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FORORD Hermed har Lokalhistorisk forening for Broagerland 
fornøjelsen at udsende Broagerland IX.
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 mod
tagelse, som de tidligere udsendte hæfter. Der kan 
endnu købes eksemplarer af Broagerland III, V, VI 
og VIII, hvorimod Broagerland I, II, IV og VII 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 henvendel
ser vil blive modtaget med tak.

Bogudvalget
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Smølvold

Indledning og sammenskrivning Billede af Smølvold (1932)
v/ Uddannelseschef Foto. Nationalmuseet
Henning Damtoft Pedersen 
Jyderup

Smølvold, der ligger ved amtsvejen mellem Nybøl og Broager, er et gam
melt kunstigt anlagt voldanlæg og et af egnens bedste udsigtspunkter. Volden 
gør sandsynligvis tilbage til forhistorisk tid og har en højde på 46 meter over 
havet samt en diameter på 50 meter.

Egentlige udgravninger er aldrig foretaget, men der er konstateret en tør 
voldgrav, ligesom der er fundet skår af lerkar fra den ældre jernalder. Der er 
ikke fundet spor af bebyggelse, og anvendelsen af stedet er ikke fastslået. 
Voldanlægget kan måske have været en tilflugtsborg eller et kultsted i ljerne 
tider, men der er aldrig fundet spor af egentlig bebyggelse. I dag anvendes 
volden også som samlingsplads.

(iennem årene er der afholdt en række folkefester på Smølvold. Hvert år til 
Sankt Hans samles mange mennesker fra oplandet for at overvære et af 
egnens største Sankt Hans bål.
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I øvrigt er volden i dag fredet af Nationalmuseet. Under krigen i 1864 ind
gik Smølvold også i et større preussisk fæstningsanlæg.

Fæstningsanlægget, der bestod af en række kanonstillinger, var planlagt til 
at kunne fastholde de danske soldater ved Dybbøl og forhindre, at de gjorde 
udfald mod de preussiske styrker. Således var der på Smølvold anlagt en luk
ket skanse udstyret med fire haubitserkanoner.

Voldanlægget ejes i dag af et andelsselskab, som blev stiftet i 1931. Dette 
skete for at forhindre, at området skulle forblive i hjemmetysk eje. Af andels
selskabets love fremgår det, at stedet skal anvendes til at markere det danske: 
Der må f.eks. kun flages med Dannebrog. Dette sker også på nationale fest
og mindedage.

Smølvold var således også det naturlige sted for et stort folkemøde efter 
slutningen af 2. Verdenskrig. Det foregik 2. Pinsedag 1945 med ca. 2500 del
tagere.
Af programmet kan nævnes:
Velkomst:

Sognerådsformand, Kaptajn Chr. Jessen, Skodsbøl 
Tale for kongen:

Gårdejer Chr. Sibbesen, Gammelgab 
Tale for Danmark:

Harald Petersen, Broager 
Tale om modstandsbevægelsen:

Overtoldassistent Funder Nielsen, Egernsund 
Mindetale for de faldne:

Provst Rohleder, Broager 
Værnemagere og krigsforbrydere:

Lærer H. Jensen, Egemsund 
Mindretalsspørgsmålet:

Dyrlæge Højlund Carlsen, Broager
I mellemkrigsårene var der i Sønderjylland selvsagt stor interesse for det 

nationale spørgsmål. Dansk og tysk markerede sig over for hinanden. Min 
morfar J.P. Damtoft (1880-1950 ) var levende interesseret i de nationale 
spørgsmål og var med i mange initiativer omkring det nationale arbejde. Såle
des også bevarelse af Smølvold som dansk samlingssted.

Fra hans hånd foreligger en håndskrevet beretning om Smølvold nedskrevet 
i begyndelsen af 30 eme. Beretningen er nedskrevet i 2 kladdehæfter og har 
et omfang på i alt 40 sider. Herunder bringes et uddrag, og såvel indholdet 
som sprogtonen giver et godt billede af en tid, hvor man var opmærksom på 
det danske og betydningen af at markere det i det daglige.

10



I forlængelse 
af J.P. Damtofts 
artikel er aftrykt 
en beretning af 
den nuværende 
formand for 
Andelsselskabet 
S m ø 1 v o 1 d s 
bestyrelse, tøm
rermester Jens 
Uffe Hansen. 
Her fortælles om 
andelsselskabet 
S m ø 1 v o 1 d s 
oprettelse, og 
a fs lu tn in g sv is  
findes en
udskrift af besty
relsesprotokol
len fra selska
bets oprettelse i 
1931 til 1966.

Smølvold
v/ J.P. Damtoft, Overlærer ved Broager Skole 1920-45.

Smølvold, Sundeveds skønneste Udsigtspunkt, der i lang Tid havde været i 
tysk Eje, blev i Sommeren 1931 ved Køb erhvervet af nogle gode nationalt 
tænkende Mænd. Derved kom denne herlige Plet i danske Hænder. Pladsen 
vil for Fremtiden blive benyttet især til nationale Friluftsmøder. En høj Flag- 
mast er rejst på Volden, og herfra hilser et Kæmpeflag paa vore nationale 
Mindedage langt, langt ud til alle Sider.

Begivenheden giver Anledning til at opfriske nogle af de Minder, vi har om 
Smølvold. Fra Volden overskuer man et af de smukkeste Landskaber i Dan
mark. Mod Nord sluttes Synskredsen af Ullerup og Sottrup Kirker med deres 
slanke Spir, medens Sundeveds lille venlige, nu sjældent brugte Frimenig
hedskirke titter frem mellem Amtsvejens Allétræer. Længere mod Øst hæver 
sig en mindre Bøgeskov (Bøffelkobbel), bag hvilken to af vore Helte hviler i 
en stille, kærligt fredet Grav bag Havenes Hegn. Herfra ledes Blikket op mod

i . ---
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Dybbøl, fra hvis Banker Dybbøl Mølle vinkende minder os om dansk Udhol
denhed og Trofasthed, medens det tyske, nu for danske Statspenge vedlige
holdte Mindesmærke, truende fortæller os om Vold og Overmagt. Kun med 
bevæget Hjerte kan vi lade øjne og Hjerte dvæle paa disse Steder, der har 
drukket saa meget af vore tapre Heltes Hjerteblod, kæmpende for Fædrelan
dets Ret og Ære. Sorgen dulmedes vel noget, da det udgydte Blod 1920 brag
te os saa skøn en Høst, vor Genforening med Moderlandet. Bag Dybbøl lig
ger den skønne 0  Als, hvor vort øje hinsides Vemmingbund møder Sønder
skoven og Kajnæs, hvis hvide Kirke fremhæves skønt mod den mørke Bag
grund.

Mellem Kajnæs og det mod Syd for os liggende Angel strejfer vort Blik 
Gammelmark, hvorfra i 1864 de preussiske Kanoner bombarderede Sønder
borg og Dybbølskanserne.

Mellem os og Angel danner Flensborg Fjord en aaben Vej ud til Østersøen. 
Angel skjules dog tildels af Dynt Bakker og Broager Kirke, men Vest for den
ne møder vort øje atter den skovkransede Kyst. Ind over Holdnæs naar det 
skarpe Blik endog helt ind til Flensborgs Taarne. Lige mod Vest følger Blik
ket Fjorden helt ud til de tvende Okseøer. Ogsaa de smukke Partier fra Ringe- 
næs og Graasten drages med ind i Synskredsen. Dermed har vi saa Rammen 
til det Rundbillede, som beskues fra Smølvold. Inden for denne Ramme 
byder Naturen os den skønneste og rigeste Afveksling. Overalt ses de tiltalen
de, bløde Linier. I broget Mangfoldighed møder øjet toppede Bakker og frodi
ge Dale, bugtende Agre og herlige Skove. Fra Markernes levende Hegn 
istemmer Fugleskarerne sit tusindstemmige Kor, og Myriader af duftende 
Blomster krydrer Luften, og mellem Buske, Hegn og Havernes rige Frugt
træer hilser os en Række venlige Landsbyer med røde Tage og lyse Mure, der 
i de grønne Omgivelser virker saa betagende fredeligt. Landskabets fineste 
Pryd er dog I lavet, der næsten fuldstændig omslynger os. Hvem elsker ikke 
Havets dragende Magt. Det vidunderlige Hav, som blinkende, vinkende 
møder vort øje, hvorhen vi end retter vort Blik. Særlig kønt er Havet, naar 
Solen en skøn Sommerdag kysser de let krusede Vande og paa de gyngende 
Vandtoppe danner Mængder af ligesom smaa Blinkfyr, der legende hopper 
hen over den blanke Havflade. Ja, paa Smølvold er kønt.

Men medens vi saaledes fra Smølvold lader vort Blik glide til alle Sider og 
glæder os ved det storartede Rundskue, vil vi dog heller ikke glemme at rette 
Tanken mod Volden selv. Hvad har vel den at fortælle os? Vi opdager snart, at 
den ikke er nogen af Naturen dannet Bakke. Lige saa lidt kan der være tale 
om en Kæmpehøj. Men hvad er den da? Mon en Borgvold, en Skanse? Hvem 
kan sige os det? Saavel den mundtlige som den skriftlige Overlevering lader
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os næsten helt i Stikken.
Anlægget er snarest at forklare som en Bygdeborg fra Oldtidens Slutning 

eller den ældre Middelalder. (Citat fra Trap Danmark 1929, Red.) Smølvold 
maa saaledes helt sikkert være en meget gammel Borgplads eller Voldsted. 
Det hindrer dog selvfølgelig ikke, at den kan være taget i Brug til senere 
Tider, saaledes har den utvivlsomt været benyttet som Skanse i Svenskekri
gen. Ikke mindre sandsynligt er det, at den har fundet Anvendelse under Ven
dernes Plyndringer. Idelig maatte de danske Øer og Kyster, saaledes ogsaa 
Als og Sundeved lide under disse barbariske Venders Hjemsøgeiser. 1135 var 
Hjemsøgeiserne meget haarde, hvorfor Erik Emund 1136 med en Hær sejlede 
over til Rygen for at tugte de slemme Naboer. Det huskedes dog ikke længe, 
da opførte Svend Grate 1148 Als Slot (senere Nordborg Slot) til Værn mod 
Venderne. Alligevel vedblev deres Røverskibe at hjemsøge de danske Sunde 
og at mætte, ja at fede sig ved Byttet paa de rige danske Øer. En sørgelig Illu
stration til Vendernes frygtelige Plyndring er den Kendsgerning, at der i 1159 
paa en Dag bragtes 700 danske Fanger paa Markedet i Mecklenborg, hvor de 
solgtes som Slaver. Og først efter at Valdemar den Store i 1170 opførte sit 
stærke Værn, Sønderborg Slot, mod Venderne, fik Als og Sundeved saa 
nogenlunde Ro for dem. Man kan forstaa, om man i disse rædselsfulde Tider, 
har bygget et Vagttaarn paa Smølvold, hvorfra der haves Udsigt langt ud paa 
Østersøen. Man kan tænke sig den Angst, men ogsaa den stærkt opildnede 
Kamplyst, der har grebet Egnens Befolkning, naar Bavnen lyste fra 
Smølvolds høje Mast og kaldte til Samling mod den barbariske Røver. I 
Farens Stund er hver vaabenfør Mand ilet til Stranden for at hindre Fjendens 
Landgang. Ikke altid er det lykkedes, og de har da som sidste Redning taget 
deres Tilflugt paa Borgen paa Volden. Her er saa den sidste Kamp bleven 
udkæmpet, der desværre tit endte med Nederlag og Slaveri. Naar et Sagn for
tæller, at de kæmpende fra Borgen i yderste Nød ad en underjordisk Gang 
kunde redde sig op i Kirken, saa ligger heri dog ikke Spor af noget som helst 
historisk Grundlag.

I Krigene fra den nyere Tid har Smølvold ikke spillet nogen nævneværdig 
Rolle. Kun ved man, at den preussiske Kronprins Friederich Wilhelm (den 
senere tyske Kejser Friederich III) i 1864 om Morgenen den 18. April holdt 
her med sin Stab for at følge Bevægelserne ved Dybbøl. Senere hen paa For
middagen red han med sin Stab ned gennem Broager og Dynt ud til Gammel
mark. Her var Udsigten selvfølgelig bedre, og Fare kunde der jo ikke mere 
være forbunden dermed.

Nu vil Smølvold forhaabentligt aldrig tiere blive Skueplads for krigeriske 
Tildragelser. Men hvem kan vel staa her med lidt Kendskab til dens Historie
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uden ligesom fra det fjerne at høre fæle Krigshyl, de Saaredes Jamren og de 
Døendes sagte Stønnen. Denne Følelse vil dog nu trænges tilbage af Glæden 
over den enestaaende herlige Udsigt, Glæden over Landskabets rige Ynde og 
Afveksling, samt af Glæden over, at Smølvold er gaaet over i dansk Eje. Nu 
faar den atter sin særlige Bestemmelse. Ogsaa i Fremtiden vil der blive kaldt 
til Samling paa Smølvold; dog bliver det ikke Krigshavnen, der kalder. I Ste- 
den for fjerne Tiders Krigsraab, vil her senere lyde glade, jublende Sange; i 
Steden for Saaredes og Døendes Klager dejlig Musik og gode Taler. For 
Fremtiden vil her fredelige Folkefester og vore nationale Fester blive afholdte, 
her paa denne vort skønne Fædrelands særligt skønne Plet.

Sådan skrev daværende overlærer ved Broager skole Jens Peter Damtoft om 
udsigtspunktet Smølvold.

Flere andre a f sognets mænd mente med gårdejer Peter Møller, Smøl, i spid
sen, at her var en plet, som var vigtig at fastholde på danske hænder som et 
samlingspunkt for egnens befolkning på nationale fest- og mindedage.

Nedenfor følger beretningen om oprettelsen af andelsselskabet Smølvold 
ved den nuværende formand for bestyrelsen, tømrermester Jens Uffe Hansen, 
hvis far, lærer Reinhold Hansen, Broager, også var med til at oprette selska
bet.
Oprettelse af andelsselskabet 
Smølvold
v/ tømrermester Jens Uffe Hansen, Broager.

Den 29. maj 1931 holder Andelsselskabet Smølvold sin første generalfor
samling hos gæstgiver Jes Jacobsen i Broager. Men forud for denne general
forsamling har der i 1930 været en livlig aktivitet for at få samlet 20 besid
dende mænd på Broagerland til at købe grundstykket Smøl Vold i lige sam
eje. Andelstegningen starter 16. okt. 1930 og afsluttes den 11. november sam
me år. Gårdejer Peter Møller, Smøl, er sådan set initiativtageren, og følgende 
tegner hver en andel:
Andel nr.
1 Peter Møller gårdejer Smøl
2 Andreas Thomsen gårdejer Skodsbøl
3 Jens Hansen gårdejer Nejs
4 Knud Sand lærer Iller
5 Frederik Jensen gårdejer Villesholt
6 Tyche Tychsen gårdejer Krammark
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Love for „Andelsselskabet Sm ølvold“ .

§ 2.
Selskabet« Formaal er at sikre uhindret Adgang (or alle og enhver til Smølvold, dog med den 

Indskrænkning, at til Atholdelse af Fester af enhver Art maa Bestyrelsens Tilladelse indhentes i hvert enkelt 
Tilfælde.

§ 3.
Selskabets Flagstang maa kun benyttes til Danebrog.

§ 4.
Alle Indtægter staar til den aarlige Generalforsamlings Raadlghed. Driftsomkostninger fradrages 

dog forlods.

§ S.
Selskabet vælger paa den aarlige Generalforsamling en Bestyrelse paa 3 Mand, som selv vælger 

sin Formand. Formanden fører Selskabets Medlemsliste. Han er tillige Selskabets Kasserer og aflægger 
hvert Aar Regnskab for Generalforsamlingen. Bestyrelsen afgaar med 1 Medlem hvert Aar, de to førsle 
Aar ved Lodtrækning. Formanden tegner for Selskabet.

§  6 -
Generalforsamling afholdes aarlig i Maj Maaned og er Selskabets øversfe Myndighed.

Ekstraordinær Generalforsamling har samme Myndighed og skal indkaldes af Bestyrelsen, naar 
et Flertal indenfor denne forlanger det, eller naar det forlanges af mindst 7 Andelshavere.

Generalforsamlingens Beslutninger tages med simpelt Stemmellerial, dog kan §§ 2, 3 og 4 i disse 
Love kun forandres, naar '/, af Andelshaverne slemmer derfor, eller naar lo, med mindst 14 Dages Mellem

rum afholdte Generalforsamlinger, vedtager Ændringer i de nævnle ire Paragrafer med mindst 80°/o af de 

mødie Andelshavere. Ved Sømmelighed foretages Lodtrækning. Generalforsamlinger skal indkaldes med 
S Dages Varsel.

§ 7.
Der udstedes Andelsbreve lydende paa Navn til Andelshaverne. Andelsbrevene betales kontant 

med 100 Kr. De kan sælges eller overdrages til andre, dog kun i hvert enkelt Tilfælde med Generalforsam
lingens Samtykke. Overdragelsen paategnes Andelsbrevet af Formanden. Ingen kan eje mere end én Andel.

§ 8.
Dør et Medlem uden at have faaet Andelen overdraget til en anden, og der ikke inden 2 Aar 

efter Dødsdagen og efter Opfordring af Bestyrelsen er fremkommen Forslag til Overdragelse fra Arvingerne, 

tilfalder Andelsbrevet Selskabet vederlagsfrit, og dette skal da paa førstkommende ordinære Generalforsam

ling overdrage Andelen til en anden. Bestyrelsen har Forslagsret i dette Tilfælde, men iøvrigt som i § 7. 
Muligt Vederlag, som betale* af den ny Andelshaver, tilfalder Selskabet. Enken efter en Andelshaver be 
tragtes som saadan og indtræder uden Omkostninger i den afdøde Ægtefælles Sted.

Andelsbreve kan ikke pantsættes, belaanes eller beslaglægges.

§ 9 .
Selskabet kan opløses, naar */« af Andelshaverne stemmer derfor. I dette Tilfælde kan der dog 

Ikke tilbagebetales noget som helst Beløb til Andelshaverne. Hele Selskabets Ejendom maa da anvendes i 
dansk nationalt Øjemed efter den afsluttende Generalforsamlings Beslutning. Eksproprieres Arealet eller Dele 
deraf, lilfalder hele Indtægten dog Andelshaverne.

Saaledes vedtaget.

Broager, den 29. 5. 1931.

Peter Møller. Knud Sand. T. Tychsen. C. Schmidt. N. F. Nielsen.
Joh. Tychsen. Lorens Jessen. Andr. Thomsen. J. Damtoft. Fr. Jensen.

Jes Jacobsen. Chr. Sibbesen. Reinhold Hansen. C. Hollensen. Chr. Petersen.
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7 Christian Petersen gårdejer Mølmark
8 Lorens Jessen gårdejer Smølmark
9 Jes Jacobsen gæstgiver Broager
10 Nicolai F. Nielsen bagermester Broager
1 1 Jens P. Damtoft overlærer Broager
12 Mathias Hollensen gårdejer Mølmark
13 Christian Sibbesen gårdejer Gammelgab
14 Rasmus Tychsen gårdejer Gammelgab
15 Reinhold Hansen lærer Broager
16 Christian Schmidt sparekassebogholder Broager
17 Christian Hollensen teglværksejer Cathrinesminde
18 Johan Tychsen gårdejer Dynt
19 Jens Christensen gårdejer Smøl
20 Hans Petersen teglværks- og gårdejer Iller
I Iver andelshaver indbetaler kr. 105, i alt kr. 2100.

Da volden er udpagtet til H.P. Hansen, Smøl, indgås der landpagt den 7. 
november med kr. 60. Man betaler så de 0,9986 hektar med i alt kr 1897,34. - 
Købekontrakten med kr. 45,55, køber et flag til kr. 55,00, en flagstang til kr. 
48,00, og når lige at købe en regnskabsbog samme dag som generalforsamlin
gen den 29. maj 1931. Der bestilles en protokol, som først bliver leveret og 
betalt den 2. maj 1932 med kr. 15,00.

Indtil 1905 var ejendomsretten til volden på danske hænder som tilliggende 
lil Andreas Andersens gård i Smøl. Ved udparcellering overgik besiddelsen 
på hjemmetyske hænder. Besiddelsesforholdet var i allerede forløbne år rent 
privat eje, men der var dog aldrig, hverken under dansk eller tysk besiddelse 
blevet nægtet adgang, når ejerens samtykke blev indhentet.

Efter genforeningen med Danmark 1920 blev volden mere end hidtil en 
samlingsplet, især for dansk nationale forsamlinger og møder. (Eksempel: 
Den 15. juni på Genforeningsdagen eller Valdemarsdag var der optog gennem 
byen med alle skolebørnene og med brandkoret i spidsen op til Smøl Vold, 
hvor der så blev holdt tale og vi børn fik en sodavand, og der var hængt kring
ler op på en snor, som vi så skulle bide i, hvorefter den blev udleveret.) I 1930 
var besiddelsen af volden, om ikke formelt, så dog reelt i den Nordslesvigske 
Folkebanks hænder, og dermed var der åbnet en mulighed for igen at få vol
den på danske hænder.

