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FORORD
Så er der gået 2 år siden sidste bog, og vi glæ der os over at
kunne bringe endnu en bog i rækken udgivet a f L okalhi
storisk Forening for Broagerland.
Vi har til BRO AG ERLA N D XIII udvalgt en ræ kke m eget
forskellige artikler, som i sin m osaik a f forskellighed viser
et hjørne a f lig e netop vores lille flækkes historie. Vi
håber, bogen m å interessere, fornøje og helst også forun
dre. D et er fantastisk, hvad der er sket på så lille et
om råde gennem tiderne, og så m ange forskellige liv der er
levet med rod i Broagerland.
E fter en bogudgivelse sker der som regel henvendelser fra
engagerede læsere, der har tilføjelser uddybninger eller
direkte rettelser til artiklerne. Vi har f.eks. fået et tre sidet
langt og spæ ndende brev til artiklen om G regori Kalinovski og Em ilie Buss i BRO AG ERLA N D XII. Fam iliefor
holdene bliver her uddybet på fornem vis, og hvis man
ønsker at vide m ere, kan m an henvende sig på L okal
arkivet, hvor de nye oplysninger kan hentes.
Vi takker alle bidragydere for deres store arbejde, og vi
vil gerne opfordre læ serne til at se efter i skuffer og skabe
om der ikke skulle ligge en dagbog fra en bedstem or, eller
andet godt stof, der kunne blive kilde til en god artikel i
en a f de kom m ende bøger.
Tak. I har ved køb a f denne bog støttet os i at udbrede
kendskabet til Broagerlands historie.

Bogudvalget.
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Amerikansk soldat under
2. verdenskrig
Samtale med Tømrermester Jens Uffe Hansen, foretaget i vinteren/foråret
2001- 2002 og vinteren 2003 a f Christian Frederiksen

Min barndom

M it barndomshjem
Jeg er født den 17. august 1919 i læ rerboligen, m edens min far var læ rer på
D ynt Skole. D a far fik arbejde på skolen i Broager, købte m ine foræ ldre hus,
Sankt Pauli nr. 20, som blev m it egentlige barndom shjem . Vi var 8 soskende.
M or boede i huset indtil sin død i 1976.
Jeg har haft en lykkelig barndom i det store hus m ed have, og da en stor del
a f m in m ors fam ilie boende tæ t på, hørte deres om råde m ed til m it revir.
Vi læste danske litteratur i m it barndom shjem , der også i sindelag var dansk,
selvom m in far var opdraget m ed tysk som hjem m esprog.
I m arts 1934 blev je g konfirm eret og på det tidspunkt havde je g besluttet, at
je g ville ud at sejle for at se m ig om. I U ngdom sforeningen havde jeg
overvæ ret et foredrag a f forfatter K nud A ndersen, der som søm and havde
b efaret havene m ed sit lille skib, ’’M onsunen”, og derfra berettede han fra sin
jord o m sejling om albatrosser og høj sø rundt om K ap Horn.
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Sømand
Jeg fik min søfartsbog i 1935 og påm ønstrede det helt nybyggede skoleskib,
G eorg Stage, 15 år gam m el. H erefter nåede je g jorden rundt, sejlede gennem
Panam akanalen, rundede K ap D et gode Håb. Sam tidig steg je g i graderne fra
m essedreng, dæ ksdreng, jungm and og letm atros, inden je g gik i land i N ew
York. Efter et par ture ud fra "T he Scandinavien Seam ens C lub” i N ew York
søgte je g et fast jo b i land.
Jeg fik et jo b som bossboy på en restaurant, ejet a f en tysk em igrant. D en hed
’’W illys R estaurant” og da ejeren var tysk-am erikaner, var sproget am erikansk.
Efter am erikanske love kunne man være 90 dage i landet m ellem to hyrer.
Blev m an der læ ngere, skulle m an søge opholdstilladelse, ellers opholdt m an
sig illegalt i landet. Efterhånden var de 3 m åneder gået, og je g var blevet ille
gal indvandrer. Jeg flyttede fra S øm andshjem m et til et væ relse på 125. gade.

Krig
I Europa var 2. verdenskrig begyndt. Ø strig var bragt -H eim ins Reich-, og
Tjekkoslovakiet blev splittet op i m arts 1939. Den 1. septem ber blev Polen
overfaldet og den 3. septem ber erklæ rede Frankrig og England Tyskland krig.
D et var selvfølgelig rystende, og vi talte m eget om det, m en U.S.A. var jo ikke
m ed i krigen endnu.

M ax og Grethe
I Scandinavien Seam ens Club fik je g nys om, at den danske kirke i Bronx
holdt julefest. Den ville je g og en dansk kam m erat, je g havde, m ed til. D et var
en hyggelig fest arrangeret afY outh Society (ungdom sforening) knyttet til den
danske m enighed, og på hjem vejen i undergrundsbanen kom vi til at sidde
over for G rethe og M ax Reew erts, der også havde væ ret m ed til festen. De
inviterede os til at holde nytår i deres hjem på østsiden a f Central Park, på 91.
gade. M ax var m askiningeniør fra O dense, hvor han var gået på hold m ed
M ads Clausen. H an havde hentet G rethe til U SA , efter han havde fået sig et
jo b m ed et rim eligt udkom m e; han havde overansvaret for vedligeholdelsen a f
en stor bygning. D a hun kom, blev de gift.
Min kam m erat og je g kom efterhånden en del i G rethe og M ax' hjem , og da
USA kom m ed i den krig, der fik navnet: A nden Verdenskrig, kom G rethe og
Max til at spille en sæ rlig rolle i mit liv. Da je g senere kom i den am erikanske
hær, opgav je g f.eks. dem som m ine næ rm este pårørende. D eres navne kom
derfor til at stå på det identitetsskilt, je g bar om halsen i krigstjeneste. De
skulle så videregive oplysninger til m ine foræ ldre, hvis je g faldt.
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Den am erikanske låne og lejelov, der sikrede de stridende allierede en strøm
a f forsyninger i deres kam p m od Hitler, var trådt i kraft, og der var brug for
søfolk til den farefulde konvojsejlads over A tlanterhavet. Jeg talte m ed en
søm and fra Sønderjylland, der hed Jepsen. Han havde sejlet i konvoj et par
gange til M urm ansk m ed krigsm ateriel. Han var godt nok blevet torpederet
nogle gange, m en han havde tjent så m ange penge, at han kunne købe et hus
til sine foræ ldre. Jeg ville hellere prøve på at blive am erikansk statsborger og
søgte derfor om det.

M enig i den am erikanske hær
M yndighederne havde fået kendskab til min illegale tilstedevæ relse, fordi jeg
havde søgt om ’’first paper,” som er første trin på vej m od et am erikansk stats
borgerskab. Der kom et brev fra m yndighederne, h v o raf det frem gik, at je g
kunne m elde m ig frivilligt til hæren og blive statsborger i løbet a f tre år. Det
tog norm alt 5 år. Jeg skrev under og tilkendegav derm ed, at je g var indstillet
på at blive soldat.
Da D anm ark bliver invaderet a f tyskerne den 9. april 1940, var der store over
skrifter på forsiden a f Daily News, og på min arbejdsplads var der som sagt
m ange tysk-am erikanere. Jeg kan huske, at slagteren sagde til m ig, at je g ikke
skulle være nervøs, for havde tyskerne ikke besat D anm ark, var englæ nderne
kom m et, og havde taget landet. Jeg tæ nkte nu mit.
Jeg kom på session, hvor m an i underbukser skulle gå fra den ene læge til den
anden. Jeg var lidt nervøs for, at de skulle finde en legem lig fejl hos mig, men
det gjorde de ikke.
D er gik så et par uger, og den 21. august 1941 blev je g indkaldt til m ilitæ ret
m ed m øde på C am p U pton i staten N ew York. I fire dage blev vi testet m ed en
hel m asse spørgsm ål, hvor vi kunne vælge m ellem flere svarm uligheder. De,
der var rigtig dygtige, skulle til efterretningsvæ senet. O m os andre blev der
sagt, at vi var gode ’’truckdrivers” , så vi kunne blive noget m ere alm indeligt.
D er var en god om gangstone m ellem os indbyrdes og vore foresatte talte
ordentligt til os.
1 Europa var krigen i fuld gang. Frankrig var besat, men heldigvis holdt Eng
land stand. R usland var i juni 1941 blevet angrebet a f Tyskland, så her foregik
de væ rste krigshandlinger.
Jeg blev udtaget til at være kam pvognssoldat, og vi blev kørt til en m ilitæ rlejr,
Fort K nox i K entucky (den by, hvor U S A 's guldreserver opbevares). Vi blev
inddelt i delinger og kom pagnier og læ rte at m archere og adlyde ordre. En
gang om m åneden var vi på skydebanen for at læ re at betjene geværet. Det
kaldte m an basic training, som alle skulle igennem. Den var på ca. 3 måneder.
P ansertropperne var en sam m ensæ tning a f artilleri, infanteri og kavaleri.
Kavaleri havde et blåt m æ rke, infanteri et gult og artilleri et rødt mærke. Disse

tre farver indgik i vores skulderm æ rke, der var trekantet med en tegning a f en
kam pvogn indeni.
Vi havde nogle sm å kam pvogne, vi træ nede i. D er var nogle m indre skove på
vores træ ningsareal, og træ erne var ikke større, end vi kunne køre lige hen
over dem , og de vippede op bag os. En kørte en dag op a f et træ, der dog var
så stærkt, at det ikke knæ kkede eller bøjede. Da kam pvognen stod på højkant,
gik den i stå, og der sad de så. Vi havde også øvelser, hvor vi skulle ’’follow
the leader,” og så gik det i en lang række over m ark, stok og sten. K am p
vognen bliver styret m ed to stænger, en på hver side a f førersæ det. H vis man
trak i den højre stang, blev højre bælte brem set op, og kam pvognen svingede
til højre osv. Vi skod ikke m ed kam pvognens kanon, det var for dyrt, sagde
man.

