenterede dåben. (Indtil ca. 1700 var de fleste døbefonte placeret i 
kirkens vestende ved indgangen til kirken.
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Prædikestolen i Broager Kirke 
bærer et påmalet årstal 1591. Den 
har på det tidspunkt afløst en ældre 
prædikestol, der ifl. kirkeregnskabet 
blev solgt til Adsbøl for 5 dalere, 
hvilket gav et overskud til kirkekas
sen på 2 mark og 4 skilling. I kirke- 
regnskaberne fra 1589 er der en lille 
interessant oplysning. Man havde 
da sendt et bud til Odense efter 
snedker Je(n)s Asmesen, for at han 
kunne lave en ny prædikestol. Der 
kom ikke noget ud af den henven
delse, og man vendte sig derfor mod 
Flensborg. Her var der et dygtigt 
snedkerlaug, og en eller flere sned
kere har lavet eller samarbejdet om 
prædikestolen til Broager Kirke. 
Den er en kopi af en type prædike- 

Foto: Nanna Ihle stole, der kom til Flensborg med
Johan van Bremens stol i Flensbor
gs Set. Johannes fra 1587.

Denne nye prædikestol er siden blevet flyttet og ændret flere gange. Dens 
oprindelige placering kendes ikke, men har nok været i sydsiden af kirken. 
Man ved nemlig, at et fyrstepulpitur var anbragt på skibets nordside. Det 
blev taget ned i 1748. I 1786 skulle stolen nedtages for så at blive anbragt 
“an den bogenpfeiler” mod syd. I 1855 blev den flyttet til korbuens sydvan
ge og herfra ved restaureringen 1924 - 27 til sin nuværende plads.
Stolen har nu seks fag. Oprindelig har der været otte - muligvis ni. I felterne 
på stolen er der bibelske relieffer med tilhørende indskrifter fra bibelen, her 
gengivet efter en tysk bibel på højtysk, samt henvisning til skriftstederne:
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2. Kobberslangen
4. Mosebog 21. kap. vers 8 
Da sprach der Herr zu Mose: Mache 
dir eine eherne Schlange und richte 
sie zum Zeichen auf; wer gebissen 
ist und siehet sie an, der soll leben.

Foto: Nanna Ihle

1. Syndefaldet
1. Mosebog 3. kap. vers 15 
Ich will Feindschaft setzen zwischen 
dir und dem Weibe, und zwischen 
deinem Samen und ihrem Samen. 
Derselbe soll dir den Kopf zertreten 
 (verset er ikke fuldendt).

Foto: Nanna Ihle
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4. Kristu s på korset
med Maria og Johannes ved foden af 
korset

Markus evangeliet 15. kap. vers 24 
Da sie ihn aber gekreuzigt hatten, 
teileten sie seine Kleider und warfen 
das Los d ru m .....

Foto: Nanna Ihle

3. Tilbedelsen af barnet.
Barnet ligger i en kurv, Josef med en 
lygte, en hyrde, som letter på huen, 
et æsel og en hest, der ånder på 
barnet, og endelig en engel.

Lukas evangeliet 2. kapitel vers 10 
Und der Engel sprach zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht; siehe, ich 
verkündige euch grosse Freude, die 
allem Volk widerfahren wird.

Foto: Nanna Ihle

f M Ä te « K ü E r K F Y 3 !

w n æ w i o\ 
Æ  m n ’M  t »  l o s  i \

95



6. Dommedag
med Kristus i skyer mellem sværd 
og lilje, flankeret af lurblæsende 
engle samt Maria og Johannes. 
Forneden salige og fordømte på vej - 
et stort Leviatan-gab (Leviatan er et 
kaos-uhyre).
Mathæus evangeliet kap. 25 vers 31 
Wenn aber des Menschen Sohn kom
men wird in seiner Herrlichkeit und
alle heiligen Engel mit ih m .....(ikke
fuldendt)
Foto: Nanna Ihle

5. Opstandelsen
Mathæus evangeliet 28. kap. vers 5-
6
Ich weiss, dass Ihr Jesum, den 
Gekreuzigten, suchet. Er ist nicht 
hier. Er ist auferstanden, wie er 
gesagt hat.