Gårdejer Peter Møller, Smøl, bestræbte sig for at få dannet et selskab til at 
overtage den, med det for øje at sikre besiddelsen på danske hænder, og det 
lykkedes at få 20 bosiddende mænd på Broagerland til at købe Smøl Vold. 
Købekontrakten er dateret Sønderborg den 4. oktober 1930. 1 fuldmagt for

17



maskinbygger Christian Fabricius Petersen af Smøl sælger og overdrager 
Friederich Petersen, Smøl, volden til de ovenstående 20 mand til lige sameje 
med hver en ideel tyvendedel.

Til den første generalforsamling var der så mødt 12 andelshavere. Peter 
Møller åbner generalforsamlingen, hvorefter Andreas Thomsen oplæser et 
udkast til vedtægter for selskabet på 9 paragraffer. Efter at hele udkastet er 
oplæst, gennemdrøftes hver paragraf for sig og vedtages i sin endelige form. 
Vedtægterne vedtages derefter enstemmigt. Købsdokumenterne forelægges 
forsamlingen. Valget af bestyrelsen resulterer i, at gårdejer Peter Møller, 
Smøl, gårdejer Andreas Thomsen, Skodsbøl, og overlærer Jens P. Damtoft, 
Broager, vælges. Bestyrelsen vælger Peter Møller til formand.

På generalforsamlingen i 1936 vedtages det, at andelshaverne hver især 
overdrager deres ideelle andele til Andelsselsskabet Smølvold, som herefter 
står som ejer af grundstykket Smøl Vold.

I 1937 henstiller generalforsamlingen til bestyrelsen så vidt muligt at drage 
omsorg for, at andelsbrevene ejes af folk inden for sognets grænse.

I 1935 var der indgået kr. 450,- for eksproprieret jord af Smøl Vold til ny 
landevej Nybøl - Broager. Resten på kr. 150,- blev udbetalt året efter. Der gik 
så et par år med at blive enige om at udbetale kr. 20 heraf til hver af andelsha
verne, hvilket så skete i 1939. Restbeløbet enedes man om at lade blive i kas
sen.

Man bevilger i 1943-44 50 kroner til bomberamte i Flensborg og i 1945 100 
kroner til Bornholmsindsamlingen efter det sovjetiske bombardement af øen.

Den nuværende formand er den femte i rækken. Gårdejer Peter Møller, 
Smøl, var formand for Andelsselskabet Smølvold fra oprettelsen i 1931 og til 
sin død i 1967. Hans søn Peter Møller jr. fra 1967 - 70, hvorefter gårdejer 
Tøge Tychsen, Dynt, overtog indtil 1977. Herefter blev det gårdejer Svend 
Hollensen fra 1977 - 90. Tømrermester Jens Uffe Hansen er den nuværende 
formand.

Ved fornyelsen af hele indgangsleddet i 1991 har selskabet opnået tilskud 
fra byens pengeinstitutter, og den grusbelagte parkeringsplads er udført af 
Broager kommune.

Foruden formanden består bestyrelsen i dag af fhv. gårdejer Harald Jensen, 
Broager, og gårdejer Kristian Anker-Møller.
Oplysninger fra bestyrelsesprotokollen i perioden 1931 - 1966.
Oprettet 29.5.1931 Bestyrelse: Peter Møller, Andreas Thomsen, J. Damtoft
2. maj 1932 Andreas Thomsen genvalgtes
30. maj 1993 J. Damtoft genvalgtes
31. maj 1934 Peter Møller genvalgtes. Andelsbrevene uddeles. Smøl
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31. maj 1935 

29. maj 1936

29. maj 1937

24. maj 1938

30. maj 1939 
2K. maj 1940

23. maj 1941

Volds fortid - beretning fra museumsinspektør Råben, 
Sønderborg, og redegørelse for erhvervelse af volden 
indført i protokol.
Der var mødt: Peter Møller, Damtoft, Sand, Lorens Jes
sen, Peter Tychsen, Krammark - Chr. Petersen - Jens 
Hansen - Chr. Hollensen - Jes Jacobsen - Reinhold 
Hansen. Andreas Thomsen genvalgtes.
Indgået er 75% af ekspropriationspengene fra vejbygnin
gen kr. 450,-.
Overdrages af andelshaverne til Andelsselskabet 
Smølvold, og i fremtiden skal andelsselskabet Smølvold 
stå som ejer af grundstykket Smøl Vold.
Damtoft genvalgtes.
Jens Christensens andelsbrev er overgået til sønnen 
Andreas H. Christensen og hustru Anna f. Kæstel. Tøge 
Tychsens andelsbrev er overdraget til enke Katrine 
Tychsen f. Andersen. Johan Tychsens andelsbrev er over
draget til enke Marie Tychsen f. Andersen. Man henstil
lede til bestyrelsen så vidt muligt at drage omsorg for, at 
andelsbrevene bliver ejet af folk inden for sognets græn
se. Formanden Peter Møller afgik efter tur, men genvalg
tes enstemmigt.
Der stilledes forslag om at udbetale til andelshaverne den 
sum, som indkom ved salg af jord til vejanlægget Broa
ger - Nybøl. Efter en længere drøftelse besluttedes det at 
sætte spørgsmålet på dagsordenen til næste år. Formuens 
størrelse er kr. 683,61. Dog besluttedes det at stille for
slag om at udbetale 20 kroner til hver andelshaver. Andr. 
Thomsen genvalgtes. Andelsbrevet tilhørende Lærer 
Knud Sand, Silkeborg, overdrages til dyrlæge Suurballe, 
Broager.
Man enedes om at udbetale 20 kroner af formuen til hver 
andelshaver. Damtoft genvalgtes.
Der er kommet et nyt led ved opgangen. Generalforsam
lingen besluttede, at restbeløbet af ekspropriationserstat
ningen overgår til selskabets kasse.
Peter Møller genvalgtes til bestyrelsesmedlem.
Andr. Thomsen blev genvalgt. Man besluttede, at dyr
læge Suurballe kunne beholde sit andelsbrev, selv om
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25. maj 1941
26. maj 1942 
25. maj 1943

30. maj 1944 

25. maj 1945

16. maj 1946 
28. maj 1947

19. maj 1948

12. maj 1949 
19. maj 1950

han var flyttet fra sognet.
Bestyrelsen afholder konstituerende møde. Til formand 
valgtes Peter Møller, øvrige valg var genvalg.
Flagstangen er blevet fornyet, da den gamle knækkede 
sidste sommer. J.P. Damtoft blev genvalgt.
Peter Møller blev genvalgt. Man mindedes Chr. Hol- 
lensen, Cathrinesminde, som i årets løb er afgået ved 
døden. Formanden P. Møller foreslog at sende 50 kr. til 
de krigsramte danskere i Flensborg, da selskabets kasse 
var i stadig stigning.
Man mindedes afdøde medlem Chr. Schmidt. Der forelå 
kvittering for de 50 kr. til de bomberamte i Flensborg. 
Andreas Thomsen blev genvalgt. Man vedtog at lade 
Knud Nordemann Jensen få sin svigerfars andelsbrev.
Jes Jacobsen, der er afgået ved døden i det svundne år, 
blev mindet. - Der har været afholdt et stort folkemøde 
på Smøl Vold på 2. pinsedag. Forpagtningen er på 50 kr. 
årligt.
Damtoft blev genvalgt. Vi giver 100 kr. til Bornholms- 
indsamlingen.
Man mindedes Rasmus Tychsen. Peter Møller blev gen
valgt. Forpagtningen sættes til 30 kr.
Formanden beretter, at flaget var gået i laser, og at flag
stangen var knækket, da Kong Chr. X stod lig. Ny flag
stang og flag ordnet af formanden. Andreas Thomsen 
genvalgt. Gave til Margrethe Møller for reparation af 
flag.
Formanden beretter, at der har været afholdt et konserva
tivt partimøde med tale af Tage Jessen og Sankt Hans 
møde med folketingsmand Jørgen Jørgensen som taler 
ved bålet. Damtoft blev genvalgt som bestyrelsesmed
lem.
Formanden Peter Møller har forpagtet Smølvold og har 
får gående deroppe. Peter Møller blev genvalgt.
Man mindedes overlærer Damtoft, som var afgået ved 
døden i det forløbne år. Andr. Thomsen blev genvalgt. 
Mathias Hollensen blev valgt ind i bestyrelsen for Dam
toft. Tøge Tychsen får Marie Tychsens andelsbrev næste 
år.
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16. maj 1951

28. maj 1952 
7. juni 1952

27. maj 1953

17. maj 1954

23. febr. 1955 
7. marts 1953

20. maj 1955

Der havde været hunde efter fårene på volden. Et lam var 
gået tabt. Mathias Hollensen blev genvalgt. Chr. 
Schmidts hustru Ella ansøger om overdragelse af andels
brev til A.P. Hansen og Marie Tychsen sit til sønnen Tøge 
Tychsen. Begge blev vedtaget ved skriftlig afstemning. 
Forslag fra Andreas Thomsen om, at 250 kr. sættes på 
fast konto blev vedtaget.
Formanden har nu fem får græssende på volden, men det 
blev kun til ét lam. Peter Møller genvalgt. 
Bestyrelsesmøde. Andelsselskabet giver hermed tilladel
se til, at der anlægges en luftmeldestation på Smølvold 
på aftalte sted og på eget ansvar. Anlægget må under 
almindelige forhold ikke forhindre brugen af volden, der
under fri adgang for besøgende.
Formanden meddelte om Luftværnets anlæg. Der er 
øvelse hver uge. Broager Vandværk fik afslag om et 
vandtårn på volden, men vandværkets formand har fun
det en anden plads for vandtårnet Andr. Thomsen blev 
genvalgt. Adgang til Smølvold er offentlig. Der må i 
fremtiden græsse kreaturer på Smølvold.
Peter Møller bød velkommen og mindedes vort gamle 
bestyrelsesmedlem. Andreas Thomsen er død den 25. 
marts i år. Mathias Hollensen blev genvalgt. Reinhold 
Hansen blev valgt ind i bestyrelsen for Andr. Thomsen. 
Volden er i år udpagtet til Peter Hansen Christensen i 
Smøl for 50 kr. Man enedes om at købe et nyt flag. 
Bestyrelsesmøde. Man drøftede en skrivelse fra Natio
nalmuseet af 19. februar 1955 og formede et svar. 
Bestyrelsesmøde. Formanden forelagde svarskrivelse fra 
Nationalmuseet af 4. marts, der kræver, at der ikke må 
piøjes 7 m fra skrænten af den egentlige vold. Bestyrel
sen mener, at bestemmelsen nok kan overholdes.
Man mindedes Jens Hansen, Skodsbøl, som er død den 8. 
februar. I beretningen fremhævede formanden at Natio
nalmuseet havde krævet, at Smølvold skulle helt fredes, 
men bestyrelsen havde protesteret, og så var det blevet 
ændret til at gælde kun for den egentlige pynt og 7 m 
uden om. Volden er bortforpagtet til Peter Christensen, 
Smøl, til græsning af klovbærende dyr fem år frem
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29. maj 1956

28. maj 1957

29. maj 1958

9. juni 1959

1. juni 1960

27. juni 1961

for 50 kr. pr. år. Peter Møller blev genvalgt. Overdragelse 
af andelsbreve: Jens Hansen, Skodsbøl, til sønnen Jens 
Hansen, Nejs. Andreas Thomsens til sønnesønnen Jørgen 
Thomsen, Skodsbøl.
Generalforsamling kl. 19.30. Formanden kunne meddele, 
at Smølvold nu var fredet, og at fredningen var tinglyst. 
Endvidere at det omliggende areal i 100 m afstand fra 
den egentlige vold også skal fredes, og at den forretning 
var forelagt den 24. maj ved amtets fredningsvæsen: 
Dommer Blæhl, - Hans Christensen, Holballe og lærer 
Brock, Skeide. Der står 309,86 til 5% og 153,88 på folio- 
rente. Lærer Reinhold Hansen blev genvalgt til bestyrel
sen. Det blev vedtaget, at selskabet betaler kaffen.
Kl. 19.30. Man mindedes Hans Petersen, Iller, og Suur- 
balle, som var afgået ved døden i det forløbne år. Der har 
været folk fra Nationalmuseet at se på volden og fra 
Luftmeldetjenesten vedr. telefonkabler. Mathias Hol- 
lensen genvalgtes.
Der er holdt grundlovsdagsmøde på volden i det forgang
ne år, og der har været folk fra fredningsvæsen og se på 
volden. Peter Christensen har forpagtningen og græsser i 
år med kvier. Hans Petersen, Iller, overtager efter skriftlig 
afstemning sin fars andelsbrev.
Man mindedes vort mangeårige medlem Lærer Reinhold 
Hansen, der er afgået ved døden den 3. april 1959. Der 
var ikke sket særlige ting på volden ud over at der har 
været mange besøgende heraf mange turister. Tøge 
Tychsen, Dynt, blev valgt ind i bestyrelsen for Reinhold 
Hansen.
Man mindedes Christian Sibbesen, Gammelgab. Der er 
nedgravet telefonkabler, og der har været afholdt fester 
på volden. Genforeningsfest og på Valdemarsdagen. Bør- 
nefest med optog af 800 børn og 200 voksne optaget på 
fjernsyn. Sankt Hans bål har der også været. Forpagtnin
gen går videre med fem år til husmand Peter Christensen 
for 50 kr. pr. år. Mathias Hollensen genvalgt. Peter Tychs
en har fået overdraget afdøde Katrine Tychsens andels
brev.
Formanden beretter, at der kommer mange turister på
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volden i løbet af året. Peter Møller genvalgtes til besty
relsen. Jens Uffe Hansen overtager sin fars Reinhold 
Hansens andelsbevis.

28. maj 1962 Der er købt et nyt flag, og der er købt kort. Tøge Tychsen
blev genvalgt. Bortkommer et andelsbrev, kan man få et 
nyt ved henvendelse til formanden.

14. maj 1963 Mathias Hollensen blev genvalgt. Der er ikke sket noget i
det forløbne år.

28. maj 1964 Sankt Hans bål som sædvanlig. Peter Møller genvalgtes
til formand. Overdragelse af andelsbreve: Kristian Sibbe- 
sens overdrages til sønnen Philip Ernst Sibbesen og 
Rasmus Tychsens andel overdrages til Hans Tøge Tychs
en. Dyrlæge Åge Suurballes andel overdrages til Axel 
Hofgaard Møller.

28. maj 1965 Det er i år 35 år siden Andelsselskabet overtog Smølvold.
Tøge Tychsen blev genvalgt. I stedet for afdøde Mathias 
Hollensen valgtes Svend Hollensen ind i bestyrelsen, og 
Svend Hollensen overtog samtidig sin fars andelsbrev. 
Den nuværende forpagter Peter Christensen overtager 
forpagtningen igen 1. maj 1965 - 1. maj 1970 for 100 kr. 
årligt.

26. maj 1966 Formanden kunne berette, at der var mange besøgende på
volden, og at flaget blev hejst på de nationale festdage. 
Peter Møller blev genvalgt. Overdragelse af andelsbreve: 
Frederik Jensen til sønnen Harald Jensen, og J.P. Dam
tofts andel til svigersønnen Knud E. Pedersen samt 
Nicolai Nielsen til sønnen Claus Nielsen, Sønderborg. 
Da Jørgen Thomsens andelsbrev er bortkommet, bemyn
diges formanden til at udstede et nyt.

Nyere beskrivelser af Smølvold og dens historie:
Svend Hollensen: Smølvold. Broagerland , udgivet af Lokalhistorisk Fore
ning for Broagerland 1980.Inge Adriansen: Smøl Vold på Broagerland. Søn
derjysk Månedsskrift nr. 4, 1993.
Ole Andersen: Smøl Vold som preussisk skanse 1864. Sønderjysk Måneds
skrift nr. 3, 1995
Harald Andersen: De glemte borge. Skalk nr. 1 år 1992
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Egernsund Kirke
a f Hans Heinrich Hüttmann

Egernsund, byen ved ”æ sundgaf” har helt sin egen historie, især i modsæt
ning til de øvrige landsbyer på Broagerland.

De var fra oldtiden opstået som bondelandsbyer, hvorimod egnen omkring 
Egernsund på de tider var dækket af store egeskove med et par fiskerhytter 
ned til vandet - måske med lidt færgefart. Først da sejlskibsfarten i det 17. 
århundrede tog fart, gav det grobund for teglværksindustrier, og byen Egern
sund opstod. Udstykningen i 1785 af herregården ’’Skodsbølgård” (Nienhof) 
satte yderligere fart i oprettelsen af teglværker og dermed tilhørende beboel
ser.

På ’’Grønland” fødtes den 24.08. 1864 Richard Jepsen Dethlefsen. Slægten 
Dethlefsen ejede fire af teglværkerne, (Høile, Brille, Island og Grønland) 
Richard Dethlefsen voksede op i en for teglværkerne fremgangstid. Han fik 
en god uddannelse, valgte at studere arkitektur og kunsthistorie, hvilket førte 
til en usædvan
lig flot karriere, 
f.eks. kan næv
nes: Ansat ved 
den preussiske 
stat som byg
ningsingeniør, 
p r o f e s s o r  
dr.phil h.c. ved 
universitetet i 
K ö n i g s b e r g  
( Ka l i n g r a d ) ,  
udnævnt til 
konservator for 
Ø st-preussen,
D om kirkeby- 
gmester, bygge
de og ledede 
frilandsmuseet i 
K ö n i g s b e r g ,  
den by hvor han 
levede til sin 
dødi 1944.
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Hans store interesse for kirken og den kristne tro, havde han med hjemme
fra. Hans morfar var således præst ved kirken i Bedsted ved Løgumkloster.

Før hans arbejde i Østpreussen ledede han reparationsarbejder ved flere kir
ker i Slesvig-Holsten, blandt andet kirken i Mølin. Det største arbejde var 
arbejdet med at ombygge domkirken i Königsberg i årene 1902-1907. Selv 
om hans virke var langt fra sin hjemegn 
beholdt han kærligheden til den. Murste
nene der blev benyttet til ombygningen af 
domkirken i Königsberg, blev således 
hentet fra teglværkerne i Egernsund.

Under dette store arbejde modnedes tan
ken om at bygge et kapel i sin hjemby.
Han udfærdigede en tegning, der fik flere 
lighedstræk med domkirken i Königsberg, 
f.eks. kirkeportalen.

Hans store familie i Egernsund var til 
stor hjælp, da planerne skulle realiseres.
De fik teglværksejernes hustruer med på 
ideen, og dermed var lykken gjort. De 
kære mandfolk var så nødsaget til at give 
den økonomiske opbakning. På et møde 
på Færgekroen blev beslutningen taget og 
arbejdet fordelt: Grunden med skrænten 
ned til Flensborg Fjord gav ejeren af grundstykket teglværksejer Asmus Paul- 
sen, Prinzenhof. Teglværksejer Andreas Hüttmann forærede de røde hånds- 
trøgne Egernsundsten, teglværksejer Carl Matzen gav de almindelige røde 
tagsten og Rendbjerg kom med de mange specielle sten blandt andet farvegla- 
cerede mursten, der så flot dekorerer facaderne, ligeledes stenene til alteret og 
døbefonten.

De specielle tagsten til tårnet kom ligeledes fra Rendbjerg, de er senere 
(1976) blevet udskiftet med kobber. Der blev ligeledes givet tilsagn om øko
nomisk støtte samt tilbud på frivillig arbejdskraft. Arbejdet kunne begynde i 
1907. Fru provstinde Reuter forærede kapellet fire vinduer i koret med glas
mosaik-udsmykning plus indskrift. Arbejdet blev ledet af bygmester Friede
rich Horn Broager. Træskærerarbejdet på alteret og ved prædikestolen er 
udført af snedkere fra Tyrol. Malerarbejdet med udsmykning blev udført af en 
hannoveransk maler.

Onsdag den 22. september 1909 blev kirken officielt indviet. Med dampskib 
kom de øverste kirkeforordnede fra regeringen samt de indbudte gejstlige
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Kirken i dag.

Bibelen med sølvbeslag med bibel
ske motiver.

Indgangsporten fremhævet med 
glaserede mursten.

Døbefonten.
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3S£

S

27

Org
el 

med
 i

nds
kri

ft. 
Alt

ere
t.



med generalsuperintendant D. Kaftan i spidsen. Bygmester F. Horn overrakte 
nøglen til Hr. D. Kaftan, hvorefter denne igen overgav nøglen til Pastor Nis
sen Broager. Skolebørn sang og de cirka 200 kirkegængere tog plads. 
Åbningstalen blev holdt af generalsuperintendant I). Kaftan, hvorefter han 
overrakte en bibel, en gave skænket af Hendes Majestæt Kejserinde Auguste 
Viktoria (1858-1921) der jo nedstammede fra hertugdømmet Augustenborg. 
Bibelen var med hendes egenhændige indskrift: ’’Lasset uns Ihn lieben denn 
er hat uns zuerst geliebet”.