Pearl Harbor
S øndag den 7. decem ber 1941 angreb japanerne Pearl H arbor på Hawaii og
ødelagde en stor del a f Stillehavsflåden. N æste dag erklæ rede De Forenede
Stater Japan krig.
D er var stor opstandelse på Fort Knox, og m an regnede det for sandsynligt, at
om kort tid ville Japanerne gå i land på U S A 's vestkyst. Den 12. decem ber,
fem dage efter angrebet, blev hele min bataljon sendt til State o f W ashington,
en stat i det nordvestlige USA. A lt m ateriel og m andskab blev med tog trans
porteret m od vest for at være der og im ødegå en m ulig invasion. Vi kom til et
m eget bjergrigt om råde, og vi fortsatte straks træningen.
Vores kam pvogne var a f m æ rket Sherm an, vel nok den m est alm indelige
kam pvogn i A m erika i den del a f krigen. B esætningen var på 5 mand, og vi
skulle alle kende kam pvognens m ange funktioner, hvorfor alle funktioner gik
på skift i kam pvognen. N år vi øvede, vi var i kam p, skulle kam pvognsføreren
se ud gennem en sm al strim m el glas. Det var ikke m eget at se, specielt ikke,
når vi skulle køre i bjerge, hvor man skulle passe ekstra på. G lasset sad fast i
en kraftig je rn luge, så når vi kørte "norm alt" rundt, kunne vi åbne lugen m ed
en jernstang.
En gang vi var ude at køre, var denne jern stan g ikke kom m et på sin plads efter
brug, m en lå foran føreren, der som tidligere næ vnt styrede med to stænger.
D enne jern stan g lagde sig så uheldigt, at den pludselig forhindrede k am p
vognsføreren i at styre. Han kørte op a f bjergsiden, og kam pvognen lagde sig
om p å siden. Indvendigt var der kaos, og det drev m ed skidt og olie. Vi havde
udleveret en læ rredstaske til vore daglige fornødenheder, som vi også havde
m ed os i kam pvognen. M in taske fik en ordentlig olieplet, som ikke kunne
vaskes af. Jeg forsøgte efterfølgende flere gange at få den byttet til en taske
uden plet, men det lykkedes ikke, og den taske m ed pletten fulgte m ig gennem
hele krigen.
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General Patton
I A frika hørte vi om general Erwin Rom m el og hans A frikakorps, der vandt
m ange sejre. D et foregik jo i ørknen, og næ sten hele N ordafrika var erobret a f
tyskerne. Skulle vi bekæ m pe tyskerne i A frika, m åtte vi lære noget om vil
kårene i en ørken. D er var ørkenom råder forskellige steder i USA, m en vi blev
sendt til en ørken i C alifornien den 14. april 1942 m ed et kæ m pem æ ssigt langt
tog, hvor kam pvognene stod på flade vogne. K am pvognene kørte ind på toget
fra den bagerste vogn, og m an kørte så fra vogn til vogn, indtil m an var helt
frem m e ved de forreste. M andskabsvognene blev koblet på. Det var Pullm anns
sovevogne, og så kørte man ellers. Vi var 4 døgn undervejs, og m indst en gang
hver dag blev alle m and kom m anderet ud for at lave gym nastik.
Vi kom til jernbanens endestation ved byen Indio, og så kørte vi a f toget og
fortsatte ud i ørkenen. Vi kom forbi en stor saltsø, der hedder Salten Sea,
husker jeg. Da vi havde kørt et stykke tid, stod der nogle små telte, og så fik vi
at vide, at nu var vi frem m e.
Vores øverstkom m anderende var en general, der senere i krigen gjorde sig ret
så kendt. Han hed general G eorge Patton, m en vi anså ham næ rm est som lidt
gal. H an skulle lære os at slås i ørknen. H an overvågede sit m andskab nøje. Var
vi i ’’felten” , kunne han enten se os fra luften i et lille fly, eller køre ved siden
a f i en Jeep eller listede sig ind på os i en specialbygget kam pvogn, der næsten
var lydløs.
D et fortaltes om ham, at han hver dag ringede til W ashington for at fortæ lle, at
vi var klar til at kom m e i kamp. Det var vi nu ikke enige med ham i.
Jeg husker, at en kam m erat faldt i søvn i solen og blev frygtelig forbrændt. Han
blev sm urt ind i noget hvidt salve, så han var hvid over den forbræ ndte del a f
kroppen og ’’ukam pdygtig” i m ange dage. Vi skulle nok huske ikke at ligge for
længe i solen. Vi havde bare vores norm ale udrustning med, og je g husker ikke,
vi fik noget specielt udstyr til ophold i ørkenen.
D en 28. august 1942 fik vi ordre på, at alt m andskab og m ateriel skulle med
toget til N ew York og indskibes for at blive sejlet til krigen i Europa. Da vi
næ sten var nået tvæ rs over A m erika og var på vej til Pennsylvania, blev je g ind
kaldt til et m øde m ed oversergenten, der sagde til m ig, at je g var spion. ” Du er
jo en 5. kolonnem and. - H vad er det for noget m ed dig,” sagde han. ’’Hvad er
du for én? - D en slags personer skal je g ikke have blandt m it personel,” sagde
han og var godt sur. De havde fået besked på, at je g ikke var statsborger, så jeg
skulle pilles ud a f bataljonen og kom ikke m ed de andre til Afrika. Jeg skulle
ellers havde væ ret i retten i Los A ngeles to dage efter vi forlod ørkenen for at
få m it statsborgerskab, m en det kunne d e jo ikke tage sig a f i kom pagniet.
N år je g ser i bakspejlet, kan det være, det blev m in redning, for m ange a f m ine
kam m erater kom ikke hjem igen, for de var jo altid forrest, hvor det gik hedest
til. N år dette er sagt, så er det klart, at det ikke var nogen sjov oplevelse, at
skulle forlade sine kam merater.
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Transport/forsyning
Så blev je g udkom m anderet til hæ rens forsyningstropper. De havde på land
bygget noget, der lignede et skib, hvor vi så stod ved laste- og lossegrejet og
øvede os på at sætte store kasser ned i ’’skibets" lastrum m ed m astekranerne.
N år det var gjort, blev ’’godset” losset på "kajen” , hvor det pænt blev stablet,
for at kom m e ned i ’’skibet” igen. Det blev vi helt gode til.
Så kom vi til Boston, hvor vi læ rte at losse og laste rigtige skibe, køre m ed
gaffeltrucks, hvor vi hentede gods fra togvogne og kørte dem på lager, og
hvor vi lærte at stable godset pænt op. Det var krigsm ateriel og forsyninger til
soldaterne i Europa, vi havde med at gøre.
I Boston blev je g am erikansk statsborger. Det foregik i retten, hvor je g skulle
svare på en hel del spørgsm ål og blev overhørt i den am erikanske historie med
præ sident A braham Lincolns G ettysburg A dress (berøm t tale efter N ord
staternes afgørende sejr over Sydstaterne i 1863)

Til Europa
Den 21. august 1943 var der så endelig afgang for m ig m ed et troppetrans
portskib fra N ew York til Europa. Vi var 3600 m and om bord, og vi spiste
varm m ad en gang om dagen. N år vi skulle spise, fik vi hver en stålplade med
6 fordybninger i, og så gik vi fra m and til m and og fik kartofler, steg,
grøntsager og sovs. I løbet a f 3 kvarter var vi alle bespist.
Vi sejlede i en stor konvoj, om givet a f krigsskibe, der skulle sikre os mod
ubåde. En dag, da vi var et halvt døgns sejlads fra G ibraltar, lå vi alle sam m en
helt stille. A lle skibe havde stoppet deres m askiner, og vi skulle være helt
stille. Efter nogle tim er blev det afblæ st, og vi kunne sejle ind gennem G ibral
tar Stræ det og ind til havnebyen O ran i A lgeriet.

Oran
H er lå vi så en m åned i en teltlejr og kunne se ud over M iddelhavet. Vi fik
besked på, vi ikke m åtte m æ nge os med lokalbefolkningen. B ortset fra lidt
øvelser, lavede vi ingenting. Vi havde en U S-carabin som vores personlige
våben. Den skulle følge os overalt, og vi holdt den altid i orden.
I Juli 1943 var am erikanske, britiske og canadiske tropper gået i land på
Sicilien. Den 2. septem ber passerede de M essina Stræ det, og kæ m pede nu på
E uropas fastland. I dag kan m an m åske synes, det var m æ rkeligt, vi ikke blev
sat ind, m en je g husker det, som om vi var beregnet på at skulle sæ ttes ind ved
N apoli, når de allierede engang var nået så langt. Først, når der var etableret
et brohoved der, skulle vi sæ ttes ind. Tyskerne tog nu m agten i Italien, og de
14

sendte store sty rk er til
sydfronten for at stoppe
de allierede.

Italien
Da de allierede gik over
M essin astræ d et, foretog
de sam tidig en landgang i
S alern o bugten, syd for
Sorrento. D erfra gik det så
nordpå mod Napoli.
Nu skal m it transportkom 
pagni til fronten. Vi kom 
m er ned til havnen i Oran,
hvor der ligger et engelsk
troppetransportskib, som
skal sejle os til Napoli.
M aden om bord er helt
an d erledes
end
den
am erikanske mad, da den
b landes sam m en inden
serveringen og godt m ed
sovs dertil. Vi kom m er
velbeholdent til byen og
sov de første næ tter på
u n iv ersitetet.
D et var
varm t, så vi lå om natten
og sov på den svalegang,
der var i første sals højde
ru n d t
om
klassev æ r
elserne. H er oplevede jeg
den første luftalarm , idet
tyske fly kom ind over byen. Den blev nu afblæst, inden vi nåede at kom m e i
kælderen. Efter et par dage blev vi (lyttet til en anden bygning, og fra dette
kvarter skulle vi nu hver dag m archere ned på havnen for at arbejde. Vi var
om kring 100 mand, og ca. 25 mand blev sat a f til at losse hvert skib.
Selv om vi blev fordelt i lasten og på kajen, var jeg som regel heldig med at
kom m e til at stå ved spillet. M åske havde m ine år som søm and givet mig en
øvelse i at betjene kranerne, for jeg fik ofte dette jo b ved lossegrejet. Så
lossede vi ellers det ene skib efter det andet, og da de fleste skibe var Libertyskibe, kendte vi efterhånden disse skibes lastrum som vores egne lommer.
Alt m ateriel blev kørt til store depoter uden for byen på lastbiler.
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Det stod i vores ugentlige avis: Stars and Strips, at tyskerne ikke kunne nå at
sænke skibene så hurtigt, som nye blev bygget.
H avnen var m ilitæ rt om råde, hvorfor vi ikke så m eget til byens indbyggere.
Kun når vi skulle frem og tilbage på arbejde, så vi dem. Det var m it indtryk,
at de var glade for, at vi var kom m et, så de slap a f m ed tyskerne.
1ja n u ar 1944 åbnede de allierede et brohoved syd for Rom. A m erikanerne og
briterne arbejdede sam m en som tidligere, men de holdt hver deres frontafsnit.
B riternes brohoved var ved byen N etuno og am erikanernes brohoved var ved
byen A nzio. Begge brohoveder lå ved en bugt m ed bjerge lidt inde i landet.
B yerne var norm alt feriebyer for indbyggerne i Rom, m en nu overtaget a f
tyske tropper på orlov. Da faldskæ rm stropperne indledte angrebet kl. 2 om
natten, var der m ange tyske tropper i byerne, som det lykkedes at overrum ple.
A ndre tyske tropper trak sig op i bjergene, hvorfra de kunne se ned over bro
hovederne og skyde ned på den landgang, der foregik.
Vores transportafdeling var m ed i angrebet den først dag, og vi havde lastet
fire Liberty skibe med al nødvendig udrustning til landgangen. Dog var
skibene ikke fuldt lastede, m en kun i et lag på bunden a f lastrum m ene. Så
kunne man lynhurtigt få fat i det m ateriel, m an havde m est brug for: benzin,
am m unition, mad, våben, osv. Jeg var om bord i et a f disse skibe, som alle fire
kom velbeholdent frem. Fra m in plads ved spillet kunne je g se ind over byen
og bjergene, hvor der forgik kam pe. Tyskerne skød først på os hen m od m or
genstunden, da de sikkert først skulle have sig reorganiseret efter overrum p
lingen.
N år vi havde tøm t et skib for last, skulle skibet retur til N apoli efter ny fragt.
Vi blev så sat over på de nye skib der ankom , idet det lastede skib lynhurtigt
tog det tom m e skibs plads. D er var ingen kajanlæ g, så vi satte godset ned i
am fibielastbiler (ducks, kaldte am erikanerne dem ), som rum m ede to net med
gods, for de sejlede ind på stranden og kørte op på land for så at køres i
depoterne. Den tom m e am fibielastbil returnerede til skibet efter en ny last.
Der var en hel række a f disse sejlende lastbiler, så vi kunne ret hurtigt få tøm t
et skibs lastrum . Der m åtte naturligvis ikke væ re for stærk søgang, for
sødygtige var de sm å sejlende lastbiler ikke.
Senere kom der m eget store landgangsfartøjer fra N apoli, der sejlede lige op
på land, og ud kørte der en hel ræ kke tungt lastede trucks. Det kunne også
være kam pvogne, de havde med. De kørte så direkte i land og bort fra o m 
rådet. Om bord korte der derefter så m ange tom m e lastbiler, som der nu kunne
være i skibet, og så lukkede det portene og sejlede til N apoli igen. O m kring
en halv tim e tog hele operationen.

Daglige bom bninger
Efter 4-5 døgn begyndte de tyske fly at bom be landgangsom rådet. D et var jo
en nødvendig livsnerve at få gods frem til de kæ m pende allierede soldater, så
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tyskerne gjorde hvad de kunne for at lukke denne vigtige forsyningslinie.
M orgen, m iddag og aften kom de tyske fly og sm ed bom ber, og man kan sige,
at nu kom je g for alvor i krig. Det skulle vare ved de 56 døgn vi lå ved A nzio.
Efter vi havde losset de første seks skibe, fik vi kvarter i en villa. N ogle infan
terister kom forbi, og de sagde til os, at vi da ikke var rigtig kloge at ville bo
i et hus. Det faldt da sam m en om kring os, når det blev truffet a f en bom be. De
foretrak klart at bo i det fri. Det skete heldigvis ikke noget m ed vores hus.

M odangreb
Efter godt en uge havde tyskerne sam let kræ fter til et m odangreb. Det var et
m eget kraftigt angreb, støttet a f tly, panser og langtræ kkende kanoner. Sam 
m en m ed en hel m asse kam m erater tilbragte je g en dag under en je rn b a n e
viadukt, hvor vi var i nogenlunde sikkerhed for tly og granater. Det var et
m eget kraftigt m odangreb, for tyskerne vidste godt, at slap de allierede ind
her, m åtte de opgive forsvaret ved M onte Cassino og Rom ville falde i hæ n
derne på de allierede. H eldigvis holdt vi stand, men det holdt hårdt. A ntiluftskytskanonerne blev rettet ned for at skyde på den frem rykkende tjende, og
d er blev virkeligt gået til den. N ogle dage efter kom der så en hel arm ada a f
allierede fly, 800 tly, synes jeg, vi fik at vide, der kom. De bom bede de tyske
stillinger, og det hjalp. Snart havde vi igen arbejdsro på havnen, hvis vi lige
ser bort fra de fly, der dagligt bom bede om rådet.