Foto: Nanna Ihle

r r i  vat re s «kns |
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Det ses, at reliefbilledeme og tilhørende citater under dem ikke passer sam
men på alle tavlerne. I felt tre har citatet forbindelse med forkyndelsen for 
hyrderne på marken, i felt fire ses ingen soldater og i felt fem gælder citatet 
kvinderne ved graven. Prædikestolen har åbenbart mistet to fag: et med et 
relief med forkyndelsen for hyrderne på marken og et med kvinderne ved 
graven. Det tredie felt, der muligvis mangler, kunne være med soldaterne 
ved korset. Man kan vel tænke sig, at de manglende relieffer er gået tabt ved 
de forskellige flytninger af prædikestolen. Man kan dårligt tænke sig, at de 
oprindelige billedskærere ikke kendte den rette sammenhæng mellem relief
fer og bibelcitater.
Billedskærerne har brugt malerier som forlæg for deres arbejder. Værkste
derne har haft mapper med forlæg eller som gode kolleger lånt hos hinanden. 
Derfor findes der rundt om i landsdelen relieffer, der tilsyneladende er udført 
efter det samme forlæg. I selve udførelsen kan der så være små afvigelser fra 
det ene arbejde til det andet. På prædikestolen i Broager Kirke afviger Adam 
og Eva-stykket således fra andre arbejder fra Flensborgværksteder. Eva er 
her en af de mest sensuelle piger fra dansk renæssance. Betlehemsrelieffets 
engel viser tydeligt, at billedskæreren har haft et godt øje for unge flensbor- 
gpigers yndigheder.
Prædikestolens nuværende staffering fremkaldtes i forbindelse med kirkens 
restaurering 1924 - 27. Oprindelig har stolen kun haft en sparsom staffering, 
hvor de indlagte træsorter (tarsoarbejde) kunne gøre sig gældende.
Før restaureringen var prædikestolen hvidgrå.
Den kvadratiske himmel over prædikestolen stammer formentlig fra en 
istandsættelse og flytning i 1786.
Der er stadig bevaret tre dydeskikkelser i relief: Håbet med fugl Fønix og 
anker, Styrken med søjle og Retfærdigheden med sværd og vægt. Symbo
lerne er egentlig hedenske, idet Dyderne er romerske gudinder.

A.J.P.

Kilde: Danmarks Kirker, udgivet af Nationalmuseet.
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Set og sket på Broagerland
1990

03.01.90

05.01.90
10.01.90

20.01.90
27.01.90
27.01.90
31.01.90

01.02.90
01.02.90

03.02.90

10.02.90

03.03.90
10.03.90
21.03.90
26.03.90

01.04.90
08.04.90
17.04.90

02.05.90

08.05.90

Jørn Lehmann Petersen afløser Peter Nielsen i 
borgmesterstolen.
I Skeide fejres Hellig Tre Kongeraften på festlig vis. 
Sparekassedirektør C. Hagedorn har 25 års jubilæum 
ved Broager Sparekasse.
B.U.I. amatører opfører stykket “Jamen, de har det da godt”. 
Åbent hus på “Annas Minde”.
Broager Musikskole er vært ved musikstævne.
Åbent hus i Sydbanks afdeling i Broager i anledning af 
lederskifte.

Læge Niels Nørmark overtager praksis efter læge Hack Buch. 
Lokalhistorisk Arkiv flyttes til nye lokaler,
Storegade 33 “Æ Farres Hus”.
Socialdemokratiet i Broager spiller dilettant i 
Skodsbøl Kro.
Afstemningsfest i Broager-salen.