Pastor Nissen holdt hovedprædiken, hvor han til slut meddelte at der skifte
vis ville blive holdt dansk og tysk gudstjeneste.

Efter gudstjenesten, hvor sangkoret ”Lyra” havde sunget, begav de ca. 50 
særligt indbudte sig ned til et festligt dækket bord på ’’Færgekroen” Pastor 
Nissen ledede festen, der blev talt af flere samt sendt et lykønskningstelegram 
til kgl. regeringsbygmester R. Dethlefsen i Kønigsberg kapellets ophavs
mand. Til slut uddelte generalsuperintendant D. Kaftan kej selige ordner til 
Pastor Nissen samt teglværksejerne Paul Knønagel og Carl Matzen.

Inde i kirken hænger skoleskibet ’’København” et femmastet dansk skole
skib der sporløst forsvandt i 1928 på rejse fra Rio de Jainero til Australien. 
Modellen er bygget af kaptajn Bollerup.

Et maleri malet af en kunstner Pedro L. Caubet er en gave fra en skipper. Et 
orgel fra orgelbygger firmaet Marcussen & Søn fik kapellet i 1966. Kapellet 
var nu blevet til Egernsund Sognekirke oprettet ved kongelig resolution af 
10.09.1959. Orgelet er anbragt på pulpituret, hvor den længdegående bæren
de bjælke har en udskåret tekst fra Esajas bog: ’’Ultinam a facie tua montes 
deficerent” oversat: ”Gid bjergene vaklede for dit åsyn”. Forklaring: Profeten 
anråber Gud om at gribe ind og redde sit folk, der er undertrykt af fjender, 
han beder da: ”gid du 
sønderrev himlen og 
steg ned, så bjergene 
vaklede for dit åsyn”.

Ved oprettelsen af 
kirkesognet fik kirken 
sin egen kirkegård og 
sin egen præstegård - 
en milepæl i byens 
historie.

Med stor tak til A/S De Forenede Teglværker Egernsund 
for økonomisk støtte til bogens farvebilleder
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Klar til dyrskue i Sønderborg Helmuth Pustal og Herbert Tychsen.
Hoppen i midten tog turen til Fyn.
Af J. W. H. Tychsen
Broager, den 15. oktober 1992.

Et lille tilbageblik til tiden omkring 1940, med en sandfærdig beretning om, 
at køre med hest og vogn til Fyn.

I 1937, var der en bekendtgørelse i avisen, om at der på Kolding Exportstald 
var auktion over indførte føl og plage fra Belgien. Min far ringede til Jens 
I lattesen, (som dengang boede i ”Æ Hoel”), og spurgte, om han ikke ville 
med til auktion i Kolding. Det ville han gerne, og som sagt så gjort. Om den 
gamle hjemmefra havde bestemt sig for at købe et føl, ved jeg ikke, men 
skæbnen ville, at N. Andersen, der var direktør for Kolding Trælast, vadede 
rundt på auktionen i en vældig brandert, (det gjorde han tit). På en eller anden 
måde var han kommet til at byde 1.700,00 kr. på et føl, som han nu ikke vid
sle, hvad han skulle stille op med. Så mødte han min far, som han kendte i 
forvejen, og fortalte hvad der var sket, og nu var min far den eneste, som kun
ne hjælpe ham af med føllet.
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N.Andersen ville give frokost på Saxildhus, bare min far ville købe føllet. 
(Den historie har Hattesen fortalt mange gange).

Min far mente, at det var bedst, at de gik til frokost først, så kunne de altid 
tale om føllet. N.Andersen skulle gerne have 1.700,00 kr. for føllet, så gjorde 
det ikke så meget med regningen for frokosten, men far ville kun give 
1.400,00 kr, og sådan blev det. Da de tog afsked, sagde N.Andersen, at så fuld 
ville han aldrig være mere, for det var for dyrt. Sådan gik det til, at min far 
fik købt et føl i Kolding.

På det tidspunkt var jeg på Fyn, og far glædede sig til at vise mig vidunde
ret. Da jeg så føllet, var jeg ikke vildt begejstret, og sagde ikke ret meget. Mor 
var også med for at høre min kommentar. Det eneste, som jeg sagde var, at 
det kan hjælpe noget, at føllet er indført, men en ordentlig gang får det aldrig, 
lige meget hvor det kommer fra. Den eneste replik fra far var, at det var jeg 
for ung til at bedømme. Men uden at prale af mig selv, så kom der dog til at 
stå i Kåringscertifikaterne, både da føllet blev kåret som 3 års og 4 års: ’’lidt 
snæver og ikke for god gang”. Det kan ikke nægtes, at da min mor så det, var 
hun meget stolt af sin søn, og sagde det også til min far, som svarede med et 
langt mmmmmm.

Bortset fra det, så blev det en rigtig god, bred og stærkt bygget hoppe. I 
1940 da den var 3 år skulle den bedækkes, men hvor?

Da jeg var på Fyn i 1936-37, havde jeg stiftet bekendtskab med mange for- 
trindelige hingste. Vi havde 9 hopper på gården, som jeg drog til hingst med 
til forskellige steder på Fyn. Det var f.eks. godserne Wedelsborg, Krengerup, 
Brasholm og Løgismose.

Om søndagen cyklede jeg rundt i omegnen og kikkede på hingste. Det var 
ikke helt frit for, at de gjorde lidt grin med mig, når jeg kom hjem om afte
nen, men det havde nu min interesse.

Der, hvor jeg helst ville færdes var på Løgismose. De havde en fortrindelig 
hoppe-samling, 9 blåskimlede hopper efter ’’Ideal af Løgismose”. Ikke nok 
med at der var en flink staldmester, men man kunne også gå en tur med 
godsejer Jessen og snakke om heste, det var en dejlig tid. På et tidspunkt for
talte jeg ham om føllet, som min far havde købt. Så sagde han, at jeg skulle 
komme igen 3 uger senere for at se en 3 års brunskimlet hingst, som han hav
de købt i Belgien, og at det sikkert ville komme til at passe med, at vores føl 
kunne blive bedækket af denne hingst, når tiden var inde. Selvfølgelig var 
sådan en knægt som mig da stolt over denne samtale med godsejeren.

Men nu må vi hellere komme til sagens kerne. I 1940 skulle hoppen til 
Løgismose, men som alle ved, var Danmark blevet besat den 9. april 1940, og 
det betød at en masse ting blev besværlige. Der var f.eks fra den ene dag til
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den anden ingen benzin, der var ingen toggang til normal tid, og uden at 
besættelsesmagten bestemte, hvordan det skulle foregå.

Da vi ringede til jernbanestationen i Gråsten om en vogn til transport af en 
hest til Fyn, vidste de ikke, hvornår der kunne fremskaffes en vogn til det for
mål, og om det i hele taget var påkrævet, at vi fik hesten afsted.

Da var det, at min far sagde: ”Du kan køre til Fyn med hoppen”.
Jeg spurgte: ’’Hvordan gør man det? Det er dog en temmelig lang 

strækning”. Vi diskuterede sagen, og jeg foreslog, at far skulle kontakte sin 
bror, om vi måtte låne hans Faeton (det var dengang en meget fin vogn med 
gummihjul og plads til 4 personer. Der kunne sættes en buk på til kusken, når 
der var flere personer, for øvrigt havde den tilhørt min bedstefar, men min 
onkel Hans købte den, da min far fik bil i 1927).

Far ville ikke så gerne kontakte sin bror i dette ærinde, for onkel Hans var 
ikke altid lige nem at snakke med, så det blev mig, der skulle gøre det. Det 
gjorde jeg en søndag eftermiddag, jeg mødte ham i haven ved hans nye hus, 
hvor han var ved at sætte bønner. Da jeg havde kendt ham, siden jeg var barn, 
kunne jeg mærke, at det ikke var en god dag, jeg havde valgt til at snakke 
med ham. Jeg vidste også, at nu var der brug for alle mine diplomatiske 
evner, så vi snakkede om de fine frugttræer, som virkelig også var helt, som 
de skulle være. Vi kom også ind på, hvorfor han lagde bønner på den måde, 
da fik jeg det svar, at det kunne jeg være ligeglad med. Pludselig sagde han 
så, at det kunne da ikke være rigtigt, at jeg var kommet for at kigge på hans 
frugttræer og bønner, jeg måtte da have et andet ærinde. Så måtte jeg ud med 
sproget, at det var for at høre til, om jeg kunne låne vognen i 3 uger. Det kun
ne slet ikke lade sig gøre. Så fik han forklaringen, og at det var nødvendigt, at 
hoppen blev på Fyn i 3 uger, for at være sikker på, at den var med føl. Nu var 
der mange ting, som han skulle bruge vognen til lige netop i den omtalte tid. 
Så nu var der ikke noget at gøre ved det, så jeg sagde pænt farvel og gik til 
havelågen. Pludselig sagde han så: ’’Hvornår, var det, at du skulle bruge den”. 
”Nå, ja, så kan du hente den, når det passer dig”.

En søndag eftermiddag hentede jeg køretøjet, da vognen var smurt, og der lå 
en tømme i vognen, som passede i længden var alt i orden.

Mandag morgen kl 4.30 begyndte turen fra Toft, da jeg nåede Kværs Lade
gård, begyndte det at regne, og det blev det ved med, indtil jeg nåede Assens 
kl 17.00. Det var et godt vejr for hesten, friskt og ikke for varmt. Jeg havde 
regntøj med, så der skete ikke noget ved det.

Der var mange sjove oplevelser undervejs. Der var mange mennesker at 
snakke med, og vi havde jo ikke travlt, biler kom der ingen af, kun nogle 
enkelte lastvogne med blafrende pressenninger fra Den Tyske Værnemagt. Til
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at begynde med var hoppen noget bange for disse blafrende pressenninger, 
men det vænner et dyr sig forbavsende hurtigt til. Undervejs snakkede vi med 
de forskellige vejmænd, der dengang gik og ordnede rabatterne, de havde jo 
guldtresser om kasketten, så de mente at de betød en temmelig masse i det 
danske samfund. De skulle alle have en forklaring på, hvad det betød med 
den køretur, og jeg kunne da også se på nogle, at de mente, at jeg var lidt 
småtosset. Ja, jeg kom endda i snak med en bonde i nærheden af Øsby, og han 
var ikke i tvivl, for han spurgte ligeud, om jeg var helt normal. Det mente jeg 
nu nok, at jeg var, han rystede på hovedet da han gik. Det første sted, der blev 
gjort holdt var på Lyngtofte Kro, neden for Knivsbjerg. Vi skulle have et 
foder og hesten blev staldet ind. Jeg spiste min medbragte pakke fik 2 øl og 1 
snaps til. Det tog en time. Kromanden sad og snakkede, han skulle jo have 
den samme remse som alle de andre, men da han hørte, at det kostede 800,00 
kr. for en bedækning, da fik han øjne som mokkakopper. Og da tror jeg nok, 
at han mente, at der var noget galt. Nogle år efter besøgte jeg kroen igen sam
men med min nuværende kone, og jeg spurgte om han kunne huske mig? Det 
kunne han bestemt, da jeg så fortalte ham, at det føl jeg fik lavet dengang 
blev vi budt 7.500,00 kr. for, da den var 2 år, blev hans øjne lige så store igen. 
Sådan noget det fornøjer mig, jeg kan ikke gøre for det. Det var en sidebe
mærkning. Vi kørte videre, og vi snakkede undervejs, det var herligt, prøv at 
tænke jer nu i dagens Danmark findes der ikke et eneste menneske, der har 
tid til den slags, og hvor er der mange, der kunne have godt af sådan en tur, 
måske ikke på samme måde, men som man selv finder ud af det. Omkring kl. 
15 nåede vi Årøsund Færgegård.

Der spændte vi fra for at fodre igen, hesten fik det den skulle have og jeg 
gik ind og fik - mon ikke noget kaffe og en lille genstand. Kl. 4 kunne jeg 
skimte færgen ude i Lillebælt under indsejling til Årøsund, så var det med at 
komme på stikkerne igen og komme ombord. Kaptajnen var ikke glad da han 
så mig med det køretøj, og han mente at vi fik et forfærdeligt bøvl med at få 
den hest ud på færgen. Jeg forklarede ham, at det skulle han tage helt roligt, 
hesten skulle jeg nok selv sørge for at den kom ombord. Så forlangte han at 
den skulle spændes fra vognen inden jeg gik ud med den. Jeg bad ham gå op i 
sit styrehus, og så kunne han nyde udsigten derfra. Manden vidste jo ikke at 
hoppen havde været vant til at komme med Egernsund Færge lige fra den var 
føl. Han var vældig imponeret og gudskelov var der udskænkning ombord, så 
vi fik nogle stykker i den time som sejlturen varede. For jeg var da et mand
folk, der kunne ordne det med at få en hest ombord på færgen. Vi nåede 
Assens kl. 17.15, derfra var der kun 7 km ud til Hestholmgård, hvor vi over
nattede den første nat.
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Det var den gård, hvor jeg havde tjent i 1937-38. Der ankom vi lidt efter kl. 
18. Der var jo glæde i det store hjem over at se mig i hestevogn helt fra Søn
derjylland til Fyn, og heldigvis var der nabokomsammen med spisning, øl og 
brændevin. Vi fik hesten på stald, fodret og strøet for natten, og selvfølgelig 
blev jeg da budt med til bords, ellers havde det også været en skuffelse. Nu 
springer jeg lige en smule i tiden til dengang jeg var karl på ovennævnte gård, 
da havde jeg et lille intermezzo med naboens datter. De havde en gård og et 
lille teglværk ved gården. Vi mødtes sommetider når det var mørkt, det gjorde 
man dengang i min ungdom, nu i den nyere tid da er det med at få det vist 
frem så hurtigt som muligt i solskin, så alle kan se hvilken stor karl man er. 
Vi var da også kommet sammen efter den tid, og mødtes i Haderslev, og gik 
tur om Haderslev Dam om søndagen, men sådan det helt store kan det ikke 
have været. Men nok om det, ved ovennævnte komsammen, var hendes mor 
til stede, og hende fik jeg til borddame, det var virkeligt hyggeligt.

Da vi var lige ved at være færdige ved bordet, sagde hun til mig: ”Er du 
ikke træt af den lange køretur?” Det var jeg ikke, jeg havde jo siddet ned hele 
dagen, så hvisker hun mig i øret” Ruth er alene hjemme i aften, vi vidste jo, 
at du kom”. Da der så blev sagt velbekomme, mente jeg, at det ville gøre godt 
med lidt frisk luft, hvortil gamle propritær Bang bemærkede, at det kunne han 
den onde hyle mig ikke begribe, når jeg havde været ude i den friske luft 
siden kl. 5 i morges. Men jeg gik nu alligevel en lille tur om gennem skoven. 
Jeg kendte vejen fra før.

Næste morgen kl. 9 gik turen videre til godset Løgismose. Jeg lånte en 
cykel, og tog så hesten ved hovedet, og så fulgte den bare efter, der var ca. 10 
km til Løgismose. Men undervejs kunne jeg holde ind til Gamle Peder Kro
mand på Falsled Kro, en hyggelig kro, og mindst lige så hyggelig en Kro
mand. Det var ikke som idag, hvor der reklameres så meget med de Franske 
Kokke i køkkenet, og er dyrt som bare fanden, men gæster har de dog allige
vel.

Men som sagt når jeg målet, og jeg var meget heldig for den første som jeg 
mødte var godsejeren, det kunne ikke være bedre, og staldmesteren kom også 
til. De skulle nok tage sig af det fornødne. Nu skulle jeg jo kun se at komme 
hjem så hurtigt som muligt, I skal huske på, at jeg havde plads på teglværket, 
men jeg tog det nu temmeligt roligt. Ihvertfald var jeg da inde for at snakke 
med gamle Peder igen på hjemvejen. Jeg blev også en dag længere på Hest
holm, men så gik den heller ikke længere.

Med færgen til Årøsund, rutebil til Åbenrå, langt ophold, ind på hotel ’’Dan
mark”, stor bøf med tilbehør. Kl. var omkring middag, så det kunne ikke pas
se bedre. Hjemme på Toft ved 4 tiden, og så var den ferie forbi.
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Nu kunne jeg allerede begynde at glæde mig til at komme afsted igen om 3 
uger. Da tog jeg mere tid med mig, idet jeg cyklede til Langetved der ligger 
ved Rødding. Der besøgte jeg en makker fra Landbrugsskolen, og blev der et 
par dage. Så den samme omgang en gang mere, til Årøsund, til Hestholm og 
næste dag til Løgismose, alt var i orden, og jeg kunne tage hjem den næste 
dag, og det forløb faktisk på samme måde som den modsatte vej, bare med 
den undtagelse, at der var solskin fra en skyfri himmel hele dagen, det var 
ikke lige det der bekom hesten bedst. Asfalten var blød af varmen, og det gav 
sig udslag i, at hoven blev fyldt med blød tjære, som man tænker sig et sne
vejr, hvor sneen klæber sig fast under støvlerne. Vi var inde ved smeden i 
Hoptrup for at få hovene renset. Da vi kom hjem om aftenen kl. 9, var det lige 
sådan igen. Hoppen var meget træt, den lå ned det meste af den næste dag, 
kun et par timer var den på benene for at græsse lidt og få noget vand.

Den næste dag rev vi alle skoene af den, og man kunne næsten se at den føl
te det, som om den var kommet fra fodpleje. Der var ikke nær så mange ople
velser på hjemturen som modsat, kun éen god.

Da jeg var på Fyn, og vi skulle til dyrskue eller kåring med hestene, havde 
vi fået besked på, at når vi kom til en god kløvermark, så skulle vi bare lade 
dyrene græsse, og vi kunne tage os et lille hvil, chefen sagde: ” Der kan ske 
det, at I bliver opdaget, og manden bliver tosset, men så kan I bare fortsætte, 
de fleste er flinke”. Det gjorde jeg også på hjemturen, i nærheden af Kistrup. 
Jeg havde fået mig installeret, lå og blundede lidt, og hesten gik rundt om mig 
i snor og græssede, da der kommer en mand og sparker mig bag i ryggen. 
Han spurgte om, hvad jeg foretog mig, og jeg bekendte, at jeg sov, og at 
hesten åd. Det kunne han nok se, og så spurgte han om, jeg vidste hvis mark 
det var, og jeg svarede, at jeg kunne tænke mig at den tilhørte ham, da mente 
han, at jeg var meget intelligent, men hvor jeg kunne tillade mig det, jeg her 
var i færd med, da jeg forklarede ham, hvor jeg kom fra, og hvor vi skulle 
hen, blev han meget interesseret og lagde sig ned ved siden af mig, og vi fik 
en lang sludder ud af det, det var hyggeligt. Jeg inviterede ham ned til mig, 
hvis han nogen sinde skulle komme ud for det samme ærinde, og vi skiltes 
med gode ønsker for hinanden.

Det er nu 52 år siden, det ved jeg bestemt, for jeg holdt min 20 års fødsels
dag på vognen hjem fra Fyn. Da jeg kom hjem, var der ingen hjemme, men 
der var sat en øl og noget brød frem, og ved siden af stod der en grammofon, 
med en plade eller to, den ene var ihvertfald ”Det har regnet og sneet på Dal
gas Boulevard”. Vi var glade for en grammofon med svingpjat dengang, ja 
tiderne skifter, og nu går det hurtigt.

Med venlig hilsen J. W. H. Tychsen. Broager.
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Kragesand
Erindringer a f Christian Peter Hansen ”Kragesand

Den 5. maj 1871 er jeg født i et hus, der ligger på den yderste spids af Kra
gesand, lidt syd for det nuværende hus. Jeg blev døbt den 13. maj 1871, 
(Christian efter fars plejefar, altid kaldet bedstefar, Peter efter farfar).

Den 13. november 1872 kom stormfloden, som jeg ikke erindrer, men har 
fået fortalt om. Jeg var 172 år, og søster Katrine var kun 5 uger. Mor, Katrine 
og jeg blev om morgenen hentet i hestevogn af naboen Andreas Andresen, 
Rojhus. Dengang var der endnu tørt ude ved husene, men inde over sandet, 
stod vandet så højt, at det på dybeste sted, var ved at gå op i vognen.
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Far var gået til Dyntmark for at slagte (hjemmeslagter - bierhverv overtaget 
efter plejefar). Da han kom tilbage ved middagstid, gik han øst om, da han 
var klar over at vejen fra Måling var under vand. Ved slusen var vandet brudt 
igennem, og en del bønder var ved at dæmme op for vandet med sandsække, 
men det var forgæves. Far ville svømme over, men bønderne forhindrede det, 
da de ingen reb havde med. Far hentede et reb på Borre, bandt det om livet og 
gik så ud i vandet, men blev taget af strømmen, han stolede på rebet, selv om 
han blev ført med bækken indad, og det gik godt. Rebet blev spændt over og 
brugt til en trækfærge (dejtrug), så flere personer kunne komme over. Hvad 
far udrettede, da han kom hjem, ved jeg ikke. Mine forældres hus var vist nok 
allerede faldet, og i huset der lå indenfor, boede mine bedsteforældre (Hoff- 
manns), var murene allerede meget medtagne. Her opholdt mine bedsteforæl
dre sig på loftet sammen med en anden fisker (Hans Jepsen) og hans kone, 
deres hus, som også var faldet, det havde ligget ved skellet mellem Jørgen 
Christensen og Målings marker (nord for den nuværende grusgrav). De blev 
om eftermiddagen hjulpet ud gennem vinduerne, og i en båd sejlet (over diger 
og hegn, sagde min far) ind til det sted, hvor vi nu bor.