K rigsfanger
Jeg husker en dag, hvor de om talte store landgangsfartøjer skulle have en hel
m asse tyske krigsfanger m ed tilbage. Det var dog ikke lyshårede germ anere,
der stod linet op, m en fanger a f asiatisk herkom st. Hvor tyskerne havde fået
fat i dem til at kæm pe for sig, har je g aldrig fundet ud af.
En anden dag var der gået hul på en tonde rom , beregnet til de engelske styr
ker. Det rygtedes hurtigt, og for at ikke al rom skulle løbe ud i sandet og gå til
spilde, løb m an til og holdt sin hjelm under. Vi havde en rigtig god dag
bagefter.

I ilden
Som sagt kom der tyske tly hver dag for at sm ide bom ber i om rådet. De kom
m orgen, m iddag og aften. Nu var vi jo et udstrakt mål, for et par kilom eter
borte lå englæ nderne med deres invasionshavn og der var krigsskibe uden for
os for at beskytte de sårbare fragtskibe. Jeg har ofte stået og set, hvor
bom berne faldt. N ogle tæt på og læ ngere væk. Men den tanke at det kunne
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ramme vores skib, eller at jeg kunne blive slået ihjel, var der ikke rigtig plads til
i hovedet. En følelse a f en slags usårlighed gjorde måske tilværelsen lettere for
mig.
Jeg husker engang, det lykkedes at skyde 10 fjendtlige fly ned. Man samlede
ilden fra de mange kanoner om et fly. Blev den ramt, samlede man ilden om en
anden. Hver gang et fly styrtede ned, jublede vi, som om der var blevet skudt et
mål til en landskamp. Det var usædvanligt, at så mange fly blev ramt, så den
aften var vi alle næsten euforisk glade, for det var jo os, der skulle vinde krigen.
Lysten til at betragte sceneriet som underholdende teateropførelse ændrede sig
en dag, og jeg husker datoen, for det var nemlig skuddag den 29. februar 1944,
det skete. Det var hen under aften, at seks tyske fly kom m er i skumringen. Det
var lidt før end sædvanlig. Jeg står under en platform, der er bygget over et a f
vore spil forskibs. Platformen var til en kanon, som var monteret der. I hvert fald
skød vi ikke efter fly fra lastskibene. Det var blevet forbudt os for ikke at
tiltrække fjendtlig ild. Ud for os, måske 6-800 m. borte, lå der en am erikansk
destroyer.
Det allerførste fly kom lidt før de andre, og smed lysbomber, der lyste hele land
skabet op. En kam merat kom m er søvnigt op fra lasten, måske har han sovet lidt
og blevet vækket a f sirenerne, der altid hyler, når der var fjendtlige fly i området.
Han sagde: ”Nej, hvor praktisk, nu kan vi lettere se flyene, når de skal skydes
ned.”
Destroyeren skyder med alt, hvad den har, og je g kan se et fly komme lige hen
over vores skib, og den smider sine bomber. Disse er indstillede til at springe,
når de er et stykke under vandet, derfor lyder der først et ”plup” når bomben
ram m er overfladen og først et sekund eller to senere eksploderer bomben med et
brag, og sender en stor vandsøjle op i luften over eksplosionsstedet.
Der falder 2 bom ber på den ene side a f skibet og 4 på den anden side. Bombe
nr. 2 og 3 sprænges med 11 sekunders m ellem rum på hver sin side med et brag
så stort, at man næsten ikke kan forestille sig det, og hele skibet bliver levende
a f chokbølgerne. Jeg klam rer mig til det rør, jeg støtter mig til. og får mit livs
chok. Mens bom berne var på vej ned mod os og bombe nr. 2 og 3 var sprunget,
sagde jeg farvel til mine nærm eststående kammerater. Jeg var sikker på, det var
ude m ed os. Men skibet klarede sig uden en skramme.
Kort efter bliver destroyeren ramt midtskibs a f en bombe, og bomben ramm er
sikkert am m unitionsdepotet, da skibet nærmest bliver revet midt over og synker
øjeblikkeligt. De over 150 mand ombord råber og skriger og sceneriet er for
færdeligt at stå og se på. Det skib vi er på, skal ikke foretage sig noget, for der
er en del andre skibe nærm ere ved, som prøver på at redde så mange som muligt
a f de stakkels søfolk i vandet. Mørket sænker sig, og jeg kan ikke se, hvad der
helt sker, men råbene og lydene kan jeg stadig høre.
Da det blev helt stille igen, sagde jeg til min kammerat, at vi var heldige, for en
sådan dag kan vi tidligst opleve igen om fire år. Det var jo skuddag. Fra den dag
holdt jeg op med at stå og nysgerrigt se på, hvis der kom fly. Jeg var ikke usårlig
mere.
18

De døde og de sårede blev selvfølgelig bragt bort, m en det så je g ikke noget
til. Det var uden for vores verden. Vi skulle bare passe vores daglige pligter
ved lossegrejet. Var vi fæ rdig m ed et skib, gik vi i gang med det næste. K ri
gen, med døde og sårede, var en verden uden for vores.

Orlov
Fronten rykkede læ ngere og læ ngere nordpå i takt med, at tyskerne m åtte
træ kke sig tilbage. Nu var afstanden fra os på stranden i Antzio for lang, og
d er blev åbnet en ny forsyningshavn, næ rm ere fronten.
E fter 56 dage fik vi en uges orlov, som vi tilbragte i en ferie/orlovsby, ved
bredden a f Salernobugten. Her kunne m an slappe a f ved stranden, drikke,
hvad der nu var at drikke, og var man interesseret i piger, var der også bor
deller. Der var også piger, der selv gik rundt og bød sig til. M an gjorde en del
ud a f at fortæ lle om de farer, der var for kønssygdom m e, og der var oprettet
klinikker, hvor man kunne blive efterset og desinficeret. Bordeller med
am erikanske piger fandtes ikke.
Priserne var alt fra en cigaret til hele pakker, men m an betalte også med
am erikanske lirer, invasionspenge, som m an fik udbetalt som lom m epenge og
som var brugbar betalingsm iddel i om rådet. Man kunne få vasket tøj og blive
klippet for næ sten ingen penge. Det var jo civilbefolkningens eneste m ulighed
for at fa en hverdag til at hænge sam m en.
D er udviklede sig også overalt en kolossal sortbørshandel. M an stjal hele last
billadninger, og je g tror, m ange a f vore chauffører fik sig en god dagløn ved
at arbejde sam m en m ed den italienske m afia.

Civitaécchia
Så blev vi sejlet til det næste sted, hvor vi skulle arbejde. Det hed C ivitaéc
chia, som på italiensk kan
oversæ ttes med: den gam 
le by. Det var en alm in
delig havneby m ed kajan
læg, ca. 75 km nordvest
for Rom. A rbejdet var det
sam m e som tidligere, los
ning a f skibe m ed m i
litært m ateriel. O m rådet
var befriet før vi kom, så
d er var ingen m ilitæ r
aktivitet i om rådet. Men
det havde der væ ret forud.
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N år vi havde fri, var vi rundt for at se, og vi skulle alle hen for at se tre erob
rede tyske kanoner, som var kæ m pestore og placeret på jernbanevogne. Med
de kanoner havde tyskerne kunnet genere de allierede en hel del. De kørte
kanonen i stilling, afgav ild m ed ret stor træ fsikkerhed på stor afstand for så
at køre dem væk igen, inden kanonen var lokaliseret a f de allierede.
K anonerne blev nedkæ m pet på den m åde, at m an ødelagde jern b an en ettet
foran og bag dem , så deres aktionsradius langsom t blev indskrænket. Til sidst
blev de opdaget og sm adret.
Hvordan vi boede, og helt præ cis hvor længe vi var der, står uskarpt for mig.
Vores hverdage var trods alt m eget ensform ige, med losning fra m orgen til
aften. Efter et par m åneder havde fronten llyttet sig, og vi skiftede til havne
byen Piom bino

Piombino
Piom bino ligger på et næs lige over for øen Elba, en sm å hundrede km syd for
Livorno. H urtigt var vi inde i den daglig rutine, og je g kan ikke huske noget
specielt fra byen. H usker egentlig
ikke, hvor vi boede eller nogle
begivenheder fra stedet.
For at få lidt afveksling i hverda
gen, lavede vi selv fester engang i
m ellem . N ogle kam m erater kunne
spille og synge, og andre blev
klædt ud som piger og der blev
opført sm å stykker. A lt sam m en
til stor m orskab for os. Vi havde
også en v elfæ rd stjen este, d er
sendte kendte kunstnere rundt for
at optræ de for soldaterne. D er var
biografer, hvor m an viste am eri
kanske film , sejlet til byen for at
opm untre og fornøje. H er m od
nord var der heller ingen g ru n d til
at væ re bange for civilbefolknin
gen. D e var glade for, at vi var
kom m et og betragtede os som
befriere.
V elfæ rdstjen esten
arran g e re d e
også rejser til de kendte italienske
byer. Jeg var i Rom p å en sådan
tur, hvor je g bl.a. var helt oppe i
toppen a f Peters-kirken, og vi så
20

Colosseum og andre kendte ting. Senere var je g i P isa og i Firenze på
tilsvarende udflugter.
Jeg husker ikke helt præcis, om det var i Piom bino, m en et sted kom der nogle
guldsm ede, og tilbød at lave en ring a f tre am erikanske sølvm ønter, quarters.
I ringen blev m ine initialer indgraveret. Den ring har fulgt m ig lige siden, og
er godt slidt. Jeg købte også nogle sm ykker i filigranarbejde. D em fik m in
kom m ende kone, og hun har dem stadigvæk.

Livorno
Så blev vi sejlet til Livorno, som også var en stor havneby. H er skulle je g være
resten a f krigen, skulle det vise sig. I alt 8 måneder. Fronten havde igen flyt
tet sig, så nu kunne forsyningerne m ed fordel landsæ ttes her. E fterhånden var
je g steget i graderne og havde fået tre vinkler og en bue nedenunder. N u var
je g blevet staffsergent. Jeg fik også en del ordner, som dem m an kender som
sildesalat. D er var bl.a. orden for god opførsel, for deltagelse i invasionen og
for at have væ ret i ildlinien. D esvæ rre m ister je g m in jakke, da je g er på vej
hjem fra krigen. Jeg putter den i en vadsæk, fordi det var så varm t, og så bliv
er vadsæ kken stjålet. D et æ rgrer mig, at je g aldrig har haft lejlighed til at prale
lidt m ed m it fine bryst m ed alle striberne.
M in hverdag var blevet lidt m ere behagelig. Vi havde en kok til at lave m ad til
os på vores kvarter, og hverdagen forløb således, at vi om m orgenen blev
fordelt på de skibe, der skulle losses m ed om kring 5 m and på hvert skib. Vi
var nu supervisere, og havde italienske krigsfanger til at betjene grejet. Vi
skulle vise dem , hvordan de skulle udføre arbejdet og stå til rådighed, når der
opstod problem er. N år dagen var slut, havde vi fri og kunne gøre, hvad vi lyst
ede.
En søndag er vi et par stykker ude at gå en tur uden for Livorno. H er fin d er
vi et am erikansk depot, ubevogtet og m ed en hel del køretøjer, bl.a. en række
Jeeps. D et viser sig, at den, vi prøver, fint kan starte og køre, så vi beslutter at
tage den m ed os. Vi organiserer den, som det hedder. Den har benzin på, så
den kan vi fint bruge. D et er jo dejligt at have en "stabsvogn”, og da je g har
væ ret m ed til at få fat i den, har je g lidt ejerfornem m elser over den. Jeg.husker,
at je g går m ed tanker om at tage hjem til B roager for at besøge fam ilien, for
der er krigen jo slut. Jeg finder dog ud af, at der skal en m asse papirer til, for
at kom m e igennem de forskellige besæ ttelseszoner, så den tanke m å je g m od
stridende opgive.
D er går jo kun et vist stykke tid, så m angler bilen benzin. N ogle vidste, hvor
d er var et depot m ed trom ler m ed denne dyrebare væ ske, så vi tager a f sted og
får m ed stort m øje en m eget tung trom le bakset op i Jeepen. Vi anbringer
trom len i en garage ved et tom t hus tæ t på, hvor vi bor, efter vi har fået fyldt
bilen tank helt op. Da vi senere skal efterfylde, er trom len borte, sikkert stålet
a f nogle andre kam m erater.
21

Vores løjtnant låner Jeepen til Rom, og her sker der så det, at han får øje på
noget m ilitæ rpoliti, der laver undersøgelser, og da han ikke har papirer på
bilen, lader han den bare stå i Rom for ikke at blive knaldet. Det blev han ikke
videre populæ r af, da han sådan har m istet ’’vores” bil.