Tyroleraften i Broager-hallen.
B.U.I. har gymnastikopvisning i Broager-hallen.
Kommunen sælger erhvervsgrunde til nedsatte priser.
Broager Musikskoles forårskoncert.

Sydjydsk Kabelteknik flytter ind i “Merko-Huset”.
Koncert i Broager Kirke ved Torben Demstrup.
Vestervang åbner cafeteria for beboerne.

Koncert i Broager-salen med Broager Amatørorkester 
og Sønderborg Amatørorkester.
Broagerlands Rideklub modtager 10.000,00 kr. fra 
Broager Sparekasse.

98



19.05.90 Broager Pigespejdere og Fritidsklubben “Mariegård” 
har loppemarked.

19.05.90 Broagerlands musikfestival afholdes på 
Ringriderpladsen.

25.05.og Bømegilde i Skodsbøl arrangeret af Skodsbøl
26.05.90 Frivillige Brandværn.
26.05.90 Broagerlands Turistforenings “Ren Dag”.
26.05.90 Første parkunderholdning løber af stabelen.
26.05.90 B.U.I. arrangerer “Broagerløbet”.
31.05.90 Broager Børnehave og Fritidshjem, Fritidsklubben, Børnegården 
Nejs og Vestergades Børnehave har bømefest i parken.

03.06.90 Pinsegudstjeneste i Broager Kirke, hvor Jens Back 
Nielsen holder sin afskedsprædiken.

05.06.90 Egemsund Frivillige Brandværn har 110 års jubilæum.
09.06.90 Ringriderfest i Dynt med 60 ryttere.
13.06.90 Danmarks ældste skude “Elida” besøger Egemsund.
16.06.90 Det blå flag hejses ved Vemmingbund.
16.06.90 Parkunderholdning nr. 2.
20.06.90 Der satses på at få oprettet en efterskole i Skeide,

Broager Sparekasse yder et bidrag på 10.000,00 kr.
20.06.90 Støtteforening for Broagerlands Kunstfond oprettes.
23.06.90 Set. Hansfest med fakkeltog fra parken til Smøl 

Vold, hvor bålet tændes.
23.06.90 Skeide Borgerforening holder Set. Hansfest ved 

Skeide Vig.
23.06.90 Egernsund afholder Genforeningsarrangement.
28.06.90 Ringriderfesten i Broager starter.

11.07.90 Broagerlands Rideklub har rejsegilde på ny ridehal.
18.07.90 International arbejdslejr starter på arbejdet med 

gavludsmykningen af Broager-hallen.
18.07.90 “Cafe Grillen” åbner på Storegade.
28.07.90 Den tredie parkunderholdning finder sted.
31.07.90 Brugsen får ny uddeler, det er Bent Moldt.
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07.08.90
07.08.90

07.08.90

21.08.90
26.08.90

01.09.90

01.09.90
05.09.90
07.09.90
15.09.90
17.09.90
18.09.90

28.09.90

29.09.90
01.10.90
01.10.90
03.10.90
04.10.90
06.10.90
06.10.90
07.10.90

09.10.90

16.10.90

01.11.90
01.11.90
04.11.90

Broager Bueskytter sikrede sig tre jydske mesterskaber. 
Margit Andresen holder reception efter overtagelse 
af Broager Blomster.
Udstilling på Cathrinesminde af Peter Nicolajsens 
billeder.
Strandhjem i Brunsnæs holder afslutningsfest.
Den fjerde parkunderholdning finder sted.