”Her er godt at være”, sagde far, her stod den gang en fårehytte, som de 
bandt båden ved, og her byggede min far så senere dette hus.

Kragesand nr. 3. Huset Christian Peter Hansens far byggede
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Vandhøjden på huset Kragesand nr. 3
Stormfloden var en katastrofe for mange kystboere, for mod ildebrand har 

man forsikret, men her kunne ikke regnes med nogen godtgørelse. Her på 
kysten, lå stranden, da vandet havde trukket sig tilbage, fyldt med husgeråd 
og bygningsvragdele, men her sattes vagt ved det, for at det ikke skulle blive 
stjålet. Anderledes på Angels kyst, hvor der lå endnu mere, og hvorfra far i 
løbet af efteråret og vinteren, måtte hente det og sejle det hjem, som han kun
ne finde, særlig i Bochholmvig lå der meget. Her havde befolkningen stjålet 
og slæbt hjem, hvad de kunne overkomme. De skal endog have været maske
ret for ikke at blive genkendt. Senere kom der et cirkulære fra myndighederne 
om at tilbagelevere, hvad der var taget, da der ellers ville blive gjort husun
dersøgelser. Efter det, var en hel del kommet frem, men ikke altid på stran
den, men rundt om på markerne, i mergelgrave og lignende steder.

Vel var stormfloden en katastrofe, men når nøden er størst, er hjælpen nær
mest. Der blev foretaget en indsamling over hele Slesvig-Holsten. Der ind
kom så rige gaver, så de skadelidte vist nok overalt, kom skadesløse fra det, 
da først den øjeblikkelige nød var afhjulpet.

Mine bedsteforældres hus var ikke mere medtaget, end at mine forældre fik 
det så meget i orden, at de boede der, medens de byggede huset her, under 
istandsættelsen boede de på Rojhus.
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Mine bedsteforældre og Hans Jepsens boede på Måling, jeg ved ikke hvor 
længe, vist til huset her har været færdigt.

Far købte grunden her af Andreas Andresen og byggede huset, han indrette
de også en lejlighed til mine bedsteforældre her.

Til den før omtalte Hans Jepsen byggede far også, mod at han fik den hjælp 
Hans Jepsen skulle have haft. Dette var et blindt foretagende, da far på den 
tid, hvor han indgik aftalen, ikke vidste hvor stor hjælpen ville blive, men han 
sagde dog senere at han kom skadesløs fra det.

Mine forældre fik, som nygifte, altid det bedste af hvad der var samlet ind af 
klæder, da uddelerne gik ud fra at det var nye ting som var gået tabt.

Hans Jepsens hus kom til at ligge, hvor mine bedsteforældres hus lå.
Far der var født i 1843, og opteret til Danmark i tiden 1864 - 70, havde som 

helt ung været med sin far ude som husslagter, men efter giftemålet i 1870, 
var han fisker på heltid.

Her kun omtale af en enkelt periode i 70’erne, som jeg har fundet notater 
for, og som gav grund til om- og tilbygning af huset. Der var i de år, hver vin
ter en stor mængde stortorsk her i i]orden. Fiskeriet efter dem foregik med 
pilk, og der var så mange at 2 mand tit kunne laste en jolle på nogle få timer, 
men det kneb jo imidlertid med afsætningen af så store mængder. Far 
begyndte så at købe op og videre sælge. I de første år har han røget nogle, 
men mest videre solgt friske fisk, men i den sidste halvdel af 70’erne gik han 
over til at lave klipfisk.

Det har ikke været helt små kvanti, der er gået gennem hans hænder, således 
har han ifølge optegnelser i 1878 købt 11.262 kg for 1.014,00 Mark. Priserne 
har kun været små, i 1877 har han betalt 9 og 10 Mark pr. 50 kg pilket torsk, 
og kun fået 20 Mark pr. 50 kg klipfisk.

Nogen særlig god forretning har det ikke været, men en bifortjeneste ved 
klipfisk var fremstilling af tran af torskeleveren. Ren tran var den gang et 
middel mod tuberkulose, og det ser ud til, der har været stærk efterspørgsel 
efter den og til ikke helt små priser.

Et andet biprodukt var affaldsmøddingen, der blev solgt eller byttet med 
korn. Et år fik han 12 tdr. rug, det var til 1 års forbrug i husholdningen til 
bagning, alt var jo hjemmebagt.

3. april 1887 blev søster Katrine og jeg konfirmeret i Broager Kirke af 
Provst Reuter. Jeg kom sent i skole, muligvis på grund af den lange vej og 
ene her fra, så nu kunne vi følges.

Det sidste skoleår havde jeg dispensation, så jeg måtte blive hjemme, når det 
var fiskevejr, da jeg så skulle hjælpe far.

Tidligere havde han haft forskellige, dels gifte, dels ugifte medhjælpere,
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men det var ikke altid lige heldigt. Det var grunden til at jeg blev fisker, selv 
om jeg hellere ville ud at sejle.

Vi fiskede den sommer med rødspættegarn ved Kalkgrunden, (Hans 
Mathiesen var medhjælp den sommer) vi havde ca 10 garn hver.

Det var vist kun en 18 fods damjolle, vi havde i den første tid, så den har 
været hårdt belastet.

I løbet af sommeren fik vi en ny båd, bygget hos H.P.Sibbesen, den var vist 
28 fod lang, så den kunne bedre klare turen, der i let kuling kunne være hård 
nok, men den var tung at ro, når det var stille vejr, der fandtes jo ingen moto
rer.

Rødspættefiskeriet var ikke særligt lønnende, og det blev efterhånden dårli
gere, jeg mindes et enkelt træk, hvor vi ikke fik en eneste. Isinger var der 
mange af, men de var værdiløse, hvis de kunne holdes i live, solgtes de for 40 
pfenning for en snese. Vi gik så over til ålevod, såkaldt spilvod. Jeg mindes, 
at jeg var med far og Hans Mathiesen i Vemmingbund for at få oplysninger 
om, hvorledes sådan et vod blev lavet. Jeg og Hans Mathiesen fiskede så i 
nogle år med dette om sommeren alene, men så kom snurrevoddet i brug. Det 
var fisker Jens Lorenzen fra Gammellyk på Angel, som først brugte det.

Vi fik det første vod fra en vodbinder i Hals ved Limijorden.
Det blev hevet ud med håndspil, med ca 200 favne line på hver arm, det var 

tungt arbejde, og det blev for en stor del brugt om dagen.
Efterhånden blev der dog så mange vod, at rødspættebestanden ikke kunne 

holde til det, så det blev uøkonomisk.
Vort hovedfiskeri var dog, dengang som nu, blankål i efteråret, som foregik 

som nu med 5 eller 6 bøj lede ruser. Min far havde i den tid, han havde flest, 
hen ved et par hundrede ruser, og havde kysten besat fra Gammelbro til Stor
skoven.

I foråret fiskede vi med bundgarn efter sild, og far røgede en hel del sild, 
som han sendte til Flensborg og andre steder.

Således husker jeg, at han havde aftagere i Hamborg. Med tiden blev der 
mere brug for at sende sildene friske. Om vinteren fiskede vi med torskeru- 
ser, der en årrække var ret så lønnende.

Jeg var nu nået til den alder, hvor den tunge pligt til at melde sig til den 
tyske lægrulle, meldte sig. Dette var mig meget imod, helst ville jeg være 
gået samme vej, som min far og andre unge i hans tid var gået, at udvandre til 
Danmark. Dette var dog på den tid, så godt som gået af brug. Far talte med 
Andreas Andresen om spørgsmålet, denne igen med H.P.Hanssen, Nørremøl- 
le. H.R Hanssen havde frarådet det, og ment at de unge burde aftjene deres 
tyske værnepligt, for at kunne blive i landet og senere værne danskheden. Det
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var mig en tilfredsstillelse, når H.P.Hanssen, der den gang allerede, betragte
des som en danskhedens fører, kunne anbefale det, måtte det jo være det rigti
ge.Jeg meldte mig så til stamrullen, var på session i foråret 1891, og blev taget 
til tysk marine. Om sommeren var jeg atter til session, blev atter taget til 2. 
matrosdivision, der ligger i Wilhelmshafen. I efteråret fik jeg så ordre til at 
møde i Wihelmshafen den 4. januar, jeg blev imidlertid syg, meget alvorligt. 
Jeg fik lungebetændelse, meget alvorligt, jeg var syg hele vinteren, i foråret 
1892 fik jeg atter ordre til session, men var endnu syg, og kunne ikke møde. 
Til sommersessionen mødte jeg, og blev sat et år tilbage. På sessionen i 
foråret 1893 blev jeg atter taget til marinen, men på sommersessionen fundet 
’’dauernd untauchlich zum dienste in Heere und der Marine” (vedvarende 
uduelig til tjeneste i Hæren og Marinen). Så var jeg fri, dette kunne jeg vist 
nok til dels takke min læge Dr. Reuter, Broager for, der skønt tysksindet, hav
de skrevet gode attester for mig.

Forud for disse sessionsår havde jeg måttet ansøge om at blive tysk statsbor
ger, far var dansk undersåt, han søgte, men fik afslag, derimod blev en ansøg
ning fra mig personlig bevilliget.

Far blev senere, da bror Henrik skulle være soldat, optaget som tysk under
såt og med ham mine mindreårige søskende.

Jeg gik og længtes efter at komme ud og se noget andet, men kunne dårligt 
undværes hjemme, far gav dog lov til et højskoleophold. Jeg havde læst i 
Flensborg Avis, at der på Vallekilde var en fiskeriafdeling, og der ville jeg 
gerne over.

Far var vist ikke særlig velstillet den vinter, og jeg havde heller ikke ret 
meget på bogen.

Andreas Andresen opfordrede os til at søge hjælp ved den Nordslesvigske 
Skoleforening, der vist netop var blevet oprettet. Jeg fik fuld friplads. Ophol
det varede 5 måneder, kostede 30,00 kr. pr måned og fiskeriafdelingen 5,00 
kr. ekstra, som jeg selv betalte.

Skolen begyndte den 3. november. Det var 3. gang jeg kom nord for 
grænsen, idet jeg sommeren før var til fest på Skamlingsbanken, indbudt af 
Andreas Andresen til afsløring af Laurids Skov’s mindesten den 18. maj, og 
senere på sommeren var søster Katrine og jeg til skyttefest i Brahetrolleborg 
skov, indbudt af P.Phillipsen.

Jeg faldt godt til på skolen, og i juleferien besøgte jeg farbror Johan i Neksø 
på Bornholm.

Jeg ville gerne prøve en anden form for fiskeri, så jeg fandt også noget, men 
da jeg bad om fars tilladelse, mente han at det var bedre, at jeg kom hjem, for
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han manglede stadig hjælp. Jeg fik ikke det ud af skoleopholdet, som jeg hav
de håbet, men det var nok fordi, der var så mange elever, og da jeg under 
sommerfiskeriet talte om at komme på en mindre skole til vinter, sagde far, at 
så kunne jeg lige så godt holde med fiskeriet, så det blev jo ikke til noget.

Hjemturen fra skolen gik til fods til Slagelse, så med tog til Korsør, og her
fra med dampskibet ’’Fylla” til Sønderborg. ’’Fylla” gik den gang i fast rute
fart mellem Flensborg, Sønderborg og Korsør 3 gange ugentligt.

Indtil 1904 fiskede jeg på part med fars redskaber, således at jeg fik 1/2 af 
blankålene og 1/4 af det øvrige, foruden kost og husly.

Redskaberne var de samme som før omtalt, og Hans Mathiesen var stadig 
medhjælper ved vodgarnsfiskeriet og tildels også ved bundgarnsfiskeriet.

1904 skete der en forandring, ålepladserne blev opdelt af amtsforstanderen. 
Far havde, som før omtalt, været ene om disse her omkring og østpå, nogle 
pladser ved Sannersmose og ud for Storskoven havde han dog givet afkald på 
til fordel for andre.

Ved Kragesand og vest her for, ved Gammel bro og vestpå havde Hans Jep
sen (omtalt under stormfloden) nogle pladser. Nu var nogle fiskere øst for 
Storskoven samt Christian Duus og Lorens Hoffmann, som boede ved San
nersmose, kommet i tanker om det uretfærdige i, at de ikke kunne få del i 
blankålefiskeriet. De havde kun fisket med løse redskaber, torskeruser, vod, 
garn og lignende og tildels arbejdet på teglværkerne om sommeren (måske 
var det også uretfærdigt, men det kunne vi ikke rigtigt indse den gang). Men 
disse fiskere henvendte sig nu til myndighederne, og ved at påberåbe sig, at 
de havde været tysk soldat, lovet at stemme tysk ved valgene og lignende, 
opnåede de at få ålpladserne delt. Der hengik dog vist et par år, før der nåedes 
en endelig ordning, dels havde de nye pladskrævere ingen eller kun få redska
ber, mens vi stadig lå med flere end vi efter den nye ordning kunne få plads 
til.

1903 var søster Magda blevet gift med Jørgen Kock, og de var flyttet her 
hjem.

Der var indrettet lejlighed til dem her i huset. Jørgen indtog nu tildels min 
plads, som fars parthaver, og jeg, der var ungkarl blev bange for at blive skub
bet helt ud, derfor købte jeg en del af fars redskaber, vist halvdelen, bundgar
nene havde vi dog stadig i fællesskab.

Ved den endelige opdeling af ålepladserne, gjorde far, Jørgen og jeg vore 
krav gældende i fællesskab, og delte så de os tilståede pladser mellem os. Jeg 
fik bugten samt pladserne ud for Borres eng og øst derfor ved Grisen, (stor 
sten i vandet). Dette var ikke nok til mine redskaber, så jeg forsøgte ovre ved 
Angel.
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1904 købte jeg en 28 fods bundgarnrøgtebåd med en 3 Hk motor, den koste
de 900,00 Mark (den første motorbåd her på f]orden).

Da far og Jørgen så, at blankåls fiskeriet gik godt syd for fjorden, begyndte 
de også der.

Bror Peter var også hjemme nogle år og deltog i fiskeriet.

Fiskeriet under 1. verdenskrig
Så gik tiden uden nævneværdige oplevelser, vi arbejdede i Sandgraven og 

fiskede som hidtil, men i 1913 døde min mor, dette medførte jo i nogen grad 
forandring i hjemmet. Jeg havde hidtil fået kost og ophold hos mine forældre, 
men nu måtte jeg, såvel som far have kosten hos Magda.

Jeg havde i mors tid betalt 26 Mark om måneden, hvilket var meget billigt, 
da jo også vask og alt det øvrige var indbefattet deri. Magda fik nu 30 Mark 
det første år, men så kom krigen og alting blev dyrere. 1914 gav jeg 35 Mark, 
1915 først 40 Mark, så i juni 45 mark, i august 50 Mark, og i 1916 gav jeg 70 
Mark. Dette noteret for at vise prisernes udvikling i de første år af krigen.

Jørgen måtte afsted til fronten ved mobiliseringen den 6. august 1914.
Lørdag den 8. august 1914 blev jeg arresteret og ledsaget til Sønderborg (til 

fods) af arrestforvareren i Broager, som ville aflevere mig på Sønderborghus, 
hvor de tidligere fanger var afleveret, men blev henvist til slottet, hvor fanger
ne nu var.

På vagtstuen sagde man, at der ikke var mere plads, men tilsidst blev jeg 
anbragt på 2.sal, her var mange som jeg kendte.

Vi havde det meget frit, og besøgte de andre stuer. Jeg slap ud igen den 14. 
august, vi fik nu besked på ikke at forlade kommunen uden at give kommu
neforstanderen besked, tilsvarende med amtet. Vi fiskere skulle have et fiske
ripas, som jeg fik efter nogle få dage.

Den 7. september 1914 døde min far, ramt af et hjerteslag, han havde været 
sengeliggende nogle dage, uden at vi dog anså det for alvorligt.

Vi var så kun Magda, hendes børn samt mig tilbage her på Kragesand.
Vi skulle føre tysk flag, når vi fiskede. Flaget skulle hentes om morgenen og 

afleveres om aftenen til kystvagten. Båden skulle hver aften sejles til Skelde- 
bro, og der være under vagtmandskabets opsyn om natten, for ikke at de rus
siske krigsfanger, der var arbejdskraft på gårdene skulle finde dem og flygte. 
Jeg tilbød militæret det gamle hus til vagtlokale, og da de fik det kunne både
ne ligge her. Vagtmandskabet var indkvarteret på gårdene, men dem der var 
her på Kragesand fik kosten hos Magda, der således fik udleveret ekstra 
fødemidler.
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Onsdag den 18. oktober 1916 var jeg til session på Hotel Alssund i Sønder
borg, da alle kassationer fra før krigen blev ophævet ved lov. Jeg blev taget til 
1. matrosdivision K.L. Nu gjaldt det om at undgå indkaldelsen, men det gik 
ret let for fiskere og landmænd.

Under krigen har jeg i årene 1915 og 16 ikke fisket med bundgarn om 
foråret, men kun med åleruser om efteråret. Jeg fiskede ved hjælp af Magdas 
børn, med rødspættegarn og også lidt med rødspættevod om sommeren. I 
1917 havde jeg Hans Gregersen, Skeldevig til hjælp ved bundgarnene i 
foråret. Han fik 1/8 af bruttofortjenesten.

I oktober 1917 kom Jørgen Kock, der var blevet dansk statsborger i mellem
tiden hjem fra krigen, så vi var fremover fælles om bundgarnsfiskeriet om 
foråret, indtil vi vist nok først i 20’erne opgav dette helt.

Under krigen kunne vi få lov til at købe 5 kg proviant i Danmark, og vi sej
lede da også flere gange til Ærø.

Redskabshus til fiskeri Sandgraven.
Sandgraven

I nogle år havde vi hjulpet skipper Peter Olsen fra Nalmadebro ved Gråsten 
med at lade sand og grus på kysten, han sejlede til værftet i Flensborg, men vi 
blev kede af arbejdet der tilmed i pålandsvind var meget vanskeligt og vådt. 
Vi blev enige med skipperen om at slå en bro ud for sandet, således at skibet 
kunne ligge ved broen, og vi ladede så med tipvogne inde fra sandet.
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Sandet havde far købt i 1900 af Peter Mathiesen, han var bror til før nævnte 
Hans Mathiesen, der havde købt ”Det gamle Hus” i 1895 og solgte nu både 
sandet og huset til far.

Vi kom ikke i gang med at sælge sand til Peter Olsen, han blev afskediget af 
værftet. Samtidig begyndte tyskerne oprettelsen af Sønderborg Marinestation, 
hvor vi gennem forskellige mellemmænd fik leverancen af sand og grus. De 
første år var vi ene om leveringen, da dominerede det helt over fiskeriet, og vi 
var som regel 4 mand, hvoraf jeg var den ene.

Sand kostede mellem 80 pfenning og 1,20 Mark pr m3 og lønnen var mellem 
40 og 60 pfenning.

I foråret 1914 købte jeg sandet af far for 1.500 Mark. Jeg købte også en gra
vemaskine for 1.200 Mark, den flød på 2 pontoner, den blev drevet af moto
ren fra min båd fra Langeland, min første båd, den kunne grave ned til 2 
meters vanddybde.

Krigen stoppede alt, det blev kun til 5.000 m3 til beton til Flensborgs havne
anlæg.

Jeg havde planer om at gennemgrave stranden ind til sandgraven, men det 
sandede straks til, så det gik ikke, for at lave den om til havn.

I vinteren 1918 - 19 tog isen broen.
Før 1920 solgtes ca 70.000 m3 pr år, men efter genforeningen blev det kun 

til 15 - 20.000 m3 1943 blev grunden eksproprieret til fordel for Afvandings
selskabet, og jeg fik 3.000 kr.

Materialerne blev brugt til et dige om Kragesand.

Sandgraven på Kragesand
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”Det gamle hus”
Kragesand

Der med menes det hus, som ligger nede på Kragesand Hage. Det har i 
tidens løb skiftet ejer ret så mange gange, og da jeg er i besiddelse af en hel 
bunke papirer, købekontrakter og lignende, angående dette skal jeg her give 
en kort oversigt over dets historie.

De efterfølgende tal er taget af de nævnte papirer.
I 1855 har min bedstefar, Christian Frederik Hoffmann, hos hvem min far 

efter hans fars død i 1854 var kommet i pleje, købt en byggegrund på det syd
vestligste hjørne a f ’’Borres” mark på Kragesand.

De havde tidligere boet i Skeide, Østerballe, men bedstefars bror, Lorenz 
havde i 1853 købt en grund, lidt nord for den nuværende sandgrav, hvor han 
havde bygget et hus, for derfra at drive fiskeri, og det ville bedstefar også 
prøve, for at tjene lidt mere, han var hjemmeslagter.