Fred i Europa
De italienske krigsfanger bliver afløst a f tyske, da krigen sluttede i Europa.
Det var en hel velsignelse. De tyske krigsfanger vil gerne vise os, at de har
væ ret dygtige soldater, og det kunne de gøre ved at være dygtige krigsfanger,
der føler ansvar ved at lave et flot civilt arbejde. De var m eget arbejdsom m e
og pålidelige, og ville gerne gøre alt uden vores hjæ lp og anvisninger.
T ransporten gik pludselig den anden vej. Alt det m ateriel, der ikke var pakket
op, blev sendt retur til USA. Pludselig skulle vi til at laste skibe, hvor vi i
m åneder kun havde losset. Det var lidt a f en om væ ltning, så det var fint, vi fik
tyske hjæ lpere i stedet for de italienske.
En gang skulle der lastes et par kæm pe store kasser. Jeg tror, der var en bil i
dem . Tyskerne fik besked på, at kasserne skulle op i hjørnet a f lastrum m et.
Fint, sagde de, det skulle de nok selv finde ud a f hvordan. De fik fin t kassen
hejst ned, og så knoklede de ellers m ed koben og løftestænger, indtil de langt
om læ nge havde fået den tunge kasse på plads. Nu ville vi lige vise dem , hvor
dan vi gjorde, så da den næ ste tilsvarende kasse var sat på bundet a f lastrum 
m et, fastgjorde vi lige en talje i et spant i hjørnet, og m ed spillet trak vi ganske
stille kassen ud i hjørnet på et øjeblik. Tyskerne så m åbende til. De var slet
ikke klar over, at det kunne gøres på denne sm arte måde.

Hjem sendelse
Da vi skulle hjem , faldt datoen ikke sam m en m ed befrielsen a f D anm ark den
5. maj 1945. A m erika er stadig i krig m ed Japan, som først den 2. septem ber
1945 er klar til at underskrive fredsbetingelserne.
Det var et pointsystem , der afgjorde, om man kunne hjem sendes. Vi fik point
for, hvor læ nge vi havde væ ret borte, for at havde deltaget i kam pe, for at
havde væ ret m ed ved angreb osv. osv. Disse point blev så talt sam m en, og je g
kan huske, at je g havde 89 point, da je g blev hjem sendt. A ndre, m ed lavere
pointtal, m åtte så vente. Jeg forlod hæ ren i august 1945.
Jeg husker ikke helt præcis, hvordan je g kom tilbage til N ew York, m en je g er
sikkert kom m et m ed et transportskib, der har sejlet m ateriel tilbage til A m eri
ka m ed overflødigt gods fra krigszonen. Jeg tror, je g afm ønstrede m idt i
august i Fort Dix i N ew York. Vi fik 150 dollars udleveret i hjem 
sendelsespenge. Tre m åneder senere fik vi igen 150 dollars som startpenge til
det civile liv.
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Efter krigen kunne je g igen skrive med m it hjem i Broager, og m in m or skrev
til mig, at jeg skulle kom m e hjem. Jeg havde ikke været hjem m e i snart 9 år, så
nu ville hun have, at je g kom hjem for at få et højskoleophold. Jeg var nu ikke
helt parat til at kom m e hjem, for jeg ville gerne have en frem tid i USA og skulle
have en uddannelse. Jeg havde en drøm om at komme til at bo i Los Angeles.
Der var klim aet fantastisk, havde m ine soldaterkam m erater fortalt mig, og der
lå m ulighederne.

College
I Des M oines i Iowa var der en bygning, der tidligere blev brugt til årlige
kirkekonventer for den danske m enighed i USA. Den var nu lavet om til et col
lege, ’’Grand View,” under ledelse a f en forstander Knudsen. Vi fik kontakt med
forstanderen, og jeg kunne godt starte. Jeg havde jo ikke gået på High School,
m en kun to år i 7. klasse i Broager.
Så kom jeg i starten a f 1946 som studerende til G rand View i Iowa, et college
under ledelse a f en forstander K nudsen, der var dansk. Jeg var der 4 måneder,
hvorefter vi fik som m erferie, der varede 2 ¡4 m åned. Nu kunne jeg nok nå at
kom m e hjem for at se til far og mor. Jeg havde penge til en flybillet, men jeg
kunne jo lige så godt tage hyre på et skib for at tjene penge sam tidig med trans
porten. Jeg havde jo stadig m in søfartsbog.
Jeg fik så m in sidste hyre som m atros på et dansk skib, ejet a f DFDS. D et var
M.S. Georgia, der under krigen havde sejlet under am erikansk flag, og nu skulle
hjem. Det gik ikke væ rre end bedre, at vi fik m otorstop og kom ind til New port
N ew s i West W irginia. Her bikser de med m otoren, og den er først repareret
efter en hel måned. Så sejler vi over Atlanten og skibet skal lige til G dynia med
en last, før vi kan anløbe København. Da jeg kom hjem, var der 14 dage tilbage
a f m in ferie.

Danmark
M ine forældre var flyttet til Bryggergården i Brunsnæs, ejet a f min bror Chris
tian. Deres hus på Set. Pauli nr. 20 var lejet ud til den danske børnehave.
Jeg var ikke parat til at tage tilbage til USA så hurtigt, og det var for sent at melde
sig til en dansk højskole. Min søster i København havde en veninde, der havde
været på Askov Højskole, og hun ringede til forstander Arnfred. Jo, de havde lige
netop fået lavet et gam melt VC i Grønnegården om til et værelse, så de kunne
godt have en elev mere. Så tog jeg et semester på Askov, der varede 6 måneder.
Efter højskoleopholdet, som jeg havde været m eget glad for, kom jeg i tømrelære hos A nker Moos i Broager. Jeg gik om aftenen på Teknisk Skole, der lå i
Østergade i Broager. Jeg var en a f de ældste elever, fordi jeg havde været m ed i
krigen.
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B agefter tog je g på H åndvæ rkerskolen i O llerup på Fyn, hvor je g lavede m in
svendeprøve. U dgifterne på H åndvæ rkerskolen fik je g dæ kket a f den
am erikanske regering, som en tak for m in deltagelse i krigen.