Broager Frivillige Brandværn har åbent hus i 
anledning af 110 års jubilæum.
Fåredag på Cathrinesminde.
Postkontoret i Broager har fået ny bestyrer.
Åbent hus på Cathrinesminde.
Sidste parkunderholdning løber af stabelen.
Syng med aften i Broager-salen.
Broager Frivillige Brandværn modtager 10.000,00 kr. 
fra Alsisk Forsikring.
Automatic Syd har reception i anledning af nye 
lokaler.
Merko-butikken ændres til “Ekstra”.
Kæmner Knud Møller har 25 års jubilæum.
Broager Fritidshjem fejrer 10 års jubilæum.
Koncert i Broager Kirke med “Duo Concestante”.
Ny butik åbner under navnet “A Desing”.
Det nye ridecenter indvies.
Høstfest i Broager-salen med bl.a. revy.
Præsteindsættelse i Broager Kirke af præsterne Inger 
Hjuler Bergeon og Hans-Ove Fønsbo.
Skeide Gymnastikforenings miniputter får overrakt 
guldmedalje for fodbold.
Husholdningsforeningen har stort modeshow i Broagersalen.

Cathrinesmindes venner har årsmøde.
Vestervang indvier “Skærmet område”.
Pia Raug synger i Egernsund Kirke og Willys Jeep har 
koncert i Broager Kirke.
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06.11.90 Jytte Abildstrøms teater opfører “Tomerose” i 
Broager.

27.11.90 Karen Margrethe Albæk får tildelt årets lederpris.

01.12.90 Jes Jacobsens Hotel åbner igen med Finn Nørgård som vært.
03.12.90 Marga Fogt fejres som 25 års jubilar ved “De Gamles Jul”.
11.12.90 Den sjette bog “Broagerland” er udkommet.
11.12.90 Broager Pensionistforening har julehygge med 

beboerne på Vestervang. Pigespejdeme medvirker med 
Luciaoptog.

12.12.90 Adventskoncert i Broager Kirke under medvirken af 
Broager Amatørorkester og Broager Egnskor.

15.12.90 “Kræmmerhuset”, Storegade lukker.
31.12.90 Efter 45 års virke lukker Chr. Byllemos sin 

forretning i Egersund.
31.12.90 Lis Simonsen har 25 års jubilæum i Brugsen og 

overlader samtidig pladsen til yngre kræfter.
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1991

01.01.91
05.01.91

07.01.91

10.01.91

24.01.91

07.02.91

10.02.91

23.02.91

01.03.91

06.03.91

15.03.91
19.03.91

21.03.91
26.03.91

02.04.91
02.04.91
09.04.91
16.04.91
18.04.91
21.04.91

Broager Brugs bliver til “Superbrugsen”.
Hellig Tre Kongers aften fejres både i Broager og 
Skeide.
Anonyme Alkoholikere starter samtalegrupper i 
Sognegården.
Husholdningsforeningen og B.U.I. har lysbilledforedrag, hvor 
Kristian Sibbesen fortæller om Sydindien.
Flemming Nødskov holder foredrag med film om Japan. 
Helsecenter Altemi starter i Storegade.

Jørn Lehman Petersen fortæller og viser lysbilleder 
fra Andesbjergene og Galapagosøerne.
Afstemningsfest i Broager-salen med underholdning af 
Amatørorkesteret og foredrag af Inge Adriansen.
B.U.I. arrangerer miniudstilling i Broager-salen.

Hamosteel Aps. har reception i deres nye lokaler på 
Håndværkervej.
Lokalhistorisk Forening har generalforsamling. H.C.
Larsen, Rinkenæs viser lysbilleder.
Gymnastikopvisning i Skeide Skole.
Birthe Juul Petersen bliver udnævnt til “Årets
B.U.I.’er”.
Forårskoncert i musikskolens aula.
Teaterforestilling i Broager-salen “Joker er trum f’.