Chr. Hoffmann byggede huset på hagen, og startede på fiskeriet sammen 
med broderen Lorenz.

Efter nogle år bliver Lorenz træt af fiskeriet, sælger huset til Hans Jepsen og 
udvandrer til Amerika. Huset faldt helt sammen under stormfloden den 13. 
november 1872, og blev aldrig genopbygget igen.

I 1870 far, Hoffmanns plejesøn, Hans Peter Hansen, i følge nævnte papirer 
købt en skæppe land af Borre, for 60 Daler Preussisk Courant opmålt til 70 
kvadratroder i areal, i bonitet 19 dito (således står der i kontrakten og måle
brevet). Far har så straks bygget på nævnte grund.

Mine forældre blev gift samme år, og boede der til huset 2 år senere faldt i 
stormfloden, og det blev ikke senere genopført.

Det hus mine bedsteforældre havde bygget, og hvor de stadig boede til 
stormfloden ødelagde det, men far lod det sætte i stand, og overlod det til 
Hans Jepsen, da dennes hus ikke kunne reddes. Far fik Hans Jepsens forsik
ringssum for det.

Det er altså dette hus jeg nu kalder ”Det gamle Hus”. Far må stadig have 
ejet, den før omtalte skæppe land, der lå uden for huset (sydligere da han i juli 
1873 sælger det til Hans Jepsen.

I foråret 1881 køber far grunden (eller grundene) med huset for 900 Mark af 
Hans Jepsen.

Denne handel husker jeg noget om, far havde forkøbsret til huset, og da 
Hans Jepsen var ved at sælge det til en anden fisker, som far ikke ønskede at 
få til konkurrent, så købte han det.

1895 købte Peter Mathiesen huset af far for 500 Mark. Peter Mathiesen køb
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te samtidig Sandet (den senere sandgrav) af Chr. Jepsen Christensen for 400 
Mark.

P. Mathiesen holdt 1 ko, havde opdyrket sandet, og drev lidt fiskeri, men 
opgav det da jorden gav alt for lidt. Foråret 1900 solgte han Sandet såvel som 
huset til far. Sandet kostede 700 Mark og huset kostede 650 mark.

1910 solgte far huset til Hans Rode, men denne købte få år efter et hus ved 
Sannersmose. Huset på Kragesand overlod han til en datter og svigersøn. 
Hans Rode drukner på havisen, og foråret 1917 købte jeg huset på Kragesand 
af enken, Ingeborg Rode for 1200 Mark.

De første år var huset lejet ud til forskellige folk, siden indrettede jeg det til 
hønsehus. Jeg havde ca. 200 høns, men der kom sygdom i dem og de måtte 
sælges. Huset stod så længe tomt, og blev slet ikke vedligeholdt, der var nog
le købere, men jeg kunne ikke skille mig af med det.

Huset forfaldt mere og mere, og efter krigen 1940 - 1945 var der intet tag 
tilbage, men der var alletiders legeplads for feriebørnene på Kragesand.

Efter krigen lejede staten det sydøstlige hjørne af haven, der stod en barak, 
der tjente som vagtstue og bolig for de soldater, der bevogtede grænsen (fjor
den). Lejen var 20 kr. i måneden, og det mente jeg skulle bruges til at genop
bygge huset, der var ingen vinduer eller døre, og tagstenene var der heller 
ingen tilbage af. Jeg gik selv i gang, og 1950 var jeg færdig, og så blev det 
lejet ud i nogle år, senere er det solgt.

Fødselsdag ved Flensborg Fjord!
Den kendte sønderjydsker 

Fisker Chr. Hansen, Krage
sand pr. Skeide, fylder 75 Aar 
den 5. Maj Chr. Hansen, som 
formentlig huskes for flere 
velskrevne Artikler her i Bla
det, var paa Vallekilde Høj
skoles Fiskeriafdeling Vinter 

1893—94 og tog senere Kursus hos Otterstrøm 
saavel i Kerteminde som paa Snoghøj. Han
sen er Bundgarnsfisker fra Flensborg Fjord 
og har til Stadighed været i Ledelsen for 
»Flensborg Fjord Nordkyst Fiskeriforening« 
ligesom han var Formand for Fællesfiskeri
foreningen for Nordslesvig fra Starten i 1919 
til 1922.

— Vi gratulerer.

Generalieblad, Christian Peter Hansen, Kragesand (død 85 år gammel i 1957)
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Foto 5: Kragesand nr. 10. ”Det gamle Hus

48



En sten til fire brødre
A f E. Bauer

”Sten satte Broagerland, Sønner til Minde, faldne i Krigen 1914-18 ” 
Således lyder kunstmaler Johan Skovgaards indskrift på den granitblok, der 

står på toppen af Broager Sogns mindehøj. Et minde, der med sine 9 hvisken
de egetræer fremstår som et af de smukkeste og vemodigste i Sønderjylland. I 
omtalen af mindet fremhæves ofte, at der her som enkelte andre steder findes 
to sten med hele fire navne. Således finder man mod syd i stenkransen, der 
omgiver højen, en større sten med navnene på fire brødre: Lorenz, Andreas, 
Johannes og Henrik.

u O R E N S  H Ä N S E ^
;  ^  7  5 ’8 6  s

ANDREAS HANSEN 
* 1 0 4 - 9 0

-JOHANNES HANSES
^  ^  
... HENRIK HANSI -
rak + 2 '
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Lorenz Andreas Johannes Henrik
Intentionen med det følgende har været at bringe portrætterne af de berørte 

og at tilføje det smule erindringsstof, der er bevaret.
Faderen, Jes Peter Hansen (født den 18.05.1854), giftede sig i 1874 i Kværs 

med Christine Ferdinand (født den 04.11.1851). De fik ikke færre end 12 
børn, som for oversigtens skyld må nævnes i kronologisk rækkefølge:
a) Hans Peter Hansen født den 15.08.1874
b) Peter Christian Hansen født den 01.10.1976
c) Christine Hansen født den 02.10.1878
d) Sofie Hansen født den 26.10.1880

Brødrenes hjem ved Flensborg Fjord
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e) Marie Magdalene Hansen født den 27.10.1882
f) Andrea Laurette Hansen født den 03.03.1885
g) Lorenz Ferdinand Hansen født den 07.05.1886
h) Andrea Margretha Hansen født den 08.04.1888
i) Andreas Hansen født den 10.04.1890
j) Johannes Hansen født den 21.03.1892
k) Henrich Detlef født den 02.05.1894
1) Anne Margrete født den 24.04.1896
Navnet Andrea forekommer 2 gange (f) og (h), idet Andrea Laurette døde
godt et år gammel.

De første år efter giftermålet boede familien forskellige steder på Broager
land og omegn, men på et tidspunkt købte faderen sammen med en af de æld
ste sønner et beskedent femfagshus, beliggende neden for gården Midtskovs 
jorder, helt ud til Flensborg Fjord.

Her ernærede Jes Peter Hansen sin store familie ved arbejde som klodsma
ger (træskomager), suppleret med fiskeri og teglværksarbejde. Endvidere tog 
ægteparret mod plejebørn, anvist af kommunen. Ialt har således en børneflok 
på 32 været under samme beskedne tag, begribeligvis ikke på samme tid.

Brødrenes forældre med 3 plejebørn: Christian Møller; Hans August og 
Minnetta samt hunden Chien.
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Jes Peter Hansen havde et stærkt dansk sindelag, tildels vel affødt af, at han 
som dreng havde været med til at køre halm til de danske soldater i 1864, og 
arbejdet i teglværks egnen bragte Staunings portræt op på stuevæggen, da den 
tid kom. I sine sidste år kunne han tilbagevendede stå og skue over mod 
Angel, medens han med sin yngste svigersøn (se foto nr. 16) diskuterede, om 
Angel nu rettelig var tysk eller dansk land.

Som det umiddelbart forstås, var 1. Verdenskrig med tab af fire sønner over
måde hård for familien, og til belysning af, hvorledes familien yderligere var 
involveret, skal søskenderækken kort gennemgås.

Den ældste af sønnerne, Hans Peter (a), deltog ikke i krigen. Han var svært 
syg og døde 53 år gammel. Peter Christian (b) derimod blev indkaldt til mari
nen og udsendt til tysk dominerede områder i Kina. Hans søn, Christian, nåe
de også at blive indkaldt, begge overlevede.

Næstældste søn, Peter Christian (b), som nåede til Kina, fotograferet sammen 
med familien. Sønnen Christian, der også blev indkaldt, ses i uniform.
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Christine (c), den ældste af søstrene, som iøvrigt forblev tro overfor familie 
traditionen ved at få 14 børn, blev gift i Højer med Martin Paulsen, som del 
tog i krigen og overlevede.

Christine (c) og Martin Paulsen, også krigsdeltager - overlevede.
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Sofie (d) blev gift med Peter Stølting (født den 20.04.1882).
Han var udlært smed og deltog som sådan i krigen. I dens allersidste dage 

blev han dræbt, da en granat slog ned i den smedje, hvori han arbejdede. Hans 
sten står også på mindehøjen.

Peter Stølting, svoger til brødrene. Dræbt af granat i krigens sidste dage.
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Marie (e) blev gift i Aalborg og slap således for at sende sin mand til fron
ten. Lorenz (g), den ældste af de fire faldne brødre, fik med sin Marie fire 
børn, som han så måtte efterlade, da han faldt i Frankrig den 11.08.1918. Var 
i sommeren 1915 indlagt på lazaret i Dortmund efter at være blevet såret i 
hovedet.

Brudebillede af Marie og Lorenz (g), først såret, 
senere faldt han i Frankrig 32 år gammel.
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Andreas Hansen hed til forvirring den mand som Andrea (h) blev gift med. 
Han slap ej heller for indkaldelse. Det erindres om, at han meget gerne beret
tede om sine krigsoplevelser, men desværre erindres ikke, hvad han havde at 
fortælle.

Andreas Hansen, Iller. Svoger til brødrene, gift med Andrea (h), overlevede.
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Andreas (i) nåede også at blive gift, men ikke at få børn. Han faldt i Vilna i 
Rusland (nu Vilnius Litauen) og et foto af hans gravsted er bevaret.

Andreas’ grav, Vilna.
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Eneste kendte foto af Andreas (i) omgivet af Johannes (j) og 
Henrik (k) og lillesøsteren Anne (1). Andreas faldt i Vilna 

(nuværende Vilnius, Litauen) 25 år gammel.
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Johannes (j) nåede ikke at blive formælet med pigen Mimmi, som han ses 
afbildet med.

Johannes sammen med sin forlovede Mimi fra Sarup på Als.
De nåede ikke at blive gift. Johannes faldt i Flandern 23 år gammel.
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Han faldt i Flandern den 06.06.1915. Der er bevaret et Gedenkblatt, et af 
den slags, som blev tilsendt familier, der havde bidraget krigen med sønners 
liv.

Gedenkblatt: Wir sollen auch unser Leben für die Brüder lassen (1. Joh. 
3.16.) Zum Gedächtnis des Johannes Hansen, Gefreiter 7. komp. Res. Inf. 

Regts. 215, Er starb fürs Vaterland am 6. Juni 1915. Wilhelm R.
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Ud over dette blad er blandt familiens fotos bevaret et simpelt postkort, hvor 
alle fire brødres dødsdatoer og regiment tilhørsforhold er påført. Kortet er 
blevet tolket som en første, lakonisk opgørelse over familiens tab, men anden 
forklaring er vel mulig.
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Feltpostkort vedrørende 4 brødre: Alle 4 navne er påført med dødsdatoer og 
militært tilhørsforhold. En lakonisk opgørelse over familiens tab ?
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Den yngste af de fire brødre, Henrik (k), ugift fandt sin død i Frankrig den 
15.07.1918, altså få måneder før krigens afslutning, ligesom for Lorenz ved
kommende.

Den yngste af brødrene, Henrik, faldt 24 år gammel i Frankrig
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Moderen modtog det sidste af de fire dødsbudskaber, medens hun gik i mar
kerne og hakkede roer. Hun var på det tidspunkt psykisk mærket af alle ulyk
kerne og sank besvimet om.

Forståelig er vel også mytedannelse og overtro i en sådan sammenhæng. Der 
blev således fortalt, at hver af brødrenes død var blevet varslet ved at en hvid 
fugl havde pikket på en rude i deres hjem.

Den sidste i hele søskendeflokken, Anne (1), giftede sig den 10.05.1914 med 
Nicolaj Peter Hansen (født den 02.06.1889).

Anne’s (1) mand Nicolai Peter Hansen i fransk fangenskab - 
”og aldrig har Flensborg Fjord været kønnere, end da vi sejlede hjem” 

- skriver han om sin hjemkomst i DSK-årbogen 1955.
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Også han blev hurtigt indkaldt og sendt til fronten i Frankrig for kort tid 
efter at blive taget til fange og videresendt til fangelejr i Marokko. Efter kri
gens ophør nåede han hjem, og trods sygdom under det lange fangenskab har 
han med megen humor beskrevet sine oplevelser i DSK-årbogen 1955. 
Medens Annes far endnu levede, flyttede de ned i hendes barndomshjem og 
opnåede der at få 10 børn.

Om de fire brødres liv og færden er der ikke bevaret så meget erindrings
stof. Lorenz vides at have haft arbejde som teglværksmester og kusk på 
Gramgård. Som andre børn fra små kår kom de tidligt ud at tjene på omlig
gende gårde, især på Skeldemark egnen. Kom de hjem en søndag, var det til 
fods frem og tilbage, og tillod tiden overnatning, blev der hentet halm ind og 
bredt ud på stuegulvet.

Initiativet til mindehøjen udgik fra menighedsrådet i Broager og rådgivning 
blev givet af museumsinspektør J. Råben, Sønderborg, og senere også af 
kunstneren Johan Skovgaard, Jægerspris. Projektet blev energisk bakket op af 
sognets øvrige 8 småbyer: Dynt, Skeide, Gammelgab, Mølmark, Iller, Egern
sund, Skodsbøl og Smøl. Gennem et halvt år blev der kørt jord og udvalgte 
sten fra området til højens opførelse. Desuden blev der ved indsamling blandt 
private samlet ca 5000 kr.

Mindehøjen blev indviet den 19.11.1922. Foreningen D.S.K. (Dansksindede 
Sønderjydske Krigsdeltagere) holdt i mange år en mindehøjtidelighed den 
11.11. med kransenedlægning, billedet er fra en af disse mindehøjtidelighe
der. Brødrenes yngste søster, Anne (1) ses som nummer to fra højre.
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Da indsamleren for Iller området, Hans Petersen, nåede til brødrenes mor, 
måtte han love hende, at der blev sat en særlig smuk sten for hendes drenge. 
Da hun blev præsenteret for den færdige sten, var det en meget følelsesladet 
oplevelse, og hun takkede Hans Petersen for at have opfyldt sit løfte.

Den yngste søster, Anne (1), døde i Broager den 03.11.1975. 1 sin begravel
sestale gav præsten et smukt stemmingsbillede aflivet i det lille hus ved jo r 
den (se foto 2), og nævnte, at også sorgen var kendt der - med adresse til en 
svoger og til de fire brødre, hun havde mistet.

Kilder: Broagerlands Lokalarkiv.
D.S.K. Aarbog 1955.
Trap Danmark Aabenraa-Sønderborg Amter

Tak til: Christian Hansen, Sønderborg 
Sofie Pallesen, Nordborg 
Christine Jepsen, Broager 
Christian Fægteborg, Østerholm
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Seks Sønner i Krigen, fire af dem omkomne, deraf de tre i Løbet af eet Aar, 
det var den Skæbne, der ramte Familien Jens Chr. Schwarz i Broager.

Theobald, Johannes, Frits, Jens, for faa Aar siden unge Mænd med Mod paa 
Livet, Forældrenes Glæde og Stolthed, Ægtefællers Støtte, Genstand for den 
forlovedes Drømme, og nu kun Navne og Minder i de efterladtes Erindring.

Deres Fader, Jens Chr. Schwarz, født i Abild, var Arbejdsmand og boede 
først i Broager, senere i Skodsbøl. Da Børneflokken blev stor, og Kaarene i 
Hjemmet var smaa, maatte Sønnerne tidligt ud at tjene hos Bønderne, og tre 
af dem blev ved Landbruget, til Døden bortrev dem.
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Den ældste, Theobald, som blev født i Broager, den 9. November 1887, kom 
allerede som Barn til Stenderup, hvor han blev til efter sin Konfirmation. 
Senere tjente han i flere Aar hos Gaardejer Lorens Petersen i Ragebøl. 1907 
blev han Soldat og kom til at ligge ved 9. Artilleriregiment i Køln; men sene
re var han en Tid Oppasser hos en Løjtnant i Ehrenbreitstein.

Efter at have aftjent sin Værnepligt tjente han som Karl forskellige Steder. I 
Ketting Kro, hvor han var en Tid lærte han sin senere Hustru, Anna Beck fra 
Løjt at kende. 1912 blev de gift og boede en Tid i Broager, medens Theobald 
gik ud som Daglejer. Senere flyttede de unge Folk til Rinkenæs, hvor han var 
Malkerøgter hos Gaardejer Jes Thaysen. - Huset, de boede i, brændte for 
Resten lige før Krigen.

Da denne udbrød, blev Theobald straks indkaldt til 20. Regiment til Lock- 
stedt-Lejren, og han kom derfor ogsaa med til det første Fremstød gennem 
Belgien og til Tilbagetoget fra Marne i den første Del af September. Han naa- 
ede overhovedet ikke at faa skrevet hjem. Den første Meddelelse, man fik i 
Hjemmet angaaende ham, var Efterretningen om hans Død.

Den 18. September ramte en fransk Granat en af Batteriets Ammunitions
vogne og beskadigede en Del Granater. - Hvis dette var sket senerehen i Kri
gen, havde man ladet dem gaa over til Fjenden som Blindgængere.

Men da det endnu kun var i Begyndelsen af Europas Ragnarok, manglede 
man Erfaring i, hvad der kunne gaa an, og hvad man for sin egen Skyld burde 
undlade.

Da det derfor den næste Dag kom til Skydning, forlangte Vicefeldwebelen, 
som var meget ivrig i Tjenesten, at en af de beskadigede Projektiler i for
skriftsmæssig Tilstand skulle affyres som første Skud.

Kanonkommandøren, en Overgefreiter, nægtede først at udføre Ordren, men 
maatte til det alligevel. Men hans Betænkelighed viste sig at være berettiget, 
thi idet Theobald Schwarz stødte Projektilet i Kanonen, eksploderede det og 
ødelagde hele Skytset, og Theobald, Gefreiteren og to til blev dræbt; de var 
døde paa Stedet. Dette skete ved Vitry les Reims.

Foruden Enken efterlod Theobald sig en lille Søn, som hed Jens.
Den næste, som omkom, var den yngste af Brødrene, Jens. Han var født den 

26. Januar 1893. Efter sin Konfirmation i 1908 kom han i Sadelmagerlære 
hos Sadelmager Chr. Wegerslev i Broager og besøgte samtidig den derværen
de tekniske Fortsættelsesskole.

Han fik udlært i 1912, hvorefter han arbejdede forskellige Steder som 
Svend, for Eksempel i Meldorf i Ditmarsken, i Sommersted og Gramby, men 
kom i Efteraaret 1914 tilbage til Wegerslev, som da havde meget Arbejde med 
Leveringer til Hæren.
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Jens Schwarz var da allerede udtaget til Maskingeværbetjening, men blev til 
Trods herfor i November 1914 indkaldt til 86 Infanteriregiment i Flensborg, 
hvor han saa var Rekrut til i Februar 1915.

Imidlertid var det blevet bekendtgjort, at Forældre kunne opnaa Orlov for 
deres indkaldte Sønner ved at indlevere Guldpenge paa Posthuset imod Pen
gesedler. Jens Chr. Schwarz prøvede dette til Fordel for Sønnen Jens; men 
han opnaaede ikke Orlov, hvad Grunden hertil nu end har været.

I Februar blev han sendt til Frankrig, og her forsvandt han i Skyttegravene 
ved Moulin den 5. eller 6. Juni 1915, hvordan det er gaaet til, vides ikke rig
tigt. Ved samme Lejlighed forsvandt tre andre unge Mænd fra Broager, og 
vistnok er hele Kompagniet gaaet til Grunde. Over for Regimentet laa franske 
farvede Tropper.

Jens var ved sin Død forlovet med Nielsine Jensen fra Jels. Han blev er
klæret for død den 1. Februar 1918.

Ikke længe efter sendte Dødsenglen sin Indkaldelsesordre til Frits, født den
1. Februar 1891 i Skodsbøl. Han var Landmand med Liv og Sjæl og gik helt 
op i sit Arbejde. Derfor faar han et godt Skudsmaal fra de Steder, hvor han 
har tjent, hos Gaardejer Andr.Thomsen, Skeide, Rasmus Lorenzen - den 
Gang i Dybbøl - ,  paa Krammark og hos Claus Staugaard i Snogbæk.