Cecilie
Jeg havde truffet en sod pige, og vi blev forelskede i hinanden i 1948, m en je g
havde stadig den am erikanske drøm i baghovedet. D a je g spurgte hende, om
hun ville forloves m ed mig, svarede hun straks ja. Da je g så spurgte hende, om
hun ville med m ig til U SA , svarede hun: ’’Jam en, je g kender jo ikke nogen
derovre.” Og derved blev det.
M ange år senere flyttede M ax og G rethe fra N ew York til Sønderborg, hvor
G rethe havde en søster. M ax og G rethe havde ingen børn, og m in kone og jeg
havde i m ange år fin kontakt m ed dem. Ved deres død arvede vi deres bohave.
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Jacob Kronika
08.01.1897 - 08.05.1982
Fortalt a f Christian Kronika, slægtning ti! Jacob Kronika
N år man går en tur op og ned ad Storegade i Broager, er det m eget svæ rt at
tæ nke sig, at der i næ sten hvert eneste hus har væ ret en handels- eller h ånd
væ rkervirksom hed. Ja selv i min tid erindrer jeg, at der har væ ret 5 kroer og
en cafe på gaden. Bag hver facade har der væ ret et aktivt familieliv, m en også
et aktivt håndvæ rker/handelsm iljø,.som var nødvendig for at sikre fam iliernes
eksistens.
I ejendom m en Storegade 8 var der om kring århundredskiftet en købm ands
handel, som var ram m e om et rigt familieliv. H er boede købm and Peter C hris
tian K ronika og dennes hustru Karen.
Peter C hristian K ronika, var født i Alnor, hvor faderen drev en købm andshan
del og sam tidig var skipper. I lan havde 2 skonnerter, som han hovedsageligt
anvendte til sejlads m ed produkter fra teglvæ rkerne om kring Flensborg Fjord.
H ustruen K aren var født Randerup, og var datter a f gårdm andsfolk fra Hvidding ved Ribe.
Æ gteparret etablerede sig i huset Storegade 8 i Broager om kring 1890 og
åbnede en købm andsbutik, hvor man kunne købe alt, hvad der hørte sig til i
den slags forretninger på den tid, d.v.s. købm andsvarer, gryder, potter, pander,
porcelæ n m ed mere.
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Fam ilien fik ialt fire børn i perioden,
hvor den boede i Broager. M arie, Ane,
Jacob og A ndrea, og de blev boende i
B roager til 1909/10, hvor Peter Christian
K ronika fik tilbudt en stilling som bog
holder ved det store kul og koks firm a
Holm og M olzen på havnen i Flensborg.
T iderne viste sig også på det tidspunkt
m ed sin ugunst og han valgte derfor at
tage jo b b et i Flensborg. Peter Christian
K ronika blev dog ved m ed at kalde sig
købm and resten a f livet, skønt han op
nåede 25 års jubilæ um som ansat i F lens
borg firm aet.
Tiden i Flensborg blev en god tid for
fam ilien, men m an undgik ikke sorger.
M oderen døde allerede i begyndelsen a f
2 0 ’erne, men så kom m osteren fra Hvidding og holdt hus for dem . I 1927 døde
Andrea - Jacob
den yngste a f pigerne, A ndrea, i en alder
Ane - Marie
a f 27 år.
A ndrea var idealist og gik op i ungdom sarbejdet i Flensborg. Hun var blandt
andet leder a f spejderarbejdet i Flensborg, og havde ikke tid til at være syg.
Hun fik tuberkulose og døde kun 27 år gam m el. H endes livshistorie er udgivet
i bogform skrevet a f redaktør Ernst C hristiansen, udkom m et på G yldendal i
1927, titlen er “G rethes K am p” .
Den førstefødte, M arie, blev uddannet på kontoret på Flensborg Avis, og blev
sendt til Tønder og ledede afdelingen frem til 1939, hvor hun blev bogholder
på Flensborg Avis i Flensborg. M arie stoppede på avisen i 1949 på grund a f
sygdom , og levede frem til 1974 i Flensborg.
D atter nr. 2, Ane, kom i huset og blev gift m ed skibskaptajn G eorg M einhardt
fra Rinkenæs. Hun blev hjem m egående husm oder og levede i Flensborg til
højt op i 9 0 ’erne.
Den sidste a f børnene var drengen Jacob K ronika. Han blev fodt den 08.01.
1897 og døde i København den 08.05.1982.
Jacob begyndte skolegangen i B roager og fortsatte i Flensborg, da fam ilien
flyttede dertil og afsluttede med at tage tysk studentereksam en (andet fandtes
ikke).
Å rene i B roager har han engang beskrevet som nogle a f sine bedste år. Fami
lien tilhørte den danske befolkningsdel, og bekendte sig til det danske sprog.
I årene i Broager legede tyske og danske børn med hinanden, og det gjorde
Jacob og hans søskende også. De legede m ed genboens børnebørn, når de var
på besøg fra Flensborg, m en da fam ilien K ronika flyttede til Junkerhoel vej i
Flensborg, og tilfæ ldigvis kom til at bo i um iddelbar næ rhed a f legekam m e
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raterne fra Broager, - så var legen slut - for i Flensborg legede visse tyske fa
m iliers børn ikke m ed danske børn. Den første lille kam p som fandt sted i
græ nselandet. Det skete dog også her, at tyske og danske børn legede sam m en,
m en ikke uden slagsm ål. Se bogen “ Barn i Flensborg 1890 - 1920” .
Skolegangen fortsatte i Flensborg og blev i 1915 afsluttet m ed studenterek
sam en. H erefter var de kåde bårne- og ungdom sår slut. Krigen var brudt ud,
og alle unge raske m æ nd blev indkaldt i krigen m ed eller m od deres vilje.
Jacob blev indkaldt og blev uddannet til at kom m e til fronten. Her gjorde han
tjeneste ved Vestfronten, og under et ophold bag fronten pådrog han sig en
kraftig bihulebetæ ndelse. D ette skulle vise sig at blive til held for Jacob. Han
blev indlagt på el lazaret, gennem gik en operation, og få dage efter gled han
langsom t over i bevidstløs tilstand. M ange dage senere vågnede han op i
“ Sterbezim m er”, og lakket været m eget god pleje a f franske nonner kom han
sig langsom t. Jacob blev udskrevet og hjem sendt som ubrugelig til krigstjen
este.
Vi er nu nået til året 1917, Jacob er 20 år, hjem sendt fra fronten m ed en stu
dentereksam en som eneste bagage. O vervejelserne blev m ange, læse videre,
tage en uddannelse i hjem byen, eller rejse ud. Tiden var m eget speciel i F lens
borg på dette tidspunkt. M ange drøm te om en genforening m ed D anm ark,
men fortyskningen a f byen fortsatte fra tysk side. Jacob begyndte at få sin
gang på Flensborg Avis. I løbet a f få år blev han m eget tæt knyttet til redaktor
E rnst Christiansen, og Jacob blev i den m eget unge alder a f næ ppe 23 år, den
17. novem ber 1919 udnæ vnt til chefredaktør for den tysksprogede danske
presse for Flensborg om rådet, ja hele Sønderjylland. M ange spørger nok,
hvorfor en tysksproget avis til en dansk folkedel. Forholdet var jo sådan, at det
danske sprog var blevet m ere og m ere forbudt i H ertugdøm m et Slesvig, en
gradvis fortyskning a f om rådet, og for at få alle dansksindede i tale var det
tyske sprog en nødvendighed.
Første opgave var forberedelsen a f afstem ningen i 1920, som var planlagt til
at foregå i 3 zoner. 1. zone (N ordslesvig) den 10. februar 1920, 2.zone (S y d 
slesvig ned til K ielerkanalen) 14. m arts 1920, og afstem ningen i 3.zone skulle
afholdes, når afstem ningen i 2. zone var afholdt og havde givet et dansk tier
tal. M en også efter afstem ningerne var det vigtigt med sam m enholdet i de
danske kredse. M ange valgte at optere til D anm ark, og Flensborg m istede hele
sit nordlige opland. M ange sam m enslutninger og foreninger blev etableret i
denne periode.
Der var hele tiden et m eget stort problem for avisudgivelserne. De tidligere
oplag til N ordslesvig svandt ind, her blev der købt eller etableret aviser med
tilknytning til resten a f D anm ark, så som Jydske Tidende og Sønderjyden, så
økonom ien blev dårligere og dårligere. Den økonom iske krise kradsede, og
sponsorerne udeblev.
Den tysksprogede danske avis hed N eue F lensburger Z eitung, og blev udgivet
frem til 01.08.1925. H er blev den om dannet til Der Schlesw iger, som udkom
frem til 19.08.1937, hvor den blev forbudt a f nazisterne.
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Jacob K ronika var redaktør a f denne avis frem til den 1.ja n u a r 1932, hvor han
opsagde sin stilling ved avisen og rejste til Berlin for at blive korrespondent.
D enne periode, som skulle vare til 1945, blev nok den bedste i Jacob K ronikas
liv.
Jacob K ronika fik tilbudt et jo b som korrespondent for Berlingske Tidende,
men afslog dette, da han m ente dette hus havde væ ret m ed til at æ ndre avis
sam m ensæ tningen i Slesvig til det m indre gode. I stedet fik han kontakt med
N ationaltidende, senere D agens N yheder sam t til Svenska D agbladet, sam t
selvfølgelig hans hjertebarn Flensborg Avis.
Set fra en journalist, m å det have været det rette tidspunkt at kom m e til Berlin
på. De økonom isk svage tyverne var forbi, men blev afløst a f m indst lige så
turbulente tider i begyndelsen a f trediverne, statsm æ nd som von H indenburg
og Stresem ann frem til 1933, hvor A d o lf H itler dukker op på arenaen.
Jacob K ronika var en m eget åben og im ødekom m ende person, som havde let
ved at kom m e i kontakt m ed andre. Han var sæ rdeles veltalende og havde et
m eget velform ulerende sprog, og han kendte til takt og tone. A lt dette var
m edvirkende til, at han fik kontakt med m ange forskellige personer under sin
B erlin-periode.
En a f Jacob K ronikas gode venner fra Flensborg var jo u rn alisten Willy
Petersen, som næsten sam tidig blev ansat ved D agens Nyheder. D isse to Jacob
K ronika og W illy Petersen dannede et genialt m akkerpar. De opfandt deres
eget sprog, som bestod a f dansk, tysk, sønderjysk, plattysk og flensborger plat
i et stort sam surium . D ette bevirkede, at der i hele perioden kunne sendes
ucensurerede artikler pr. telefon til København.
Den historiske begivenhed, som gjorde ham danm arksberøm t, og står som
Jacob K ronikas største journalistiske værk, er hans uafbrudte m elding om
tyskernes overfald på D anm ark den 9. april 1940. 1 den forbindelse sendte han
uopfordret den m eddelse til det danske udenrigsm inisterium , sam t artikler til
dagens N yheder, alt noget som den davæ rende danske regering sad overhørig.
I Berlin blev hans om gangskreds international, han fæ rdedes hjem m evant
blandt kunstnere, skuespillere, filosoffer, teologer, berøm theder og m indre
berøm te, og m odtog m ange frem ragende danskere, som spurgte til råds, om
hvordan verden ville se ud efter krigen. Blandt journalistern e i Berlin blev han
valgt til form and for den internationale presseloge, endvidere var han tals
m and for det danske m indretal overfor det nazistiske styre. Et ikke ufarligt jo b
for Jacob Kronika, tysk statsborger, tilhørende det danske m indretal, talsm and
for internationale journalister, og så færdes blandt personer som G øring,
G øbbels og a f og til Hitler. D ette m edførte flere gange et næ sten totalt skrive
forbud. m ed trusler om udvisning, frem skaffelse a f arieattest og m eget mere.
Ved krigens slutning blev Jacob K ronika interneret og ført til M oskva sam m en
med m ange andre spæ ndende personer. I august 1945 kom han til København
og rejste derefter hjem til Flensborg. H er genoptog han arbejdet indenfor m in
dretallet og deltog i forhanlingerne som blev Bonn- K øbenhavn overenskom 
sten. Sideløbende fortsatte han sit jo urnalistiske virke.
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Da chefredaktør L.P. C hristensen døde i 1960, blev han udnæ vnt til ny ch ef
redaktør på Flensborg Avis. Et jo b som han bestred, til han gik a f den 01.01.
1964, 67 år gam m el. Han ønskede ikke, som sin forgænger, at blive i jo b b et
til højt op i årene, og derved stå i vejen for yngre kræfter.
Jacob blev boende i Flensborg frem til 1974, hvor han tog ophold i K øben
havn og døde den 08.05.1982. G ennem hele sit otium forblev han en flittig
jo u rn alist og foredragsholder og udgav adskillige bøger, m est om hans del
tagelse i de historiske begivenheder, men også om kunst og om Flensborgs
historie.
Jacob K ronika blev begravet en skøn m ajdag på Rinkenæs gam le Kirkegård.
I forbindelse m ed onkel Jacobs død, var der nekrologer i alle landets aviser, og
je g vil citere et uddrag a f H ans M eiers ord fra D agbladet Inform ation:
E n a f de bedste journ alister i Europa er død: Jacob K ronika. Det er store ord,
men K ronika selv ville have accepteret dem . Han var aldrig bange for at bruge
sproget højtid, og han var ikke falsk beskeden. Og i øvrigt er ordene skrevet
a f en, der sjæ ldent selv brugte store ord, m en som ikke var bange for at
anvende dem , når de passede. Det var Børge O utze, der i 1960 gav dette rid
derslag til den dengang 63 årige K ronika, der netop var blevet udnæ vnt til
chefredaktør for Flensborg Avis. Han var den store journalist, hvis kendteste
og vigtigste gerning kom til at ligge i Berlin under anden verdenskrig. Jo u rn a
listikken var for K ronika et a f de m ange m ål, der skulle tjene den sag, han
bræ ndte for m ere end noget andet: Sydslesvig. Han vidste, og han talte S yd
slesvigs sag lige til sin dod.
Han var politiker - defineret som en der kæ m pede for Sydslesvigs sag. Han
blev leder a f det danske generalsekretariat i Flensborg, og var de danske syd
slesvigeres talsm and i Berlin 1932 - 1945.
Jacob K ronika udtalte ved sin afrejse til Berlin i 1932 “Vi regner m ed store
politiske forandringer i løbet a f 1932. Hitlers bevæ gelser tyder på enorm e
om væ ltninger i Tyskland. Vi m ener derfor, at det m å være rigtigt, at kom m e i
direkte og m ere varig kontakt med de politiske faktorer i Berlin.”
Denne kontakt fik han. O g denne kontakt udnyttede han strålende jo u rn alis
tisk. H an blev, skønt tysk statsborger - men altså som alt andet end tysksindet!
- form and for de udenlandske korrespondenter i Berlin, og han om gikkes
sprogligt ubesvæ ret naturligvis, nazistiske spidser.
At høre Jacob K ronika, med den enestående m undtlige fortæ llerevne, berette
om et teselskab hos Hitler, var en oplevelse a f de sjældne. Han havde en foto
g rafisk hukom m else og et sjæ ldent talent for den m eningsfyldte detalje.
Hans hovedtese om H itler var, at det var en religiøs vanvittig mand, der førte
en nation ind i vandviddet.
Han læste, spadserede, diskuterede, holdt foredrag, var hyperaktiv til det sid
ste. H an var sine venners ven, men først og frem m est var han sig selv. Det selv
han var, holdt man af. Han var ikke alene en stor journalist. Han var et stort
menneske.
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BROAGER KOMMUNE
1/11 1 9 5 4 - 31/12 2000
Affhv. skattechef Hans Christensen
1. novem ber 1954 - dagen er overskyet, diset og m åske med lidt støvregn - alt
så en rigtig efterårsdag. Sådan begynder m ange rom aner m ed efterfølgende
spæ ndende læ sning, men for mig blev det en dag, hvor je g begyndte mit arbe
jd e ved Broager kom m une og at denne ansæ ttelse skulle vare i næ sten 46 år,
var je g ikke klar over denne dag.
B roager kom m une var på det tidspunkt på ca. 5000 indbyggere. D ette ind
byggerantal holdt sig næsten uæ ndret igennem m ange år. Det er først op i 70
og 8 0 ’erne hvor indbyggerantallet begyndte at stige grundet udstykning til
boligbyggeri. K om m unen blev i 1922 sam m enlagt a f de tidligere 9 kom m uner
på Broagerland og var på det tidspunkt én a f landets største landkom m uner. I
1970, hvor den store kom m unesam m enlæ gning fandt sted, forblev kom m unen
uændret, og B roager kom m unes status æ ndredes til en m indre landkom m une.
I 1954 var der på ’’Sognerådskontoret” , som kom m unekontoret i daglig tale
blev kaldt, og beliggende M øllegade 5, ansat følgende:
K om m unesekretæ r
C hristian Skjold
Socialkontoret:
O.ass. Knud M oller - senere udnæ vnt til kæ m ner ved C.
Skjolds afgang.
Folkeregister:
Ass. Jørgen Tychsen
O pkræ vning:
Pantefoged Johannes Lund
Bogholderi:
Ass. Christian Schm idt - senere kom m unesekretæ r
i
Ensted kom m une
Ass. Hans Christensen
K ontorhjæ lper M athilde Skjold - ansat halvdags
Ved m in fratræ delse var der på R ådhuset ansat ca. 45 personer.
A rbejdstiden var dengang fra kl. 08.00 til 12.00 - m iddagspause til kl. 14.00
og arbejdstiden ophørte kl. 18.00. Lørdag var der fyraften kl. 12.00 D enne
arbejdstid holdt sig til langt op i 1960’erne. Om som m eren var det dejligt med
denne lange m iddagspause - vi kunne nå at kom m e ned til V em m ingbund og
få en dukkert.
Jeg er udlæ rt ved K ornim porten for Als og Sundeved, Sønderborg. Efter have
gennem gået handelsskolen, kom je g på et udvidet regnskabskursus i internt og
eksternt bogholderi. K urset afsluttedes m ed en statskontrolleret prøve. D ette
kursus bevirkede, at je g interesserede m ig for regnskaber, der senere bevirke
de at je g overtog regnskabsligningen. Ved kom m unen gennem gik je g Dansk
K om m unalkursus og i 1970-72 Forvaltningshøjskolens diplom prøve i revi
sion og skatteret.
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Folkeregister
1. maj og I. novem ber var norm alt den store flyttedag. Pige og karle på land
brugsejendom m e skiftede arbejdsplads disse dage og flyttede et andet sted
hen. Det skete på den m åde, at man henvendte sig til folkeregisteret, isæ r om
form iddagen, hvor der så udfæ rdiges et flyttebevis, som skulle afleveres til til
flytterkom m unen. Det var ca. 60 - 75 flytninger sådan en dag. Om efterm id
dagen m odtog vi så tilflytterne med deres tlyttebevis.
Da der sam m e dag var udbetaling a f aldersrente (herom senere) var den 1
novem ber en m eget travl dag at starte min offentlige karriere på.
Folkeregisteret blev styret at ass. Jørgen Tychsen. Han var blevet ansat i 1923
ved kom m unesam m enlæ gningen, og var et om vandrende register, idet han
kunne huske de enkelte ejendom m es art.nr. (matr.nr.) og hvem der boede på
disse ejendom m e.