Michala Petri spiller i Broager Kirke.
Forårsopvisning i Broager-hallen.
Skodsbøl Kro overtages af Richard Duus.
Nåleøjet starter ophørsudsalg.
Brandværns-show 1991 i Broager-hallen.
Generationsskifte i Broager Karosseri- og 
Autoværksted.
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30.04.91 Broager Farve og Tapet har ophørsudsalg.
05.05.91 Koncert i Egemsund Kirke med Tove Hyldgård og Ole 

Thess.
16.05.91 Forårskoncert i skolens aula med kor og orkester.
18.05.91 Musikfestival på Ringriderpladsen.
18.05.91 Broager skole får besøg af franske skolebørn.
21.05. - 26.05.91 Miljøuge på Cathrinesminde.
22.05.91 Stendyssefund i Skeide.
24.05.og 25.05.91 Markedsdage i Broager.
26.05.91 Påske parkunderholdning hvor Handels- og 

Håndværksforeningen hædrer Knud Jensen med 
“Broagerstøtten”.

27.05.91 Kirkens korshær starter genbrugsbutik.
27.05.91 Venstre- og konservative vælgerforening indbyder til

besøg og rundvisning på rensningsanlæget og det nye ridecenter.
28.05.91 Det blå flag sættes ved Vemmingbund,Bninsnæs,Lågmade 

og Spar Es.
29.05.91 Alsisk Blæsekvintet giver koncert i Broager kirke.
30.05.91 Børneinstitutionen og dagplejen fejrer den 

internationale børnedag i parken.
30.05.91 Ludvig Møller bliver æresmedlem i Broager amatør 

orkester i anledning af at han har været medlem i 60 år.
31.05.91 Cathrinesminde får overrakt en æltemølle og et 

strygebord, og Frederik Christensen Vesterled teglværk 
fortæller om æltemøllens historie og funktion.

01.06.91 Fest på Rendbjerg Aflastningshjem som afslutning på 
vinterens kursus.

14.06.91 Broagerlands Skytteforening afholder 
korporationsskydning.

15.06.91 Børnegården Nejs fejrer 20 års fødselsdag.
15.06.91 Skeide Frivillige Brandværn holder 50 års 

fødselsdag.
16.06.91 Den anden parkunderholdning løber af stabelen (det 

er hundekoldt).
19.06.91 Der afholdes koncert i Skeide Efterskoles sal til 

støtte for skolen.

103



19.06.91 Grundstensnedlæggelse ved Cathrinesminde på 
arbejderboligen.

20.06.91 Fortidens grave i Overballe vises frem.
20.06.91 Sydjydsk cykelmesterskab afholdes i og omkring 

Broager.
21.06.91 Broagerlands Efterskole må opgive at komme igang i 

år, men håber at kunne starte næste år.
23.06.91 Rendbjerg Aflastningshjem starter et bømeteam.
26.06.91 Fritidsklubben udvides med 10 pladser til 50 børn.
27.06.91 Broager Kommune stopper med øjeblikkelig virkning 

anlægsarbejder og ansættelser.

04.07.91 Ringridning i Broager starter.
10.07.91 Kirkekoncert i Broager med Kevin Boyer.

10.08.91 Broager Børnehave har 50 års jubilæum.
12.08.91 Egemsund Kirke koncert med guitar på spansk.
18.08.91 Åbent hus på Iller Slot.
25.08.91 Hemogram flytter til Broager.
22.08 - 25.08.91 Kulturdage på Cathrinesminde.

04.09.91 Musikskolen starter ny sæson.
07.09.91 Femte og sidste parkunderholdning finder sted.
07.09.91 B.U.I. har høstfest med bl.a. revy.
07.09.91 Fåredag på Cathrinesminde.
14.09.91 Frem har loppemarked.
17.09.91 Bømeteam på Rendbjerghjemmet.
19.09.91 Broager Kommune sætter skatten op.
24.09.91 Pensionisterne har udflugt ud i det blå.
25.09.91 Ulrik Cold og Inge Beck underholder skolebørn fra 5. -7 . 

klasse med “Tryllefløjten”, det er i kirken.