Han blev indkaldt til Landstormen, den 8. Juni 1915, altsaa i de samme 
Dage, som Broderen Jens omkom. Frits fik en kort Uddannelse i Rostock og 
sendtes derfra til Rusland, hvor han faldt i det første Sammenstød, han deltog 
i. Sammen med sine Kammerater laa han i Dækning i Udkanten af en Skov 
bag et Dige.

Idet de ville løbe frem, sprang en Shrapnell over Hovedet paa dem. Frits var 
blandt de ramte, han døde straks efter og blev begravet i en Skov paa Stedet. 
Han efterlod sig Enke, Fru Karoline Schwarz i Gammelgab og en lille dreng. 
Han faldt den 26. September 1915 ved Folnow.

Johannes Schwarz blev født den 11. Marts 1889 og kom ligesom Brødrene 
Theobald og Frits tidligt til Landbruget. Hans Lyst stod egentlig til at blive 
Slagter, men Forældrene syntes ikke de kunne overkomme at hjælpe ham 
frem. Ogsaa han tjente forskellige Steder, saaledes hos P. J. Petersen i Snog
bæk, i Midtskov og paa Stensgaard, ligesom han har arbejdet paa Chr. Hol- 
lensens Teglværk i Mølmark. Han var overordentlig sparsommelig, og kun en 
Snes Aar gammel kunne han til sine Forældre købe det Hus i Ringgade, som 
nu Alfred Ovesen bebor.

Men derfor maa man ikke tro, at han var tør og kedelig. Nej, tværtimod, han 
var en munter og livsglad ung Mand, altid i godt Humør og med Trang til at 
sprede Glæde omkring sig, hvor han kom hen.
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Johannes var Medlem af de nationale Foreninger og tog ivrigt Del i de unges 
Samliv.

Han blev indkaldt som Erstatningsreservist den 7. Oktober 1914 og kom til 
Slesvig. Dagen før han rejste, blev han viet til Sofie Kruse, en Datter af 
Maskinist Kruse ved Sønderborg Bro.

Hans militærmæssige Uddannelse fandt dels Sted i Slesvig, dels i Sønder
borg og Lockstedt-Lejren, hvorfra han sendtes til Fronten i Foraaret 1915.

Broderen Peter, som nu er Smed i Rinkenæs, traf ham engang i Sumpene i 
Flandern. Trods de vanskelige usunde Forhold, Soldaterne der levede under, 
var Johannes i godt Humør og kunne stadig finde de lyseste Sider af Til
værelsen. Engang havde han Lejlighed til at slippe over til Englænderne, og 
med hans danske Sindelag laa det nær for ham at ønske det. - Han var sendt 
bagud efter Kaffe til Afdelingen, men i den taagede Nat gik han vild og naae- 
de helt ud til de engelske Linjer, saa nær, at han kunne høre de engelske Sol
dater tale sammen. Men han frygtede for, at de skulle have skudt ham, før han 
naaede at overgive sig, hvorfor han listede sig tilbage.

Den 25. Juni 1917 blev han et Sted mellem Arras og Lille saaret af en Gra
natsplint i Hoved og Skulder. Han laa længe paa et Feltlazaret i Pont å 
Marque, og han mente selv, at det kun var et lettere Saar. Han har i den Tid 
flere Gange skrevet hjem og givet Udtryk for sit Haab til Fremtiden. Men det 
skulle ikke være saadan, og den 7. August 1917 døde han og fandt sit sidste 
Hvilested paa Kirkegaarden i den fremmede By. - Der besøgte Broderen Emil 
senere (det var anden Pinsedag 1918) hans Grav sammen med Mads Gram fra 
København, med hvem han laa ved samme Batteri i to Aar. Gram fotografere
de Emil staaende ved Broderens Grav, et godt Billede og en kær Erindring for 
Familien.

Emil Schwarz, der nu er Smedemester i sin Fødeby Broager, og fra hvem 
disse Oplysninger stammer, har fortalt, at alle seks Brødre troede fuldt og fast 
paa deres Held. Selv om de saa Kammeraterne falde, og hørte om Brødrenes 
Død, faldt det dem aldrig ind, at den samme Lod kunne ramme dem selv - et 
nyt Bevis paa Menneskenes Subjektivitet. Det er som en evig Gentagelse af 
den romerske Feltherre Julius Cæsars Ord til en forsagt Skibsfører under en 
forrygende Storm paa Havet: ”Tab ikke Modet. Vi kan ikke gaa under. Husk, 
du sejler med Cæsar og hans Lykke”.

Og uden denne faste Tro hos den enkelte paa sin særlige Lykkestjerne havde 
det vel heller ikke været muligt i fire Aar at fængsle næste hele Europas Ung
dom - og Manddom - til Skyttegravene. De ville leve, ganske simpelt, og der
for troede de paa Livsmuligheden trods alt.

Men for Forældrene derhjemme, der saa mere iagttagende, objektivt paa det
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hele, laa det saa nær at tvivle paa Sønnernes Held. Selv om Børnene var dem 
nok saa kære, laa disses Liv uden for deres eget Selv, og derfor led de hjem
meværende maaske i mange Tilfælde mere, sjæleligt set, end Mændene i 
Skyttegravene. Dette var i hvert Fald utvivlsomt Tilfældet for de gamle 
Schwarz’s Vedkommende. Og de led saa dybt under Sorgen og Angsten, fordi 
de var faamælte og indesluttede og ikke kunne skaffe sig Luft for deres Følel
ser i Udbrud. Især Moderen led stærkt, og Budskabet om Johannes’s Død var 
sikkert medvirkende til hendes. Johannes’s Enke solgte Huset Aaret efter 
hans Død, og de gamle flyttede da over til Smedens, og her døde Moderen 
den 19. Oktober 1918, kun 63 Aar gammel.

Kilde: Artikel i Flensborg Avis den 9. november 1929, og velvilligt stillet 
til rådighed af Museumsinspektør Inge Adriansen, Sønderborg Slot.
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Genforeningsstenene i Broager Kommune
A. Juul Petersen

Mange mennesker kender den store Jellingsten med indskriften: Harald satte 
sten over Gorm sin fader og Thyra sin moder, den Harald o.s.v.

Svend Tveskæg rejste en sten over sin hirdmand. Svend Konge satte sten 
efter Skarda, sin hirdmand, som var dragen vestpå, men nu døde ved Hedeby.

På andre sten står blot et enkelt ord f.eks.: Hærulf.
Disse sten er sat af eller for enkeltpersoner med den hensigt at begivenheden 

eller personen ikke skulle blive glemt. Derfor valgtes det mest uforgængelige 
materiale, man kendte, nemlig granit.

Ialt 561 mindesmærker er landet over rejst som minde om Genforeningen og 
som et udtryk for den glæde Genforeningen vakte. Allerede før Genforenin
gen blev der rejst 29 og på selve Genforeningsdagen afsløredes 163 sten og 
senere samme år 144.

Ingen anden begivenhed i vor historie har givet anledning til så mange min
desmærker. De står som uanselige sten præget af en uøvet amatørs hånd til 
prægtige kunstværker, fra almindelige marksten til kolosser på 30 tons. De 
står på gårdspladser, foran hoveddøre, i vejkryds, i parker eller på højdepunk
ter for at minde forbipasserende om den begivenhed i 1920.

I vor kommune har vi tre Genforeningsmindesmærker.
I 1 O-året for Genforeningen rejstes mange sten, heraf den i Broager.
I Broager fandtes dengang et samråd af danske foreningers formænd og til- 

lidsmænd. I efteråret 1929 modtog de fra flere sider opfordringer til at forestå 
rejsningen af en Genforeningssten.

Carl Jensen, der var lærer i Broager, foreslog at udforme mindesmærket som 
en stiliseret stendysse, der kunne placeres i det byanlæg, der lå lige syd for 
kirken.

Mindesmærket skulle gerne kunne ses fra alle sider, så man fandt ideen om 
udformningen såvel som forslaget til placering udmærket.

Der blev holdt offentlige møder om sagen og nedsat et 7- mandsudvalg med 
gårdbestyrer Andreas Hansen, Dynt, som formand.

Carl Jensen var med i udvalget, og med sit forslag har han nok haft et min
desmærke i Jelling i tankerne. Her har man nemlig på 3 høje slanke sten 
anbragt en vældig overligger.

Opbygningen står på en sokkel og det hele er hævet ca. 1 m over vejbanen.
Fra sin seminarietid huskede Carl Jensen lederen af øvelsesskolen, Edsen
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Johansen, som iøvrigt var sønderjyde af fødsel (fra Verte ved 0 . Løgum). 
Edsen Johansen var ikke så lidt af en kunstner. Han var udlært maler og bil
ledskærer og havde iøvrigt ofte været anvendt som rådgiver, når der skulle 
findes egnede sten til mindesmærker, og til deres udformning.

Der blev samlet penge ind, og foråret 1930 blev bl.a. brugt til at gennemsøge 
Broagerland for at finde egnede sten. Der lå særlig mange sten i strandkanten 
ved Skeide, hvor de 4 største til mindesmærket da også blev fundet. Overlig
geren bedømmes til at veje ca. 8 tons. Den blev fragtet til Broager af vogn
mand Lauesen. Sognets beboere hentede de øvrige sten. Edsen Johansen 
ledede arbejdet med at støbe/mure et passende fundament lidt nedenfor vejen 
forbi kirken. De tre opretstående sten (ca. 75 cm) blev anbragt og ovenpå 
overliggeren.

For at finde en passende indskrift blev udskrevet en offentlig konkurrence, 
hvortil der indkom rigtig mange forslag fra hele landet. Udvalget gik ind for 
et forslag fra Martin N. Hansen.

Det var rigelig langt til at kunne indhugges i overliggeren. I stedet fik det 
plads på en af sokkelstenene mod syd. Da denne sten heller ikke er særlig 
stor, kommer verset ikke helt til sin ret.

Martin N. Hansens vers lyder:
Med al vor attrå i dag i eje 
står nu vor fremtid i lykkens tegn 
vid det hver vandrer på disse veje 
og sene slægter på denne egn, 
og lyt, det nynner om vig og vang: 
der blev dog sejr og tak til sang.

På overliggeren er indhugget på nordsiden:
Hid jeg kom fra Skelle strand 
at vidne om vor hjemkomst 
som del af Danmarks land.

På den sydlige bæresten står:
10. februar 
15. juni 
1920

og på sokkelens nordside:
Rejst 1930.

Ved en højtidelighed d. 11. juni 1930 blev mindesmærket afsløret og Edsen 
Johansen holdt festtalen. (Mindesmærket stod i samme højde som vejbanen, 
da det blev sat op. En senere vejforlægning har medført, at det nu står lavere 
end vejen. Det ses derfor ikke helt så meget som tænkt - og som det nok for
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tjener.) Det synes, som om de danske foreningers samråd er opløst eller gle
det over i Danske Samfund, der stiftedes omkring 1934. Danske Samfund 
arrangerede bl.a. Genforeningsfester, men gled så også efterhånden ud. Til 
bl.a. at varetage flaghejsningen ved Genforeningsmindesmærket i Broager 
foreslog gdr. Chr. Sibbesen, Gammelgab, så på et tidspunkt, at der dannedes 
et såkaldt Nationalt Udvalg, der nu bl.a. sørger for flaghejsningen på de natio
nale flagdage.

Genforenings stenen i Broager
I Egernsund ville man ikke stå tilbage for Broager, så i 1930 dannedes en 

komite med det formål at rejse et Genforeningsmindesmærke i Egernsund. 
Ideens ophavsmand var formentlig købmand Chr. Blomgren, der blev komi
teens formand.

Ligesom i Broagerudvalget gennemsøgte man strandkanten rundt på Broa
gerland og fandt en sten ved stranden i Skeide.

Postbådfører Peter Lorenzen gav med glæde og stolthed et stykke af sin 
have til et lille anlæg, hvor stenen kunne anbringes.
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Stenen blev afsløret den 15. juni 1930 og bærer efter forslag af Chr. Blom- 
gren indskriften:

GENFORENINGSSTEN
VI KÆMPEDE FOR VOR RET 

OG RETFÆRDIGHEDEN SEJREDE
MED GENFORENINGEN 1920
REJST I TAKNEMMELIGHED 

PÅ 1 O-ÅRSDAGEN 1930
Om indskriften fortalte udvalgsformanden, at den var dannet efter et mund

held af fisker Peter Jensen: Hold bare ud, retten skal nok sejre engang.
For nogle år siden var der tanker fremme om at flytte mindesmærket til 

pladsen ved havnen, men det blev dog opgivet igen.
Stenen og pladsen omkring den vedligeholdes af Borgerforeningen i Egern

sund.

Genforeningsstenen i Egernsund Chr. Høy, Sognefoged Chr. Blomgren, Købmand 
Magnus Lorenzen, Barber Postborg, Overgendarm Chr. Hansen, Skomager.
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I Skodsbøl tog bestyrelsen for Skodsbøl danske forening i foråret 1935 inia- 
tivet til at rejse en Genforeningssten.

Beboerne i Skodsbøl sluttede i meget stort tal op om tanken, og på en to
dages bazar 16-17. januar 1935 indsamledes et overskud på 742 kr.

Påny fandt man ved Skeide strand en smuk sten, som blev rejst på en lille, 
skrånende plads midt i Skodsbøl by, hvor to veje mødes.

På stenen er indhugget
GENFORENINGEN

1920
FÆLLES STAMME - FÆLLES LAND 

REJST 1937
15. juni 1937 blev mindestenen afsløret ved en højtidelighed, hvor stort set 

hele Skodsbøls befolkning var med.
Gdr. Andr. Thomsen holdt afsløringstalen, hvor han bl.a.mindede om, at 

bortset fra gravsten på kirkegårde er landsdelen det sted i Danmark, hvor der 
er rejst flest mindesten.

Han mindede om, at de fleste var rejst efter hændelser, der havde skabt sorg 
og afsavn til forskel fra den sten, der nu blev afsløret: til minde om en glæde
lig begivenhed.

Genforenings stenen i Skodsbøl
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Desuden talte lærer I. Mortensen, Sønderborg og lærer Chr. Mathiesen, 
Skodsbøl, ligesom Skodsbøls skolebørn sang. Om aftenen var der stor fest på 
Skodsbøl Kro med 160 deltagere - stuvende fuldt hus.

Op til 1930’erne var det først og fremmest ønsket om at mindes selve Gen
foreningen, der bidrog til planer om Genforeningssten.

Nazismens fremmarch sydpå og højrøstede tyske krav om grænserevision i 
midten af 1930’erne blev også en anledning til at markere Genforeningen.

Som i Skodsbøl rejstes rundt i landsdelen - og i det øvrige Danmark - i slut
ningen af 1930’erne et antal Genforeningssten.

Andr. Thomsens sønnesøn påser flaghejsningen på den flagstang, der står på 
grunden.

Indskrifterne på de mange sten landet over er naturligvis højst forskellige. 
Meget brugt er citater fra kendte fædrelandssange.

Det oftest benyttede er de to sidste linjer fra ”Jeg elsker de grønne lunde”: 
End er der en Gud foroven der råder for Danmarks sag. Citatet findes på 12 
sten.

På mange sten findes årstal f.eks. blot 1920 eller 1864-1920 (Senere er der 
på mange sten tilføjet årstal, der har forbindelse med 2. verdenskrig).

Nord for den gamle Kongeågrænse kan man på Genforeningsmindesmær
kerne finde ordet Sønderjylland. Så vidt vides findes ordet Sønderjylland kun 
på een sten syd for Kongeågrænsen (i Toftlund, stenen er rejst af en rigsdan
sker). Hernede var man sig fuldt bevidst, der manglede noget.

Den da 78-årige vestslesvigske bonde, Broder Johannsen, Forballum, tilhug
gede selv en sten og rejste den på slægtsgårdens jord med indskriften: 
end skiller landegrænsen samme æt.

Kilder: Vej lager: Historiske mindesmærker 
Lokalhistorisk Arkiv, Broager 

Private arkiver.
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Historien bag en 
gammel småkage
opskrift

Sicilie Sakerieassen’s 
Opskrift af Knæpnødder
Man tager 10 pund (5 kg) Hvede

mel
3 pund Kartoffelmel 
372 pund Sukker 
2 pund Smør 
2 pund Talg 
172 liter Mælk 
2 findelte Vaniljestænger 
13 Theskefulde Hjortetaksalt 
ialt ca 11 kg dej

Opskriften er beregnet til julebagningen af Pebernødder for en alm. landbof
amilie cirka 1900.

Portionen blev gerne opbevaret i en mælkejunge.
I min bedstemors bageopskrifter fandt jeg denne slidte papirlap med 

opskriften på pebernødder ’’kneppenørre” på sønderjydsk, oversat til nudansk 
’’firkantede nødder”.

Denne opskrift vidner om flittig brug i min bedstemors hjem. Hun stamme
de fra Stenderup (1863-1937), blev gift i 1889 med Peter Andersen i Møl
mark, hvor hun flyttede ind på gården og blev nabokone til Fru Cecilie 
Zachariassen (1875-1959), af hvem hun har fået opskriften, en opskrift der 
stadig bruges i deres familie. Denne opskrift vakte mange minder om en 
svunden tid.

Da min mor i 1971 indtalte et bånd optaget af ’’Institut for dansk dialekt
forskning”, fortæller hun bl.a. om bagningen med ovn. Det gav stof til denne 
lille fortælling. Mor (1890-1976) blev i 1913 gift med Chr. Petersen og flytte
de ned på Søndergård, hvor fortællingen foregår.
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Vores bageovn var en stor muret ovn med skorsten, og indgangen var en stor 
jernluge. Den lå i en særskilt bygning ”æ bakhus”, der lå norden for stuehus 
og stald. Vinduerne var forsynet med jernstænger. Her stod bagetruget et stort 
langt buet kar anbragt på en særligt bygget bænk. Vi brugte karret som båd 
under den store oversvømmelse i juli 1931, det blev da ikke brugt til bagning 
mere, idet ovnen blev brudt ned i slutningen af 20’erne.

I truget blev dejen æltet med håndkraft, en handling der krævede kræfter, 3 
gange frem og tilbage for til sidst at blive ”sat op” i den ene ende, dvs. glattet 
med lidt vand, et lærredsstykke blev lagt over og tilsidst blev bagedynen lagt 
på, det stod så til næste dags morgen, hvor man så slog brødet op og smurte 
det med vistnok rugmel og vand.

Her en lille historie: Rugen blev kørt til mølle og malet og senere hentet, det 
sørgede for- og andenkarlen for. De kom hjem fra mølle til ’’melmadstid” (kl. 
9), og gik straks ind for at få deres brød og kaffe, det huede ikke pigen Marie 
Jonasson, hun ville igang nu med æltningen, og da karlene ikke ville hjælpe, 
så kunne hun selv, det fik karlene at vide, hvorefter hun gik ud tog sækken 
med mel (200 pund) i favnen og bar den ind til bagetruget - jo der var piger 
til dengang.

At gøre ovnen klar skete altid dagen før eller et par dage før.
Ovnen blev fejet og gjort ren, brænde blev stablet op samt halm til optænd- 

ing. Et lille uheld fra dengang: En and havde sneget sig ind bag brændet i 
ovnen for at lægge æg, og da der næste dag blev tændt op indebrændte anden, 
et kedeligt uheld, men ænderne gik jo frit omkring.

Ilden brændte nu så og så mange timer, bagetemperaturen skulle være i 
orden, så blev ovnen ’’raget” med en ovnrager, gløderne kom ned i en fordyb
ning ”grot” foran ovnen, en jernplade blev lagt over, en gammel sæk oven
over, for til slut at lægge et lag vådt sand over. Gløderne blev nu til trækul. De 
blev brugt i vores strygejern til opvarmning, det var et risikabelt værktøj.

Vi brugte også trækullene i knust tilstand, som medicin når smågrisene hav
de ’’tynd mave”.

Ovnen var nu klar til bagningen. Til at prøve temperaturen i ovnen anbragte 
far en dunet hønsefjer i ”æ skøssel” så kunne man se på fjeren, hvor sveden 
den var, og deraf se temperaturen. ”1 skøssel” var det redskab, man brugte til 
at sætte brød eller bageplader ind i ovnen og ligeledes tage dem ud.

Bagningen var fars arbejde, ved bagning af småkager til julebagningen, 
f.eks. var der altid en givet rækkefølge følgende ovntemperaturens langsom
me fald.

De sidste kager, der blev bagt var kys og ’’vespier” (hvepsereder), de sidst
nævnte var en slags chokoladekager med mandler eller nødder samt sukker
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’’Hatsukker”, en speciel slags sukker, der solgtes i form af en kegle på størrel
se med en hat deraf navnet.

I mors hjem blev den varme ovn efter endt bagning brugt til at tørre sukker
pærer, der var skrællet og kogt forinden, de blev lagt på et lag halm, for efter 
endt tørring, at blive brugt til fyld i æbleskiverne ”æ æfelkache” i stedet for 
svedskefyld.

Ovnen blev også brugt til at gennemvarme og tørre gårdens mange dyner. 
Man lå jo i både under- og overdyner samt skråpude.