Jørgen Tychsen
N år vi skulle finde en person eller oplysninger om pågæ ldende, spurgte vi blot
Jørgen Tychsen. Vi var således fri for at søge i registeret; men dette kunne
selvfølgelig fejle. Jydske Tidende henvendte sig engang vedrørende et døds
fald, idet m an var ved at skrive en nekrolog. Efter at have fået navnet på den
afdøde, spurgte vi selvfølgelig Jørgen Tychsen og sendte en nekrolog til
avisen. N u var det sådant, at i den by vedkom m ende boede, var d er to personer
m ed det sam m e navn. Sam m e efterm iddag opdagede vi, at det var den anden
person, der var død. G ode råd var dyre - m en avisen fik dog stoppet nekrolo
gen. Jørgen Tychsens eneste kom m entar var - nå den anden er jo også m eget
sygB roager kom m une var én a f de første kom m uner i Danm ark, der fik folke
registeret lagt på EDB. Der indførtes et borgernum m er for den enkelte fam i
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lie. N um m eret sam lede hele fam ilien, således at der ved skatteberegningen
kunne gives det rigtige fradrag for antal born. Selvangivelser og m andtalsliste
blev udskrevet på grundlag a f ED B-registeret. N år indkom st og form ue
forhold var indberettet, blev skatterne beregnet via EDB og skattebilletten
udskrevet. Dette var ikke populæ rt hos A m tstuen. der norm alt beregnede
statsskatten på Skatterådets vegne. M an kontrollerede sam tlige beregninger
for at se om der ikke skulle være en fejl. Den sam lede skat blev opdelt i 8
rater. H erved opstod der øredifferencer, som kom m unen selv m åtte bære. Den
kunne ikke fordeles staten og kom m unen im ellem . A m tstuen var overhovedet
ikke gearet til det nye indenfor EDB systemer.
Hver 5. år var der folketælling. Til hver fam ilie blev der udsendt et skema, som
skulle udfyldes og afleveres til folkeregisteret. Den enkelte boligejer var
ansvarlig for, at alle, der var bosiddende på ejendom m en, udfyldte skem aet,
og at det blev returneret. De enkelte skem aer blev herefter gennem gået med
folkeregisterets stam kort bl.a. for at kontrollere om navn, adresse sam t fød
selsdag var rigtig. N år sam tlige skem aer var gennem gået, skulle antallet a f de
opførte personer gerne stem m e med det antal folkeregisteret havde indberettet
til D anm arks Statistik. H ver gang vi havde denne tæ lling, fandt vi fejl i regi
steret (navnet eller fødested/vielsesdato) sam t personer der ikke var tilm eldt
kom m unen. Jeg m ener den sidste tæ lling fandt sted i 1965
U nder folkeregistret horte også uddeling a f m æ lkekort. Gravide kvinder, der
blev henvist fra lægen, kunne i et antal m åneder før og efter fødslen, få tilskud
til køb a f mælk. K ortet udleveredes for en m åned ad gangen. Der førtes et re
gister over disse kvinder.
En anden sjov ting folkeregisteret styrede, var rationeringsm æ rker. I 1956
havde vi Suez krigen, hvilket bevirkede at petroleum og benzin blev ratio
neret. I kom m unen havde vi flere ejendom m e, som endnu ikke havde in
stalleret el. D eres opvarm ning og belysning var petroleum . E ndvidere skulle
personer m ed en knallert frem vise et ' ’knallertbevis” . D er var m eget streng
kontrol m ed udlevering a f disse m æ rker ligesom afrapportering til inden
rigsm inisteriet var streng, idet vi skulle oplyse antal udleverede og resterende
m ærker, der skulle returneres. Flere år efter fandt vi dog et bundt petroleum s
m æ rker - så den statslige kontrol var effektiv.
I 1968 indførtes personnum m er for sam tlige personer i D anm ark og alle blev
registreret i C entralpersonregisterct. D ette nr. kaldes i daglig tale CPR nr.
N um m eret består a f 10 cifre, der angiver fødselsdato, -m åned og år, personens
løbenum m er blandt de på sam m e dag fødte børn, sam t et ciffer, der angiver
vedkom m endes køn. F.eks. angiver personnum m eret 070624-0713, at den
pågæ ldende er født 7. juni 1924 sam t registreret barn nr. 71 den dag og er a f
hankøn. Er personen a f hunkøn ville sidste nr. væ re lige.
CPR nr. blev herefter det styrende elem ent indenfor det offentlige. Det bliver
brugt i alle registre f.eks. ved udarbejdelse a f selvangivelser - forskudsregi
streringen - skatteberegninger sam t for arbejdsgivere ved afregning a f A -skat
m .m.. Socialkontoret anvender dette ved deres registreringer og udbetalinger.
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De første m ange år var det desvæ rre m eget svæ rt at rette faste felter i cen
tralpersonregisteret f.eks. i selve num m eret. Følgende begivenhed belyser
dette. Vi fik m eddelelse om et dødsfald. Lad os kalde vedkom m ende C hris
tine Petersen. Nu er der flere personer, der har dette navn og selvfølgelig fik
vi ved en fejltagelse indberettet dødsfaldet på en forkert person til C entral
personregisteret. N år personen er m arkeret død i registeret, bevirker det, at
pågæ ldende slettes i sam tlige systemer. Der udbetales ikke folkepension, der
udskrives ikke selvangivelser eller andre ydelser, man er sim pelthen ikke
eksisterende, hvilket også er korrekt, når det er den rigtige person, der ind
berettes. Vi opdagede fejlen ved næste udbetaling a f pensionen, hvor den
fejlagtige indberettede døde person henvendte sig. G ode råd var nu dyre.
Sagen blev rejst overfor centralpersonregisteret, men blev afvist - system et var
indrettet således, at m an ikke kunne genoplive en indberettet død person - man
kunne ikke gøre noget. Vi kunne selvfølgelig ikke have en person uden for
system et og hvad gør man så. Vi indberettede derfor den fejlagtige døde per
son, som tilflyttet fra Him alaya og vedkom m ende fik således et nyt person
n um m er og blev herefter optaget i system erne igen. Jeg tror ikke vedkom 
m ende person opdagede denne lille finte. Da personen senere afgik ved
døden, skulle vi selvfølgelig give en forklaring til skifteretten.

Bogholderiet
I 1954 indførte Broager kom m une kasseapparat m ed afstem pling som kvit
tering for ind-.og udbetalinger. K om m unen var én a f de første i D anm ark, der
indførte denne form for bogholderim æ ssig registrering. A pparatet havde 4