01.10.91 Birgit Meister holder foredrag i kirken, emnet er 
hendes bog “Til mine kære”.

05.10.91 Møllegården i Egemsund indvies.
05.10.91 Broager Egnskor fejrer 50 års jubilæum.
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01.11.91
02.11.91

04.11.91

05.11.91
10.11.91

01.12.91
08.12.91

Der ændres på postsystemet i Broager og Egemsund. 
Teaterforestilling i Egernsund Socialdemokratiske 
Forening.
Foredrag i Sognegården om de nye salmer ved Biskop 
Johannsen.
Julemesse i Broager-Hallen.
Festgudstjeneste i Broager Kirke, hvis prædikestol 
fylder 400 år.

Gendarmstien indvies.
Adventskoncert i Broager og Egemsund Kirker.
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Af foreningens aktiviteter

Fra 1991 kan nævnes:
06.03.91 Generalforsamling på Jes Jacobsen’s Hotel, efter generalforsam

lingen underholdt H.C.Lassen, Rinkenæs med causeri og 
lysbilleder “Langs Flensborg Fjord”.

10.06.91 Aftentur til Als, hvor vi besøgte Alsingergården og Elstrup 
Mølle Museum.

24.10.91 Foredrag om “Den nordlige sikringslinie” ved Mogens Scott 
Hansen, Sønderborg.

Fra 1992 kan nævnes:
16.03.92 Generalforsamling på Skodsbøl Kro, foredraget blev holdt af 

Inge Adriansen, Sønderborg Slot, emnet var “Matadoren fra 
Broager”, en skildring af C.H. Clausens virke.

19.05.92 Byvandring. Turen var Vestergade-Mindehøjen, leder var Peter 
A. Petersen som fortalte om fortid og nutid. Bagefter var der 
kaffe på Stationskroen.

15.06.92 Aftentur til Bov Museum, hvor Lund Jensen fortalte og viste 
rundt. Bagefter samledes vi på Bov Kro, hvor Hans Andresen, 
Rojhus, underholdt på sønderjydsk.

okt. eller nov. 1992. Foredrag sammen med Sundeved Lokalhistoriske Fore
ning på Forsamlingsgården i V. Sottrup.
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Lokalarkivet for Broagerland

Det var med stor sorg, vi lige efter årsskiftet 1990/91 modtog meddelelsen 
om Emma Krog’s død. Emma var meget flittig på arkivet. Hendes speciale 
var at registrere avisudklip, som hun gjorde med stor omhu.

I marts 1990 skiftedes der leder på arkivet. Åbningstiderne blev ændret såle
des, at der nu er åbent hver tirsdag fra kl. 15.00 - 17.00 samt den første 
lørdag i hver måned fra kl. 10.00 - 14.00. De faste medarbejdere på arkivet 
er Chresten Krogh, Ester Olsen, Anne Marie Mortensen, Karin Flugt Jonas- 
son samt undertegnede.

Der er efterhånden mange, der har fundet vej til arkivet og det glæder os 
meget at besøgs antallet er stigende samt at der er interesse for vores arbej
de med at registrere og bevare Broagerlands historie.

Randi Demuth
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Det gamle Broager

Ramsherred 2. Heine Horn's familie fra  tiden 1902 - 1909 fø r  jernbanen kom. 
Her var landbrug, købmandsbutik, kro, hotel (Jernbane hotellet), nu boliger.



Storegade 10. Wollesens købmandsgård med butik, kro og i gården kornhan
del. Gaden med toppede brosten, idag Sydbank og Nytorv.



Hellere være en stor kunde 
i din egen sparekasse ...
Der kan siges meget om fordelene ved at vælge den lokale sparekasse frem for så 
meget andet:

- Personlig og individuel rådgivning kan du altid regne med hos os - og gerne 
under 4 øjne.

- D er træffes hurtigere beslutninger i pengesager, fordi kommandovejen er 
kort.

- Sparekassen kender dig og den egn, du bor i.

Vi ser på din økonomi, som var det vores egen, og så kan det ikke gøres bedre.
Prøv os.

Service Sparekassen

Broager Spare- og Laanekasse
6310 Broager. Tlf. 74 44 11 D