Forbruget af rugbrød var stort i en landhusholdning på ca. 12, så der blev 
bagt mange brød hver gang. Det kunne jo hænde at de mugnede, så vaskede 
og skurede man brødene, og de blev bagt en gang til ’’ombagt”.

En særlig kage til os børn var lavet af dejresterne i bagetruget. Dejen blev 
formet flad som en tallerken, forsynet med et skåret kryds i midten.

Tilbage til pebernøddeopskriften. Jeg husker bedst denne juleforberedelse, 
da vi ikke længere brugte bageovnen, den fjernede vi i slutningen af 
1920’erne. Da foregik det hele i køkkenet, hvor nu brændekomfuret overtog 
opgaven, senere da vi fik elbageovn, blev denne også brugt.

Vi deltog alle i dagens opgave med at bage pebernødder. Pigerne havde 
æltet dejen, den blev delt i mindre portioner, hvor så kagerullen kom igang 
med at rulle det tyndt. Den tynde dej blev så skåret i strimler, og her kom vi 
børn ind i billedet med at skære disse strimler i små firkantede stykker i vari
erende størrelse, hvilket ofte gav kritik, vi lagde dem så på bagepladen, hvor
efter de blev bagt for til slut at blive fyldt i mejerispanden (30 1 pebernødder). 
Denne mælkejunge gav råstof til de forskellige formål, som vi brugte peber
nødder til. Til at lege ’’effen eller ueffen” samt andre lege, eller til de 
besøgende i julen, der ikke måtte bære julen ud: ” Værsågod tag et par”, ofte 
med bemærkningen: ” De er jo ikke blevet så gode i år”. Til børnene, der kom 
til nytår med ”æ rummelpot” eller blot slog potter for at ønske et godt nytår. 
Til Helligtrekongers aften, når vi fik besøg a f ’’uklæje”, til den julegodtepose 
vi alle på gården fik, samt til de utallige besøg med kaffe og kage, men det 
gamle ord at julen varer lige til påske holdt også hos os. De smagte altid godt, 
hvad enten det var før - under eller efter jul - ja lige til påske.

Da jeg selv stiftede hjem fortsatte vi traditionen med pebernøddebagningen 
dog aldrig i den mængde. Da folkeholdet forsvandt på gården trådte gode 
venner til, og sammen med deres børn opretholdt vi i mange år en bagedag 
med julekager. I dag mindes jeg disse oplevelser med glæde, når jeg spiser en 
enkelt pebernød købt i Brugsen.
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Mindestensafsløring
i Mindelunden ved Broager Kirkegård

Søndag d. 7 September 1947 afsløredes i Mindelunden ved Broager Kirke 
en Mindesten for vore 2 Kolleger Overgendarmerne Janus Villiam Christen
sen og Thomas Emil Jessen fra Skeide, der begge døde i Koncentrationslejren 
Neuengamme.

Sognepræsten Pastor Kyster talte ud fra Ordene: ’’Ingen har større Kærlig
hed end den, der sætter Livet til for sine Venner” og idet han udtalte: ’’Vore 
døde vil vi ikke glemme. De stred for Danmarks Ære” afslørede Præsten 
Mindestenen, mens Fanerne sænkedes, og Forsamlingen sang: ”Han, som har 
hjulpet hidindtil, han hjælper nok herefter”...

Derefter talte Chefen for Grænsegendarmeriet, Oberst Ankjær, Gråsten. Han 
omtale, at de sidste Hundrede Aars Historie har skabt Betegnelser som: Bis- 
marcktiden, Kejser Wilhelmstiden og Hitlertyskland, men sagde Oberst 
Ankjær, disse Betegnelser maa aldrig blive et Skjul for, at det er selve den 
tyske Natur, der har vist Verden saa megen Ondskab og Brutalitet. For denne 
Brutalitet er ogsaa de to Overgendarmer blevet Ofre. De har været Grænsegen
darmeriet gode Sønner! Kaptajn Madsen, Sønderborg, bragte Danmarks Tak 
for trofast Grænsevagt. Katastrofen kom, og derefter Ydmygelsen. Nogle af 
vore unge Mænd, deriblandt disse to, maatte sone en uklar og tvetydig Politik. 
Lad derfor denne Mindesten staa som et Memento for kommende Slægter!

Grænsegendarmeriforeningens Formand, Overgendarm C. H. Christensen, 
Skovby, udtalte bl.a.: ”Vi staar atter ved en Mindesten over 2 Gendarmer, som 
ikke kom tilbage dernede fra de frygtelige Dødslejre. Ogsaa disse to brave 
Mænd maatte sammen med mange andre gode Landsmænd bukke under i det 
Stormvejr, som ramte vort lille Land og dets Befolkning i de 5 haarde Besæt- 
telsesaar.

Vi Gendarmer, der har den Opgave at bevogte vort Lands Sydgrænse, kom 
ogsaa ud i Stormvejret. Af de Gendarmer, der den 5. Oktober 1944 blev 
deporteret ned til de frygtelige nazistiske Koncentrationslejre, kom de 27% 
ikke mere tilbage.

Imellem disse 27% var ogsaa Overgendarmerne Christensen og Jessen, 
Skeide. Personlig lærte jeg disse to Kammerater at kende for ca. 10 Aar 
siden, da vi sammen var ovre paa Fagskolen i København. Jeg lærte dem at 
kende som to særdeles gode Kammerater, som i saa rigt Maal var i Besiddel
se af noget af det bedste, vi Mennesker kan eje - Livsglæde.

Denne Mindesten og alle de andre Mindestene, som af Grænsebefolkningen 
er rejst over Gendarmer, som døde dernede, vil staa paa eller ved Kirkegaar-
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dene her langs med Grænsen og fortælle nulevende og kommende Slægter 
om den Skændselsgerning, som det tyske, nazistiske Styre udøvede over for 
det danske Grænsegendarmeri.

På Gendarmernes Vegne takker jeg Beboerne her i Broager Kommune, der 
har rejst denne Mindesten over to af deres Sognebørn og vore to Kammerater. 
Og jeg udtaler et: ’’Æret være deres Minde”. Vagtmester E.F. Hansen, Gam
melgab, omtalte de sidste Dage, han havde været sammen med de to Kamme
rater, inden de blev deporteret. Han bragte en Tak fra Kammerater i Afsnittet 
og udtalte: ”Vi vil og kan kun Ære jeres Minde.” Vagtmester P.V. Petersen, 
Skodsbøl, nedlagde på 6. Afsnits Personales Vegne en Krans ved Mindeste
nen, idet han lovede at Ære og værne Mindet om de døde Kammerater.

Overgendarm Mikkelsen takkede på Familiens Vegne for Deltagelsen, og 
den smukke Højtidelighed sluttede med ’’Altid frejdig når du går”.

Hjertelig Tak
til vore kære afdøde Mænds Foresatte og Kammerater 

for al Deltagelse ved Afsløringen af Mindestenen.
Tak til Fanebærerne og Tak for de smukke Blomster og Kranse.

Maren Jessen og Ib 
Marie Christensen og Børn, Skeide

: : - . ^
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Mindestenen er hentet ved Skeide Strand ifølge Dybbøl-Posten. 
Kilde: Artikel i ’’Grænseværnet” nr. 18 d. 15. september 1947 

Medlemsblad for Grænsegendarmeri foreningen.
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SET OG SKET PÅ BROAGERLAND
v/Ester Olsen

1994
13.01. Åben skole i Egernsund har debatforum over emnet uddannelsespoli

tik. Jørn Lehmann Petersen lægger op til debat.
16.01. Gospelmusik i Egernsund Kirke.
16.01. Foredrag i Sognegården af Simon Thorup, titlen er ”1 Paulus’s 

fodspor”
20.01. Åbent debatforum i Egernsund fortsætter med uddannelsespolitik, 

hvor Aage Fogh og Hans Jacob Rank lægger op til debat.
27.01. Åben skole, Broager- og Egernsund Husmoderforening arrangerer 

revy, og Kim Mathiesen fortæller om ”7 år på Verdenshavene”.
27.01. Broager Byråd køber den tidligere købmandsforretning i Midtbyg og 

vil indrette den til nyt bibliotek.
03.02. Generalforsamling i foreningen Venstre i Broager, Jens Lei blev valgt 

til ny formand, og Peter Petersen, Mølmark fortalte om tidligere 
tiders handel og håndværk.

03.02. Broager Spare- og Lånekasse åbner ny filial i Sønderborg med en 
reception.

04.02. Premiere på Erik Clausens film ”Min fynske barndom”. En del af 
filmen blev optaget på Cathrinesminde Teglværk.

05.02. Musikstævne arrangeret af Musikskolen.
05.02. Vinterfest og dilettant på Bykroen i Broager arrangeret af Socialde

mokratisk Forening.
05.02. Sportens Venner i Skeide indbyder til dilettantforestillingen ’’Svang

strups letlevende damer”
05.02. Broagerlands Rideklub afholder ridestævne
06.02. Kirkekaffe i Sognegården efter gudstjenesten, hvor den nye kirke

gårdsleder bydes velkommen.
08.02. Åben skole i Egernsund har møde med deltagelse af energiminister 

Jan Sjursen.
10.02. Afstemningsfest på Strandkroen i Vemmingbund med festtale af 

Hans Ole Hansen, Dybbøl og underholdning ved Broagerlands Egns
kor.

14.02. Broager fritidshjem og klub afholder fastelavns fest for børn.
03.03. Ulrik Cold og Inge Beck spiller og synger i Broager Kirke.
08.03. Foredragsaften i Sognegården i Broager med Bjarne Jørgensen.
12.03. B.U.I.’s amatører opfører Dario Fo’s Columbus.
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13.03. Cathrinesmindes Venner udgiver sit årsskrift.
14.03. Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Broagerland på 

Bykroen i Broager. Inge Adriansen fortalte om russiske krigsfanger 
under første verdenskrig.

15.03. Musikskolen afholder forårskoncert i aulaen på Egernsund Skole.
16.03. Broager Frivillige Brandværn uddeler hæderstegn til 7 aktive musi

kere.
17.03. Hobbyklubben har udstilling i Egernsund Gamle Skole.
28.03. Årets BUI’er blev Bjarne Ohrt, Dynt.
29.03. Broager Spare- og Laanekasse har garantmøde i Broagerhallen.
12.04. Hans Jørgen Frederiksen fortæller om udsmykningen i Broager Kirke 

og viser lysbilleder om restaurering af gamle kirker.
20.04. Generalforsamling i Håndværker- og Handelsstandsforeningen, fore

ningen nedlægges.
Der gøres senere et forsøg på at oprette et Erhvervsforum, som dog 
må opgives, da der er for ringe tilslutning.

21.04. De Forenede Teglværker har 100-års jubilæum.
29.04. Konfirmation i Broager Kirke.
01.05. Konfirmation i Egernsund Kirke.
04.05. Koncert i Broager Kirke med violinisten Anker Buck.
20 . -
21.05. Markedsdage i Broager.
21.05. Musikfestival på Ringriderpladsen i Broager.
25.05. Idrætsuge starter i Egernsund, arrangeret af Frem.
28.05. Broagerløbet afvikles.
28.05. Broagerlands Rideklub afholder ringridning.
29.05. Syvende sæson med parkunderholdning starter.
04.06. Pigespejderne laver marked.
07.06. Jes Jacobsens Hotel tager navneforandring til ’’Bykroen Broue”.
10.06. 3 kunstnere præmieres for deres skulpturer ved Cathrinesminde Tegl

værk.
11.06. Skibsvrag fjernes fra Nybøl Nor.
18.06. Gymnastikstævne i Skeide arrangeret af Skeide Gymnastikforening.
19.06. Den anden parkunderholdning finder sted.
23.06. Sankthansfesten starter i parken med efterfølgende fakkeltog til Smøl 

Vold, hvor bålet tændes og båltalen holdes af Ole Lefevre.
26.06. Legedag på Cathrinesminde Teglværk.
30.06. Ringriderfesten i Broager starter og fortsætter til 04.07.94.
02.07. Pengeskab på Broager Rådhus brudt op og tømt for 43.000 kr.
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01.07. Egernsund Husmoderforening fejrer 40-års jubilæum på Færgegård
en i Egernsund.

12.07. Kirkens Korshærs Familiecenter i Iller har 10 års fødselsdag, der 
markeres med en konference, hvor truede og svage familier er i cen
trum.

21.07. 3. parkunderholdning finder sted.
05.08. Skeide Gymnastikforening afholder børnedyrskue og sportsfest.
07.08. Ringridning i Brunsnæs, hvor Peter Struck blev konge.
09.08. Banegolfklubben Broager afholdt et velbesøgt stævne på Ringrider

pladsen.
16.08. Unibank er flyttet fra Storegade 10 til Storegade 6.
23.08. Ved Byfesten i Egernsund fik Walther Hansen tildelt ’’Salon Lis’s 

Initiativpris”.
27.08. Broager Frivillige Brandværn holder åbent hus.
28.08. 4. parkunderholdning finder sted med både musik og folkedans.
29.08. Udstilling om småskibsfart på Cathrinesminde Teglværksmuseum.
31.08. Ældrefest i Broager Sognegård, hvor Ole Juhl fortæller om sit arbej

de som landbetjent.
03.09. Boldklubben Frem i Egernsund holder loppemarked.
04.09. Åbent hus på Iller Slot i anledning af 10-års jubilæet.
08.09. Ebbe Kløverdal Reich holder foredrag i Sognegården i Broager.
10.09. Egernsund Frivillige Brandværns Orkester fejrer 100 års jubilæum.
11.09. Den sidste parkunderholdning finder sted, og ved den lejlighed mod

tager Peter Thomsen, Rendbjerg prisen for god byggeskik.
17.09. Sjov lørdag i Broagerhallen.
24.09. Original Fordekraines fylder 10 år og har jubilæumskoncert i Broa

gerhallen.
27.09. Der afholdes offentlig møde på Cathrinesminde Teglværksmuseum. 

Professor Lorenz Rerup holder foredrag over emnet ”Det at være 
dansk i det nye Europa”.

30.09. B.U.I. holder høstfest med revy.
20.09. Broager Fritidshjem fejrer fødselsdag med ishus.
22.09. B.U.I. inviterer til familieteater i Broagersalen, der opføres ’’Pinoc- 

chio”.
23.09. 3 kunstværker indvies på Broagerland.
04.10. Amin Schammari holder foredrag i Sognegården i Broager, emnet er 

”De fremmede og os”.
06.10. Åben Skoles Debatforum i Egernsund, hvor Jørn Lehmann 

Petersen indleder. Emnet er Cubaflygtninge før og efter Sovjets fald”.
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07.10. Borgerforeningen i Egernsund har lysfest.
08.10. Kommuneskatten bliver uændret 18,8 % næste år.
09.10. Internationalt kunstnertræf på Hans A. Petersens Teglværk ved 

Nybøl Nor.
14.10. Broagerlands Kunstforening arrangerer udstilling på Annasminde.
22.10. For fjerde gang er der tegl værks vandring med start på Cathrinesmin- 

de.
25.10. Egernsund Socialdemokratiske Forening indbyder til dilettant på 

Færgegården den 02. og 05.11.94.
29.10. Broagerhallen har 25 års jubilæum og i den anledning er der åbent 

hus med reception og forskellige aktiviteter.
01.11. Bogen ’’Småskibsfart” præsenteres ved en reception på Færgegården 

i Egernsund.
02.11. Skeide Gymnastikforening har 50 års jubilæum.
08.11. Cathrinesmindes Venner har årsmøde på Cathrinesminde Teglværk.
19.11. Superbrugsen i Broager har åbent hus efter udvidelsen.
25.11. Byens juletræ tændes på torvet i bymidten i Broager.
26.11. Julestue hos spejderne på Møllegade.
28.11. I anledning af Peter Nicolajsens 100 årsdag arrangerer Borgerfore

ningen i Egernsund en udstilling af hans malerier.
28.11. Lokalhistorisk Forening for Broagerland udgiver Broagerland VIII.
01.12. Åben Skoles Debatforum i Egernsund, hvor projektmissionær Jørgen 

Johansen lægger op til debat om ulandsbistand, Rwanda og Den tred
je Verden.

04.12. Musikgudstjeneste i Egernsund Kirke, elever fra Broagerlands 
Musikskole medvirker.

04.12. 6.c fra Broager Skole vandt førsteprisen i konkurrencen om at lave 
den bedste avis.

09.12. Der er rejsegilde på tilbygningen på Strandhjem i Brunsnæs.
10.12. Broager Fjernvarmeværk indvier det nye kraftvarmeværk med åbent 

hus.
11.12. Familiegudstjeneste i Broager Kirke med Lucia-optog og kirkekaffe.
13.12. Adventskoncert i Broager Kirke. Broager Amatørorkester og Egns

koret medvirker.
14.12. Tirsdagsklubben i Egernsund går i gang med staffeli og pensel under 

vejledning af Birthe C. Olsen 15.12. Broager Pensionistforening ind
byder til julehygge på Bykroen.

18.12. Julemanden kommer til Broager.
26.12. Fodboldstævne i Egernsundhallen
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28.12. Egernsund Socialdemokratiske Forening inviterer pensionister til 
julehygge på Færgegården i Egernsund.
1995

04.01. De Forenede Teglværker Egernsund varetager nu også salg og mar
kedsføring for Ørebo Teglværk på Sjælland.

09.01. For første gang i 26 år kommer der røg op af skorstenen på Cathri- 
nesminde Teglværk.

12.01. Socialdemokraterne har inviteret finansminister Mogens Lykketoft til 
Broager. Lykketoft vil på Bykroen i Broager fortælle om sin bog 
’’Sans og samling”.

12.01. Åben Skoles debatforum har Healing på programmet, Levin Septrup 
Vester Sottrup lægger op til debat.

21.01. Sjov lørdag i Broagerhallen.
21.01. Socialdemokratisk Forening inviterer til vinterfest på Bykroen i Bro

ager med dilettant og dans.
21.01. Venskabsstævne i Broagerlands Rideklub
26.01. Skeide Ungdomsskole har åbent hus med lysbilledforedrag af 

Mogens Stryhn om børn og unge i u-lande.
31.01 Møde i Sognegården med foredrag af Anne Knudsen, emnet er ægte

skab, familie og samliv.
01.02. Der afholdes brudemesse på Bykroen i Broager.
01.02. Ved generalforsamlingen i Egernsund Husmoderforening blev Helen 

Poulsen valgt til ny formand, da Else Clausen ikke ønskede at 
fortsætte.

04.02. Discotek Full House i Broager Hallen arrangeret af B.U.I.
05.02. 45 amatørmusikere fra Sønderborg, Nordborg og Broager giver kon

cert i Broagersalen, de spiller Beethovens 1. symfoni.
07.02. Asmus Carstens stopper som formand i Frem i Egernsund efter 33 år, 

hans afløser blev Ib Funder Nielsen, Egernsund.
08.02. Generalforsamling i Broagerlands Rideklub, formanden Thorkil 

Hansen og kassereren Harriet Nissen ønskede ikke genvalg, Anne- 
grethe Lund og Bettina Stein blev nyvalgt.

09.02. Debataften på Egernsund Skole over emnet Islam - trussel eller 
udfordring, domprovst Niels Henrik Arendt, Haderslev indleder.

09.02. Ved generalforsamlingen i Broager Frivillige Brandværn blev Erik 
Johannsen valgt til kasserer, han afløser Niels Peter Petersen, der trak 
sig, som redskabsmester valgtes Ole Nielsen.

10.02. Afstemningsfest i Broagersalen med festtale af Frode Kristoffersen.
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Egnskoret og amatørorkesteret medvirker. I anledning af 75-års 
dagen var der lavet en udstilling i tekst og billeder, der skildrede 
begivenhedernes gang arrangeret af Lokalhistorisk Arkiv.

18.02. Egernsund Socialdemokratiske Forening har ved generalforsamlin
gen fået ny formand, Grethe Lorenzen afløser Bo Evald, der ikke 
ønskede at fortsætte.

18.02. Fodbold i Broager Hallen, hvor ialt 64 hold deltager.
20.02. Henny Møller Olsen, Vestervang fylder 100 år.
20.02. FREM i Egernsund vandt guld i indefodbold ved det danske mester

skabsstævne i Vingsted Centret.
23.02. Broager Husholdningsforening har sangaften på Vemmingbund 

Strandkro under ledelse af sognepræst Uffe Bjerg, Bredebro.
23.02. På Skeide Efterskole fortæller et tidligere medlem af Moon bevægel

sen om sine oplevelser i sekten.
23.02. Broagerlands Turistforening afholder turistseminar på Færgegården i 

Egernsund.
23.02. Revisor Egon Hansen blev ny formand i Det konservative Folkeparti 

i Broager, han afløser Olaf Sønnichsen, som ikke ønskede at fortsæt
te.

25.02. Broager Musikskole afholder strygerstævne, der deltager ca. 50 stry
gere fra Sønderjylland, Fyn og Sydslesvig.

26.02. Efter gudstjenesten er der møde i Sognegården, hvor Karin Anker 
Møller og John Wind fortæller og viser film fra deres arbejde i Brasi
lien.