Skattebillet 1955-56 (indkomstår 1954) med gyldig afstempling
- bemærk i øvrigt de forskellige skattearter.
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Kom.ass. Chr. Schmidt i gang med at bogføre via
RUF systemet.
tælleværker, h voraf den første var for indbetaling a f skatter indevæ rende år og
andet tæ llevæ rk til restancer. 3 tæ llevæ rk til anden indtægt, og det 4 for
udgifter. Påstem pling a f kom m unens kasseapparat var gyldig kvittering.
Forinden udgiftsbilagene kunne blive betalt, skulle de anvises til udbetaling a f
sognerådsform anden. N år bilagene herefter blev betalt via giro/bank eller
kontant blev de kørt igennem kasseapparatets tæ lle 4, og herefter bogført på
de enkelte konti via kom m unens RU F-system - en specielt indrettet skrive
m askine m ed gennem slag fra kontokort til journaler.
Ved m ånedens slutning blev m ånedens bogføring og råbalance forelagt kasseog regnskabsudvalget (Ø konom iudvalg), således at kom m unens politikere
løbende var orienteret om kom m unens økonom iske situation.
Der var valgt nogle kom m unale revisorer til at gennem gå kom m unens regn
skab, m en til hjælp for dem , havde kom m unen engageret et statsautoriseret
firm a i Haderslev. D ette var også et sæ rsyn på davæ rende tidspunkt indenfor
den kom m unale verden, at en kom m une havde et udefra kom m ende revi
sionsfirm a til at gennem gå det kom m unale regnskab. K om m unens regnskab
blev nem lig efterfølgende gennem gået a f am tsrådets revision. Ved kom m une
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sam m enlæ gningen i 1970 blev der oprettet en kom m unal revisionsafdeling,
der herefter forestod revisionen.
Revisionen havde selvfølgelig nogle bem æ rkninger f.eks. hvorfor et beløb var
bogført på denne konto o.l. og de undersøgte også om der forelå en bevilling
fra sognerådet om eventuel afgangsførelse a f kom m uneskatter f.eks. i for
bindelse med m ilitæ rtjeneste.
1 forbindelse m ed revisionen skal et par hæ ndelser nævnes.
Da vi beregnede statsskatter via EDB system et m odtog kom m unen er beløb
fra Skatterådet. Skatterådsform anden var til forhandling på kontoret og havde
et a conto beløb med, idet vi endnu ikke havde foretaget en opgørelse over det
tilgodehavende beløb. Beløb blev lagt i pengekassen, m en ikke bogført. N æ ste
m o rgen kom am tsrev isio n cn på u an m eld t k asseeftersy n og sto r var
opstandelsen, da m an konstaterede, at der var beløb, som ikke var registreret.
Spørgsm ålet var så, om der ikke fandtes andre beløb, der ikke var bogført.
Hvad m ed m odtagelsen a f frim æ rker ved forespørgsler?
Det var sådan, at når andre m yndigheder ville have en oplysning fra folkere
gisteret eller en skatteattest, kostede det et lille beløb. Dette beløb blev n o r
m alt vedlagt i frim ærker, som så blev lagt i frim æ rkem appen. D er førtes ikke
noget regnskab over frim æ rkeforbruget. Hvor m eget skal der være i denne
frim æ rkem appe, var spørgsm ålet fra revisor. Vi svarede - så m eget så det er hverken m ere eller m indre. Jeg skal love for, at vi fik en revisionsbem ærkning,
og det blev forlangt, at vi skulle føre et frim æ rkeregnskab. Frim æ rkeregnska
bet skulle være ført på den m åde, at m odtagerens navn a f brevet frem gik. Det
var et stort arbejde f.eks. når rykkerskrivelse vedrørende skattebetaling blev
udsendt. R egnskabet stem te aldrig og derfor tog kom m unesekretæ r Skjold den
beslutning, at droppe dette regnskab - det var for m eget bureaukrati - og revi
sionen har aldrig senere berørt em net igen.
Ved kildeskattens indførelse blev overskydende skat udbetalt ved at skatte
yderen fik tilsendt et hæ vekort (PGA). Nu kunne det ske, at skatteyderen var
flyttet til anden adresse og kuverten kom tilbage til skattekontoret med
angivelse a f ny adresse. Vi tog en ny kuvert og skrev den rigtige adresse på og
afleverede dette brev til postvæ senet. Forkert m eddelte K om m unernes R evi
sionsafdeling. N år en PGA kom m er retur enten på grund a f fejl adresse eller
a f andre årsager, skal der ske bogføring a f beløbet. D er blev derfor indført, at'
hver gang et udbetalingskort kom retur, udfæ rdigedes et indtæ gtsbilag, der
blev frem sendt til bogholderiet. N år vi så kunne se, at beløbet var bogført,
udfæ rdigede vi et udbetalingsbilag, der ligeledes frem sendtes til bogføring.
D et varede ikke læ nge, så blev dette droppet. Det var et adm inistrativt stort
arbejde m ed alle de bilag, der skulle bogføres. Senere blev d er lovgiv
ningsm æ ssigt bestem t, at udsendelse a f slutopgørelse og udbetalingskort
(PG A ) skulle ske sæ rskilt. Skatteforvaltning udsender slutopgørelsen og en
anden afdeling på Rådhuset udsender udbetalingskortet.
D en første i hver m åned var der aldersrenteudbetaling til pensionisterne. Dette
foregik på den m åde, at om form iddagen var der udbetaling på kom m une
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kontoret for pensionister i Broager, M ølm ark og Smøl. Om efterm iddagen
kørte vi så ud enten på cykel eller i bil til henholdsvis Skodsbøl, Egernsund,
Skeide og Brunsnæs. D agen forinden havde vi afhentet det sam lede penge
beløb ved Sparekassen. Det foregik enten til fods eller på cykel. Pengene
havde vi i en ganske alm indelig dokum entm appe. Vi tæ nkte aldrig på, at der
kunne ske et røverisk overfald, da sådant noget faktisk var ukendt. Det sam m e
gjorde sig gæ ldende ved udbetalingen. Pantefoged Johs. Lund cyklede til
Skodsbøl og E gernsund og udbetalte pensionen. U dbetalingen i Skeide og
B runsnæ s foregik norm alt ved kørsel i en bil.
B ogholderiet var ligeledes ansvarlig for til- og afgangsførelse a f skatter. Når
en skatteansæ ttelse blev ændret, skulle der ske om beregning a f skatterne.
K om m une- og kirkeskat var kom m unen ansvarlig for, m edens Skatterådet tog
sig a f statsskatterne, hvilket skete gennem A m tstuen. Ligeledes skulle der ske
ansæ ttelse a f tilflyttere og afgangsførelse for fraflyttere. N år en person tilflyt
tede kom m unen, blev pågæ ldende pålignet kom m une- og kirkeskat fra efter
følgende kvartal. Eeks. når en person tilflytter den 1. septem ber blev han
pålignet kom m une- og kirkeskat fra I. oktober og indtil 31. m arts året efter.
K om m unens regnskab var på dette tidspunkt fra 1. april - 31. m arts. Til
svarende, når han fraflyttcde, blev kom m une- og kirkeskat afgangsført fra og
m ed efterfølgende kvartal.
N år skatteraten ikke blev betalt rettidigt udsendtes der rykkerskrivelser. Blev
raten alligevel ikke indbetalt, ivæ rksattes andre inddrivelsesm uligheder. Der
blev bl.a. frem sendt anm odning om løntilbageholdelse i lønm odtagerens løn
hos pågæ ldendes arbejdsgiver. For fraflyttere blev der sendt anm odning om
inddrivelse til pågæ ldendes nuvæ rende bopæ lskom m une. I helt ekstrem e til
fælde blev der foretaget udpantning og i enkelte tilfæ lde blev disse frem sendt
til retten til effektuering. Det var sager, som ikke i alle tilfæ lde var videre
spæ ndende, men nogen synes alligevel at kunne leve m ed det. Vi var ude ved
en skatteyder, der havde en stor restance. Da vi kom derud m eddelte han, at
han ikke havde nogen kontanter hjem m e, men han skulle nok kom m e på kon
toret næ ste dag m ed et afdrag. U dpantningen blev gennem fort, selvom der
ikke var ret m eget at gøre udlæ g i. A fdragets størrelse blev dog ikke aftalt.
N æste dag m ødte skatteyderen op på kontoret med en plasticpose indehold
ende en 5 kroner sam t en cigar og en æske tæ ndstikker til pantefogeden med
tak for god behandling. Han havde selvfølgelig overholdt sin aftale om afdrag
på restancen. Vi så ham ikke m ere og kort tid efter fraflyttede pågæ ldende
kom m unen, og vi kunne frem sende restancen til denne nye bopæ lskom m une.
Vi konstaterede, at det ikke var første gang, der var foretaget udpantning hos
pågæ ldende.
Kom.ass. Chr. Schm idt, der havde stået for bogholderiet, fraflyttede kom 
m unen med udgangen a f 1957, hvorefter je g overtog bogholderiet. I august
1959 skete der noget helt usæ dvanligt ved kom m unen. D er blev ansat en elev,
idet Bent Poulsen blev ansat. Han forblev ved kom m unen og overtog senere
socialkontoret efter K nud M øller, da denne blev ansat som kæm ner. I 1962
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blev Erik Breum ansat som elev ved kom m unen. Efter aftjent m ilitæ rtjeneste
og en kortere ansæ ttelsesperiode ved N æstved kom m une, kom han tilbage i
1969 og overtog bogholderiet. Ved Knud M ollers afgang i 1990, blev Erik
Breum udnæ vnt til kom m unaldirektør.
Et andet om råde, som vi også beskæ ftigede os m ed i sam arbejde m ed folke
registeret, var udsendelse og m odtagelse a f lønoplysningssedler. H ver arbejds
giver, firm a eller forening, der udbetalte løn, var pligtig til ved årets udgang
at indsende en lønoplysning på den enkelte m odtager aflø n n e n . U dover disse
lønoplysninger m odtog vi også oplysningssedler fra m otorkontoret om
køb/salg a f biler/traktorer m .m ., der i årets løb var blevet til- eller afm eldt i
registeret. Vi m odtog også indberetning om kob og salg a f ejendom m e. End
videre m odtog vi en årræ kke oplysning fra D anm arks Radio om hvem der i
årets løb havde tilm eldt et fjernsyn og betalte licens.
A lle disse oplysningssedler blev herefter påført skatteyderens num m er fra
m andtalslisten og senere lagt i selvangivelsen til brug ved den ligningsm æ s
sige kontrol. Der kunne som m etider være et større detektivarbejde m ed at
finde en person, idet nogle var m eget opfindsom m e med oplysning om
adressen til arbejdsgiveren, især når m an var løsarbejder. Dette blev senere
afhjulpet ved indførelsen a f CPR.nr.. L ønsedler m ed bopæl i en anden kom 
mune, blev frem sendt dertil. N år en person med bopæl i en anden kom m une
havde indtjent en stor lønindkom st, blev der til bopæ lskom m unen frem sendt
an m o d n ing om andel a f k o m m uneskatten. D enne o p k ræ v n in g kaldes
erhvervsskat. Vi havde ca. 30 opkræ vninger
En anden form for deling a f kom m uneskatten var den såkaldte L andligger
skat. N å en person fra en anden kom m une havde overnatning i kom m unen ud
over 120 dage, kunne der ske fordeling a f kom m uneskatten. I B roager kom 
m une var der m ange som m erhuse og det var overnatninger her, som var inte
ressante. N år m an havde 120 overnatninger blev dette anm eldt til bopæ ls
kom m unen, der så afgangsførte kom m uneskatten forholdsm æ ssigt efter antal
dage og B roager kom m une udsendte opkræ vning a f kom m uneskatten efter
B roager kom m unes skatteprocent. Det viste sig, at skatteydere m ed bopæl i
kom m uner m ed en højere skatteprocent end Broager, tilm eldte sig, idet man
herved kunne spare nogle kroner i skat alt efter indkom stens størrelse.
På selvangivelsen var der fradrag for betalte skatter. Da vi konstaterede, at
m ange sløsede m ed dette fradrag, udfæ rdigede vi en oplysningsseddel med
angivelse af, hvor m eget den enkelte skatteyder kunne fratrække, som betalt
skat.

Skatteforvaltningen
I de første m ange år var der ikke nogen sæ rskilt skatteforvaltning. D et var
først i begyndelsen a f 6 0 ’erne at je g flyttede ind på eget kontor. D ette skyldes
bl.a. at B roager havde fået tilladelse fra skatterådet til at revidere selvan
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givelserne efter udløbet a f den kom m unale ligningsfrist. Jeg var stadig
ansvarlig for bogholderiet.
Ved kildeskattens indførelse kom der flere opgaver til forvaltningen som
f.eks. forskudsregistrering, arbejdsgiverkontrol m.m. Dette m edførte, at i
1970 ansattes Richardt Poulsen som assistent. I 1972 blev Sonja Larsen ansat
som elev. Eleven blev udelukkende oplæ rt i skatteforhold. Sonja Larsen over
tog senere hele proceduren vedrørende forskudsregisteringen sam t indbe
retninger a f alle art. Hun flyttede ikke med til Sønderborg i 2002, m en er nu
placeret i Borgerbetjeningen på Rådhuset.
Ved udvidelsen a f personalet flyttede vi i M ollegade op på l.sal og indrettede
kontor i det tidligere sognerådslokale. Skatteopkræ vningen fulgte med og
hørte på davæ rende tidspunkt under skatteforvaltningen. Ved den kom m unale
strukturæ ndring i 1991 blev incasso henlagt til C entraladm inistration med re
ference til bogholderiet.

Sonja Larsen og Hans Christensen s skrivebord sognerådssalen,
Kommunekontoret Møllegade.
I 1972 var pladsforholdene for hele kom m unekontoret så trange, at der blev
bygget et nyt Rådhus på A llegade, hvortil vi så flyttede. Her blev sam tlige for
valtninger placeret i ét stort kontorlandskab. Selv om der var et lille kontor
beregnet til forhandlinger, så var der alligevel så m egen uro bl.a. på grund a f
kundebesøg i andre forvaltninger, at det generede den daglige sagsbehandling.
Efter et par år, flyttede skatteforvaltningen så op på 1. sal.
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A dm inistrativt var skatteforvaltningen placeret under kom m unalbestyrelsen,
m en opgavem æ ssigt henhørte vi under Statsskattedirektoratet. K om m unal
bestyrelsen kan således ikke bestem m e hvilke enkelte personers selvan
givelser eller selskaber, der skal gennem gås. Igennem ligningsplanen, der
godkendes a f kom m unalbestyrelsen, har man m ulighed for at fastsætte
udsøgningskritericr eller bestem te forhold til undersøgelse. Den kom m unale
ligningsplan bliver udarbejdet på grundlag a f den statslige ligningsplan.
I 1978 æ ndredes skattelovgivningen, således at selskabsbeskatningen og
dødsbobeskatningen, der tidligere var placeret ved Skatterådet, blev henlagt
til den kom m unale ligningsm yndighed. Skatterådet blev herefter kun en ren
klageinstans. Dette bevirkede, at der på skattekontoret blev ansat en skattere
visor. På forvaltningen var vi nu 7 personer.

Selvangivelsen
E fter at ED B -centralen i Å lborg havde påført navn og adresse på selvan
givelsesblanketten, m odtog vi disse først i ja n u ar m åned. Før selvangivelsen
udsendtes, blev der indlagt forskellige skem aer ligesom en vejledning til
udfyldning a f selvangivelsen fulgte med. A f skem aer, der blev lagt i, var bl.a.
ejendom sskem aet for dem der ejede en ejendom . For selvstæ ndig erhvervs
virksom hed blev afskrivningsskem aer til driftsinventar og driftsbygninger
sam t en vejledning hertil vedlagt.
Selvangivelsen og skattebilletter blev norm alt udsendt m ed postvæ senet, men
m idt i 6 0 'ern e fandt sognerådet ud af, at det var billigere selv at bringe m ate
rialet ud til borgerne. Så skattekontorets personale sam t enkelte m edlem m er
a f sognerådet, bragte herefter selvangivelser/skattebilletter ud til borgerne.
Selvom det var travlt i denne periode på kontoret, var det gode ved denne ord
ning, at vi kom til at kende sam tlige ejendom m e og skatteyderens bopæl. O rd
ningen ophørte ved kildeskattens indførelse, idet vi fik K om m unedata til at
udsende m aterialet.
Selvangivelsen om fattede den sam lede husstandsindkom st og form ue. D enne
indkom stopgørelse æ ndredes først ved kildeskattens indførelse i 1970, hvor
den enkelte person selv skulle selvangive og blev ansat særskilt.
Selvangivelsen, der var på 4 sider, var opdelt således, og den første side
om fattede lønindkom st, arbejdsløsheds- og sygeunderstøttelse sam t alders
rente og anden form for pension.
På side 2 selvangives form ueafkast såsom overskud a f ejendom (underskud
skulle selvangives side 3), renteindtæ gt a f bankindestående og pantebreve og
obligationer. O verskud a f selvstæ ndig virksom hed skulle ligeledes selvan
gives p å side 2.
Side 3 om fattede fradragsposter, nem lig fradrag for betalte forfaldne person
lige skatter -lønm odtagerfradrag sam t renter a f gæld.
Side 4 om fattede form ueopgørelsen sam t sæ rlige oplysninger og bem æ rk
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ninger. På siden blev den skattepligtige indkom st og form ue opgjort. End
videre skulle man underskrive selvangivelsen på side 4.
E jendom sskem aet, som blev vedlagt selvangivelsen, om fatter opgørelsen a f
beboelsesejendom m en.
In d tæ gtssiden o m fatted e bereg n in g a f egen bo lig v æ rd i sam t ø vrige
lejeindtæ gter m .m .. U nder udgifter anførtes renteudgifter a f ejendom sgæld,
ejendom sskatter, ejendom sforsikringer sam t vedligeholdelsesudgifter. I 1963
indførtes et fast standardfradrag for vedligeholdsudgifterne.
Den udfyldte selvangivelse indsendtes til kom m unen senest den 31. januar.
For bogføringspligtige den 15. februar. Ved indførelsen a f kildeskat i 1970
blev selvangivelsen tilsendt sam tlige skattepligtige personer d.v.s. at hustru og
børn skulle indsende selvangivelsen. I m idten a f 9 0 'ern e kunne man fra skat
tevæ senets side frem sende selvangivelsen med fortrykte beløb isæ r for løn
m odtagere. Havde m an æ ndringer kunne m an indsende selvangivelsen.
N år selvangivelsen var m odtaget, blev indkom st- og form ueansæ ttelsen talt
efter. Der var m ange fejl og m an skulle tro, at skatteyderen havde talt sam m en
til sin egen fordel - tvæ rtim od. M ange fejl kom skatteyderen til gode, idet
m ange sam m entæ llinger f.eks. på udgiftssiden var større. H erefter blev de
selvangivne beløb indført i m andtalslisten, der bl.a. indeholdt oplysning om
fam ilieforhold, børn og sidste års ansæ ttelse. De forskellige oplysningssedler,
der var m odtaget fra arbejdsgiverne, blev indlagt og selvangivelsen var nu klar
til at blive forelagt den lignende m yndighed.