27.02. Håndværker- og Handelsstandsforeningen arrangerer i fællesskab 
med Fritidshjemmet fastelavnsfest.

03.03. B.U.I. opfører Lysistrate.
03.03. Broager Husholdningsforening har aftentur til Sønderborg Sports- og 

Helsecenter.
04.03. Heinz Fries starter et auktionshus på Smedevej.
04.03. Ridestævne arrangeret af Broagerlands Rideklub.
06.03. Broager Musikskole har forårskoncert på Egernsund Skole.
06.03. Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening og Arkiv, derefter fore

drag af fhv. museumsinspektør Jørgen Slettebo, der fortæller om 38 
år på Sønderborg Slot.

06.03. I Broager Sparekasse udstiller Inge Jessen farvede æg og Heike K. 
Horne udstiller sine værker med bl.a. oliekridt.

12.03. B.U.I.’s bueskytter vandt 3 mesterskabstitler ved sydjydsk mester 
skabsstævne for ungdomsskytter i Esbjerg.
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12.03. Koncert i Broager Kirke med Chorus 77.
13.03. Foredragsaften i Sognegården i Broager. Overrabiner Bent Melchior 

taler om at være jøde i et kristent samfund.
15.03. Broagerlands Venstre har ved generalforsamlingen fået ny formand 

Hans Jørgen Nymark, han afløser Jens Lei, der ikke ønskede gen
valg.

16.03. Sang- og dialektaften på Skeide Efterskole
17.03. Nadja Bøttger blev årets ’’skolepatrulje”.
22.03. Generalforsamling i Broagerlands Kunstforening, Martin Quist ind

leder aftenen med at fortælle om en maler fra Egernsund.
25.03. B.U.I. har forårsopvisning i gymnastik.
27.03. Bager Rathje udvider med 10 kvm. og en ny facade.
29.03. Garantmødet i Broager Spare- og Laanekasse foregår i Broagerhal- 

len, der var fyldt helt op, sparekassen har 150-års jubilæum, hvilket 
prægede festen.

01.04. Påskeudstilling i Toni’s salon.
01.04. Finn Wisnewski efterfølger Jens Birk Thomsen, som skoleinspektør 

ved Egernsund Skole.
01.04. Sjov lørdag i Broager Hallen.
02.04. Ved generalforsamlingen i Sportens Venner oplyste formanden Jacob 

Christensen, at overskuddet ved lottospillene blev 67.000 kr., som 
bliver fordelt mellem 10 foreninger.

03.04. Ekstraordinær generalforsamling i Håndværker- og Handelsstands
foreningen på Bykroen i Broager.
Foreningen blev nedlagt, og der gøres senere et forsøg på at oprette 
et Erhvervs Forum, hvilket dog mislykkes.

04.04. Den anden forårskoncert i Musikskolen afholdes i aulaen på Broager 
Skole.

04.04. Broagerlands Turistforening har generalforsamling på Bykroen, hvor 
meteorolog Keld Rasmussen fortæller om vejrmeldingens tilblivelse.

05.04. Teglkunstneren Ulla Viotti fortæller om sin kunst på Cathrinesminde 
Teglværk.

06.04. Folkeoplysningsudvalget indbyder til foredrag og debat på Cathri
nesminde Teglværk, foredragsholder er Carsten Tronborg, Jelling. 
Emnet er ’’Hvad med fritiden og kulturen i fremtiden”.

08.04. Røde Kors åbner en genbrugsbutik i Broager med en lille reception.
08.04. Klubstævne i Broagerlands Rideklub.
08.04. Franz Wingender fra Flensborg taler ved et møde på Bykroen i Broa 

ger, mødet er arrangeret af Historisk Samfund for Sønderjylland.
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09.04. Kirkekoncert i Egernsund med Jesper Hindø og Mads Granum.
10.04. Skeide Frivillige Brandværn modtager 10.000 kr. fra Carlsbergs Min

defond af 1918.
12.04. Broager Sparekasse markerer 150-års jubilæet med en reception.
13.04. Påskeudstilling på Cathrinesminde Teglværk arrangeret af Broager

lands Kunstforening, der vises værker af Hanne Nielsen, Sønderborg, 
Marco Eraresli, Glostrup, Johann Hendrix, Duisburg og Christian 
Runggardt, der studerer i Antwerpen.

19.04. Broager Bibliotek åbner i nye lokaler på Storegade 6 A efter, at der 
har været lukket i en måneds tid på grund af flytningen.

21.04. Kirkens Korshærs Genbrugsbutik stopper med sidste udsalgsdag i 
dag.

26.04. Cathrinesmindes Venner besøger Reinhard Tychsens Teglværk, 
Nybøl Nor. Reinhard Tychsen fortæller om teglværket og slægtens 
historie.

27.04. Kirkekoncert i Broager Kirke med Michala Petri og Lars Hannibal.
27.04. Åbent hus på Skeide Efterskole med debat om ’’Dansk Landbrug 

frem mod år 2000.” Johannes Petersen, Tinglev, Frode Lehmann 
Dynt og Jens Peter Kaad, Sydals lægger op til debat.

27.04. Sammenkomst i Egernsund præstegård for pensionister og ældre.
04.05. 50 års-dagen for befrielsen festligholdes i Egernsund, der startes med 

festgudstjeneste i kirken, hvor både skolens kor og medlemmer af 
brandværnsorkestret medvirker, derefter samlet afgang til havneplad
sen, hvor fhv. skoleinspektør Jørgen Jørgensen holder festtalen, der
efter fakkeltog til den gamle skole.

04.05. I Broager fejredes befrielsen med fanemarch og luftmeldeeskadrillen 
fra hangaren i Mølmark til Smøl Vold, faklerne tændes og borgme
ster Jørn Lehmann Petersen holder mindetale, derefter fællessang og 
afslutning. Det nationale i samarbejde med menighedsrådet arrange
rer festen, der indledes i kirken med efterfølgende mindefest på 
Bykroen i Broager, hvor fhv. forstander på Idrætsskolen i Sønderborg 
Hans Jørgen Nielsen holder festtalen og Rose Marie Nielsen spiller 
og underholder.

06.05. ”Dem fra Broue” underholder i Broager salen med musik og festlige 
indslag.

07.05. Konfirmation i Egernsund Kirke.
12.05. Konfirmation i Broager Kirke.
14.05. Ottende sæson med parkunderholdning starter.

Palle Andreassen blev hyldet af Broager Kommune og fik overrakt
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blomster, anledningen var at Palle Andreassen har udgivet sin første 
cd’er.

14.05. Broager Fritidshjem har søsat sin stadig voksende flåde.
15.05. Lokalhistorisk Forening arrangerer byvandring i Broager. Turen gæl

der Storegade og rundviser er Peter Petersen, Mølmark.
16.05. Broager Musikskole afholder 3. forårskoncert i aulaen på Broager 

Skole.
19.05. Ejnar Hansens Maskinfabrik har 25-års jubilæum. Det fejres med en 

reception på Strandkroen i Vemmingbund.
20.05. Broagerlands Musikfestival finder sted.
20.05. Åbent hus hos MC-klubben, Gratelund 2 i Dynt.
20.05. Majfest hos Christian Petersen, Hans A Petersens Teglværk, Nybøl 

Nor.
22.05. International børnedag i parken i Broager, hvor godt 200 børn fik en 

dejlig dag med bl.a. underholdning af Michael Madsen.
22.05. Broager Kunstforening inviterer til foredrag på Broager Bykro. Bil

ledkunstneren Preben Lang fortæller om de fynske malere Anna og 
Fritz Syberg, Johannes Larsen, Peter Hansen og Poul S. Christiansen.

22.05. Broager Kirke lukkes på grund af restaurering og genåbnes først hen 
på efteråret. Alle gudstjenester finder sted i Sognegården så længe.

25.05. Broagerlands Rideklub afholder ringridning i ridehallen.
27.05. Broagerløbet finder sted arrangeret af B.U.I.
27.05. I forbindelse med idrætsugen i Egernsund er der cykelringridning 

med flot udklædte cyklister.
06.06. Det danske Spejderkorps’s pigegruppe i Broager holder kræmmer

marked på ringriderpladsen i Broager.
06.06. Broager Tennisklub har fået lysanlæg.
10.06. Broagerlands Rideklub arrangerer jazzaften på Cathrinesminde Tegl

værk.
10.06. Broagerlands Lokalhistoriske Forening har udflugt og ser de russiske 

krigsfangers grave i Løgumkloster, Højer Sluse og Højer Mølle.
10.06. B.U.I. Badminton afholder cykelløb, for at skaffe midler til afdelin

gens drift.
10.06. Skulpturen ved sparekassen lavet af Jørgen Svenstrup Petersen af

sløres.
10.06. Allan Jørgensen fra B.U.I.’s bueskytteafdeling vandt suverænt ved 

stævnet i Gøteborg.
12.06. Egernsund Havn skal renoveres og erhvervs- og miljøudvalget anbe 

faler at frigive 50.000 kr. til formålet.
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14.06. Egernsund Pensionistforening indbyder til en tur ud i det blå.
16.06. Broager Pensionistforening afholder hyggeeftermiddag på Vemming- 

bund Strandkro.
18.06. Den anden parkunderholdning finder sted.
22.06. Tysk kunst udstilles frem til udgangen af juli på Cathrinesminde 

Teglværk.
23.06. Skt Hansbål på Smøl Vold, i Vemmingbund, på Spar Es Camping og 

i Skeldevig.
24.06. Skeide Gymnastikforening arrangerer forskellige aktiviteter på 

sportspladsen.
25.06. Store legedag på Cathrinesminde Teglværk.
26.06. Keramiker Lisbeth Thomsen, Skodsbøl udstiller brugskunst i spare

kassen i Broager.
26.06. Gunnar Petersen starter Broager Taxi.
30.06. Broager Ringridning starter med lottospil.
01.07. Cykelringridning starter med festligt optog af 300 udklædte cykelryt

tere.
02.07. Ringriderfesten fortsætter og slutter af med frokost.
03.07. Peter Jørgensen Iller har været med i 60 år.
01.07. Heike Korsemann udstiller sine værker i Galleri Smedeløkke i 

Egernsund frem til august.
10.07. Skolebørn i Egernsund samlede gamle teglsten op i strandkanten. 

Stenene blev tørret og dekoreret, for derefter at blive samlet til en 
skulptur af kunstneren Martin Quist, Egernsund. Skulpturen pryder 
havnepladsen.

10.07. Christian A. Petersen, Nybøl Nor har specialiseret sig i at rekonstrue
re gamle teglsten bl.a. til Tivoli’s hovedindgang og tårnene på dom
kirken i Schwerin.

14.07. Den gamle biblioteksbygning i Broager er solgt til Bjørn Sørensen, 
Broager.

01.08. Skodsbøl Kro lukker. I 215 år er der drevet kro på stedet.
02.08. Naturfredningsforeningens lokalkomite har et arrangement om 

omlægning til økologisk mælkeproduktion.
Mødestedet er Stensigmose 4 Broagerland.

02.08. Birte og Dan Byllemos overtager Q8 stationen på Brovej.
06.08. For sidste gang afholdes der ringridning i Brunsnæs, Gitte Andresen, 

Skodsbøl blev konge.
08.08. På Cathrinesminde Teglværk er der udstilling af kludetæpper.
10.08. Cathrinesmindes Venner har udflugt til Gram og Ribe.
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12.08. Det lokale hjemmeværn for Gråsten og Broager har haft øvelse i 
bykamp på Cathrinesminde Teglværk.

15.08. Et længe ønsket venteskur i Dynt er nu sat op.
16.08. Broager menighedsråd indbyder til ældrefest, hvor Gudrun Møller 

fortæller om ’’Livsglæde i hverdagen”.
17.08. Broager Kommune afholder den årlige udflugt for pensionister turen

går til Als, hvor kaffen drikkes på Nørherredhus, der køres så rundt
på Als og sluttes af med middag på Ullerup Kro.

19.08. Byfest i Egernsund. Hans Ove Fønsbo blev valgt til Kong Neptun og 
Salon Lis’s iniativpris gik til Anette og Helmut Christiansen.

20.08. Broagerlands Skytteforening fejrer 50-års jubilæum med en recepti
on på skydebanerne på Skrækkehøj, Skeide.

19.08. B.U.I. afholder fodboldweekend på idrætscentret.
26.08. Broager Frivillige Brandværn indbyder til åbent hus.
26.08. Broager drengegruppe fejrer 60-års jubilæum med reception ved

Uglekløften.
27.08. Parkunderholdning finder sted.
29.08. Eva Jepsen blev valgt til årets spejder og fik vandrepokalen en for

sølvet økse.
29.08. Skeide fodboldspillere vandt stort på udebane, resultatet blev 6-2.
30.08. Kim Boisen’s rally team fra Aabenraa vandt bronze ved det danske 

mesterskab.
02.09. Uldens dag ved Cathrinesminde Teglværk.
03.09. Egernsund menighedsråd arrangerer udflugt for pensionister og 

ældre i Egernsund, turen går til Ærø.
08.09. Yachtcentrum har skabt et smukt miljø ved Egernsund og har åbent 

hus arrangement, der også omfatter en flydende bådudstilling.
14.09. Anne-Mette Gravgaard fortæller om ’’Billedet i troens tjeneste” og 

viser lysbilleder i Sognegården i Broager.
21.09. Teaterstykket ’’Gummitarzan” kom til Broager. Det opføres i Broager 

Salen.
17.09. Sidste parkunderholdning finder sted og ved den lejlighed uddeles 

prisen for god byggeskik. Vibeke og Søren Bech Petersen modtog 
prisen for nænsom restaurering af deres hus Sundgade 14 i Egern
sund.

28.09. Fritidshjemmet’s 15 års fødselsdag fejres med Rio rytmer i Broagers 
gader.

30.09. B.U.I. holder høstfest og laver Broagerrevyen med mange festlige 
indslag.
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01.10. Vemmingbund Campingplads solgt og overtaget af Jens J. Laursen.
01.10. Socialdemokratisk Forening fejrer 75-års jubilæum med en reception 

på Cathrinesminde Teglværk og afslutter med at lægge blomster på
I.P. Nielsens grav på Broager Kirkegård.

03.10. Cathrinesmindes Venner har fået den danske præst i Gliicksburg, 
Verner Matlock til at komme og fortælle om vore ældste teglværksfa
milier.

07.10. Broagerlands Rideklub afholder stort jubilæumsstævne.
08.10. Egernsundbroen bliver ny amtsvagtcentral.
09.10. Broager og Egernsund skoler får edb udstyr i topklasse.
12.10. Broager og Omegns Husholdningsforening har 60-års jubilæum. 

Festen holdes på Vemmingbund Strandkro.
12.10. Broagerlands Efterskole har åbent hus, hvor provst Lorenz Christen

sen, Vester Sottrup taler om ”Det religiøse supermarked”.
13.10. Broager Garden starter turen til Spanien, alle i fritidsdragter sponso

reret af postvæsenet.
15.10. Cathrinesminde Teglværk har mange aktiviteter i efterårsferien, og 

starter med turen ’’langs grænsen i 75 år”. Leret følges fra lergraven 
til det færdige tegl, og der vises film om murede byggerier og smås- 
kibsfart.

16.10. Kulturminister Jytte Hilden besøger Broagerlands Lokalarkiv og Cat
hrinesminde teglværk.

20.10. Broagers fodboldtræner Kim Duus takker af som træner med et flot 
resultat for Broager, der rykker op i serie 2. Ny træner bliver Niels 
Jensen.

22.10. Valdemar Rasmussens Jazz-trio spiller salmer i Egernsund Kirke.
23.10. Professor ved kunstakademiet Hans Munk Hansen vil på Cathri

nesminde Teglværksmuseum fortælle om ’’Tegl i Orienten”.
26.10. Åben skole i Egernsund har sangaften, tidligere forstander på Ja- 

ruplund, Egon Rasmussen fortæller om vore nationale sange og syn
ger for.

27.10. Den tyske Børnehave i Broager arrangerer lanterneoptog i Broagers 
gader.

28.10. Chr. A. Petersens Teglværk har lavet en bevinget stenløve, der skal 
smykke Helligkorskirken på Nørrebro i København.

28.10. Skeide Gymnastikforenings amatører opfører ’’Stinnes kapitulation” 
på Forsamlingsgården i Skeide.

02.11. Åbent hus på Broagerlands Efterskole med sang og lysbilleder fra det 
naturskønne Broagerland.
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02.11. Lokalhistorisk Forening for Broagerland inviterer til lysbilledeaften 
og lidt oplæsning på sønderjydsk.

02.11. Åben skole i Egernsund, hvor tidligere politimester Ivar Møller 
Gråsten fortæller om sine 25 år ved grænsepolitiet.

04.11. Egernsund Socialdemokratiske Forening indbyder til dilettant og 
festaften på Færgegården i Egernsund.

05.11. I anledning af 25-års jubilæet er der åbent hus på Broagerlands Ride
skole.

07.11. Billedkunstneren Stig Carlson fortæller om ’’Budskabet i billederne” 
i Sognegården i Broager.

09.11. Åben skole i Egernsund, hvor Dr. theol Johannes Aagaard fra dialog
centret i Aarhus lægger op til debat om, hvad der er foreneligt med 
kristen tro, og hvad der ikke er.

09.11. Cathrinesmindes Venner har årsmøde, formanden Arne Aabenhus 
mindes æresmedlem Jørgen Slettebo. Der er formands skifte, Arne 
Aabenhus ønsker afløsning, til ny formand valgtes tidligere forstan
der på Jaruplund Højskole Egon Rasmussen, Gråsten.

11.11. Julemesse i Broagerhallerne arrangeret af spejderne i Broager. Gun- 
na Nissen fik overrakt årets lederpris på julemessen.

15.11. Åbent debat-forum” i Egernsund har hjemmeværnet til debat, kom
pagnichef Tove Haurum, Gråsten lægger op til debat.

17.11. B.U.I. har sang og musikaften med Broager Amatørorkester på 
Bykroen i Broager.

17.11. Broagerlands Efterskole opfører ’’Prinsessen på de gule ærter”, der er 
adgang for alle. Lørdag opføres stykket 2 gange for forældre.

20.11. Den surrealistiske maler Kim Klein udstiller sine værker på Annas 
Minde frem til 26.11.

21.11. Tage Jørgensen, Broager stopper efter 25 år sit komite og bestyrel
sesarbejde i ringriderforeningen.

25.11. Egernsund Hobbyklub har udstilling i Egernsund Gamle Skole.
25.11. Sjov lørdag i Broager Hallen.
26.11. Over 200 dagplejebørn, forældre, dagplejere og søskende tager til 

Kobbelskov i Skeide for at finde julemanden, det lykkedes også.
28.11. Juletræet på torvet i Broagers bymidte tændes.
30.11. Sammenkomst for pensionister og ældre i Egernsund præstegård.
01.12. Tobakshuset i Broager overtages af Maja Schmidt og Hans Erik Han 

sen, de afløser Ellen og Sigurd Thomsen, der har drevet forretningen 
siden 17.11. 1977.

01.12. Børn fra Broager Børnehave pynter sparekassens juletræ med pynt de
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selv har lavet. Lissi Nielsen udstiller nisser og andre juleting.
02.12. Julehygge i Broager skoles aula for pensionister, arrangeret af fonden 

”De gamles Jul”.
03.12. Broagerlands Musikskole afholder julekoncert i Egernsund Kirke.
07.12. Åben skole i Egernsund har debataften om livskvalitet, lærer Levin 

Septrup lægger op til debat.
09.12. Venskabsstævne i Broagerlands Rideklub.
13.12. Egernsund Pensionistforening afholder julehygge på Færgegården i 

Egernsund.
13.12. Broager Pensionistforening afholder julehygge på Bykroen i Broager.
15.12. 2 klasser på Broager Skole 6.b og 6.c klarede sig flot i Dansk 

Arbejdsgiverforenings konkurrence om et slogan.
Der er også blevet arbejdet energisk sammen med deres klasselærere 
Ulla Petersen og Jens Lauritzen siden sommerferien.

16.12. Julefest for børn i Egernsund Hallen, julemanden kommer på besøg.
17.12. Adventslæsningen i Egernsund Kirke, Broager Egnskor medvirker.
17.12. Skeide Borgerforening afholder juletræsfest for børn på Forsamlings

gården i Skeide.
17.12. Der danses om juletræet i Broager og julemanden kommer for at 

være med.
18.12. 40 job er sikret på keramikvirksomheden Grønland i Egernsund, efter 

at den italienske ejer Tide Grorup har overtaget firmaets samlede 
aktiver.

23.12. B.U.I.’s badminton spillere sikrede sig 1 guld og 2 bronzemedaljer 
ved de jydske mesterskaber.

24.12. Julegudstjenesten flytter i år til Broager Hallen, da kirken er lukket 
på grund af restaurerings arbejder.

28.12. Grethe Helmersen fra Egernsund udstiller sine oliemalerier i Broager 
Sparekasse.

30.12. Brandmænd anlagde skøjtebane til børnene i Broager på fritidshjem
mets skateboardbane.

Ester Olsen
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