Sømandsskat
1 begyndelsen 6 0 'ern e indførtes et ny form for beskatning - søm andsbeskat
ning. Dette var faktisk en form for indførelse a f kildeskat.
Sømænd, der var ansat på et skib over en vis bruttoregistertons, var om fattet
a f ordningen. O rdningen gik ud på, at skatten blev fratrukket hyren ved udbe
talingen. K om m unen fik så sin andel a f sø m an d ssk atten tilsendt fra
søm andsskattekontoret.
N år m an ingen indkom st havde ud over søm andsindkom sten eller ikke ejede
aktiver til et sam let beløb a f 10.000 kr. eller derover, kunne m an indsende en
erklæ ring til kom m unen, og blev herefter fritaget for indkom stansæ ttelse i
land. Havde man indkom st eller aktiver i land, skulle m an indsende selvan
givelsen som norm alt. D er blev herefter foretaget en opgørelse a f den
bevarede indkom st (indkom st i land) og den bortfaldne indkom st (søm ands
indkom sten) U dgiftsposterne skulle ligeledes opdeles m ellem landindkom st
og søindkom st. De pålignede skatter blev derefter forholdsm æ ssigt nedsat
m ed et beløb svarende til den bortfaldne indkom st.
Vi havde ca. 60 personer på dette tidspunkt, der var om fattet a f ordningen. Det
var et forholdsm æ ssigt stort antal set i forhold til kom m unens størrelse. Jeg
fik et tem m elig godt indblik i denne ordning og de resulterede i, at m ange
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kom m uner a f vores størrelse, henvendte sig om råd og vejledning. Sam tidig
havde je g fået oparbejdet et godt sam arbejde m ed de store kom m uner, med
m ange søfolk f.eks. Sønderborg, Esbjerg og Svendborg. Dette sam arbejde
holdt igennem m ange år også efter kildeskattens indførelse.
Nu var det således, at je g efter en aftale m ed Skatterådet også beregnede ned 
sæ ttelsen a f statsskatten og udfæ rdigede afgangsførelsen - dette skulle nor
m alt ske i am tstuens regi, og det passede dem ikke. De var m eget skeptiske
overfor m ine beregninger, som godt kunne væ re ret så kom plicerede. D a am t
stuen ikke kendte baggrunden (ligningsm æ ssig opgørelse) for beregningen,
var m ange a f deres bem æ rkninger fejlagtige. Jeg fik alligevel et godt forhold
til dem , således at de henvendte sig til m ig og anm odede om m in hjælp, når
de havde et problem vedrørende søm andsskat fra andre kommuner.
S øm andsskatteordning fungerede efter m in m ening virkelig godt, og der var
ikke ret m ange problem er søm anden (skatteyderen) og skattevæ senet im el
lem. Vi havde igennem alle årene ingen klager over ansæ ttelserne.

Ligningen
Sognerådets 11 m edlem m er var ligningsm yndigheden. I 1970 blev der valgt
en ligningskom m ission. K om m issionen bestod bl.a. a f kom m unalbestyrelsens
m edlem m er og borgere udvalgt a f politiske partier. Ligningen i kom m unal
regi skulle være fæ rdig inden 1. april. D enne frist ændredes senere til 1. juli
og er nu hele året. Ved ligningsm øderne deltog en repræ sentant fra Skat
terådet, hvis prim æ re opgave var at tilse, at ligningen skete ensartet indenfor
skattekredsen. Han opnoterede sager til efterfølgende kontrol i løbet a f som 
m eren og efteråret.
L igningen begyndte traditionsm æ ssigt den 10. februar, og traditionen var også,
at skatterådets repræ sentant gav en lagkage til efterm iddagskaffen. D et var jo
afstem ningsdagen, og denne skulle fejres.
På det første m øde blev sognerådets m edlem m ers og personalets selvangivelse
gennem gået. Fra A m tsligningsinspektoratet var der en fastansat m edarbejder
(uvildig person), der gennem gik disse selvangivelser. Var der rettelser, så kost
ede det dyrt.
Da m an var 11 sognerådsm edlem m er, blev m an opdelt således, at nogle tog
sig a f lønm odtagerne og andre a f erhvervsdrivende. M edlem m erne udfæ rdi
gede selv skrivelser m ed forslag til æ ndringer a f ansæ ttelsen, og førte selv for
handlingen med skatteyderen. For lønm odtagernes vedkom m ende var for
handlingsdagen tit en lørdag. Der blev udsendt m ange ændringer, men d er var
ikke m ange den kom til forhandling. A nderledes var det m ed de indirekte
opgørelser. M an indkaldte med en bestem t tid og dag. Disse forhandlinger
kunne væ re ret så højrøstede, isæ r når m an kom ind på at drøfte privatfor
brugets størrelse. N år skatteyderen ikke godkendte æ ndringsforslaget, blev
sagen igen forelagt ligningsm yndigheden. Enten blev ansæ ttelsen fastholdt
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eller skatteyder fik m edhold. Han fik herefter besked om resultatet og
oplysning om m ulighed for at klage videre til Skatterådet.
Der var ved sådanne forhandlinger m ange pudsige oplevelser.
Før bogføringspligten indførelse, blev m ange erhvervsdrivende opgjort indi
rekte, hvilket vil sige, at m an beregnede pågæ ldendes form uefrem gang - eller
nedgang. H erefter ansattes privatforbruget skønsm æ ssigt.
Vi havde en skatteyder, der år efter år blev indkaldt til "torskegilde” . N år han
kom, blev han selvfølgelig tilbudt at sidde ned. Hver gang kom svaret ”Nej
tak, je g vil hellere stå op og blive sat ned end at sidde ned og blive sat op” . Så
skete det, at m an et år godkendte det selvangivne privatforbrug, og person blev
ikke indkaldt. Han fortalte m ange år senere, at dette år havde han det rigtig
skidt, fordi han m åske havde lavet en fejl og selvangivet privatforbruget for
stort.
Ved en forhandling kom begge ægtefæller. M anden protesterede kraftigt imod
vores forslag til ansæ ttelse a f privatforbruget. Han kom m ed m ange ind
vendinger og redegørelser. Da æ gteparret var gået, og vi var begyndt at drøfte
hans forklaringer, gik doren pludselig op og hustruen stak hovedet ind og
sagde ”Tro ikke på ham - han er fuldt a f løgn” . A nsæ ttelsen blev naturligvis
fastholdt - men hvad der skete derhjem m e kendes ikke.
A t en indkaldelse også kan være festlig, beviser følgende digt, m odtaget fra
en skatteyder.
1. På den sønderjydske m indedag
laved I en skattesag
- den tiende i anden
for konen som m anden.

3. N år je g ser på ’’Lønnens tal”
som angive her je g skal
føler je g nu m ed sam m e
det er grum m e svæ rt at ram m e

2. D enne dag var fødselsdag
hos m utter og hos m ig
så je g skul’ ej til skattesag
hverken m utter eller mig.

4. Brug derfor de gam le tal
ingen her jo snydes skal
angiveren jo kender alle
je g er rede. I m ig kalde.

5. Her je g hilser B roues Styre
de kendes her som flinke fyre
vi har ingen grund til klage
her på vore ældre dage.
N år selvangivelsen var fæ rdigbehandlet fik adm inistrationen den tilbage og
førte ansæ ttelsen ind i m andtalslisten. N u skulle ansæ ttelsen indberettes til
EDB system et, således at skatten kunne beregnes og skattebilletten udskrives.
A nsæ ttelsen blev m arkeret på et hulkort m ed en speciel blyant indeholdende
tilstræ kkeligt grafit.
Disse kort skulle gerne være i Å lborg inden 1. april således at de kunne blive
kort igennem EDB system et, så vi havde skatteberegningen og skattebillet44
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terne m idt i april, idet de skulle være udsendt inden 1. m aj, hvor den første
rate havde forfaldsdag.
Til og m ed indkom ståret 1957 blev der udfæ rdiget en skatteliste over samtlige
skattepligtige personer. D enne liste blev frem lagt på kom m unekontoret i 14
dage, for at man kunne kontrollere pålignede kom m uneskatter. D ette var et
tilløbsstykke - m ange benyttede lejligheden til at notere sig naboer og be
kendtes skatteforhold, - så havde man noget at snakke om ved aftenkaffen
Fra 1. april og til næ ste års 31. m arts skete æ ndringer i S katterådets regi.
U nder sognerådets gennem gang var der opnoteret forskellige sager til senere
behandling, og vi fandt også i det daglige arbejde selvangivelser, der skulle
gennem gås, eller hvor der var frem kom m et nye oplysninger.
Disse sager blev så indkaldt a f Skatterådet, og skatteyderen blev indkaldt til
forhandling på kom m unekontoret. K onkrete forhold blev m eddelt til skatte
yderen under forhandlingen, m en når der var et skøn i ansæ ttelsen, blev sagen
taget m ed hjem og forelagt det sam lede skatteråd, og skatteyderen fik så først
resultatet m eddelt senere.
D er er en ganske bestem t forhandling je g aldrig vil glem m e. Det var på min
30 års fødselsdag. Skatterådets repræ sentant og je g i sad på m it kontor og
forhandlede m ed en skatteyder. A lt gik forholdsvis roligt, men skatteyderen
kunne nok m æ rke, at ansæ ttelsen ville blive ændret. Da vi var fæ rdige med
forhandlingen og skulle til at sige farvel, gik skatteyderen fuldstæ ndig amok.
Vi 2 personer blev skubbet og presset op im od væggen og hans højre hånds
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knytnæ ve var lige ud for vores ansigter. H eldigvis for os, kom han til fornuft
og gik. Hans verbale udtryk skal je g ikke kom m e ind på. K om m entaren fra
min kollega fra Skatterådet var: "H an kunne da godt sige pænt farvel” .
En anden ligningssituation glem m er je g heller ikke. Fra overordnet m yn
dighed havde vi fået ordre til frem over at beskatte landm æ nd m ed privat andel
hestehold, når en hest blev benyttet privat f.eks. til ringridning. Var det noget,
der kunne sæ tte sindene i bevæ gelse, så var det denne beskatning. Der var
m ange drøje forhandlinger. Nu gjorde det ikke bedre, at en nabokom m une i
første om gang ikke rettede sig efter de fastsatte satser, men undlod beskat
ning. D ette ændrede skatterådet senere. Det var næ sten lige m eget, hvor man
kom, så blev spørgsm ålet rejst. Jeg kom i flere år ikke på ringrider pladsen,
idet je g blev overfaldet med spørgsm ål og andre ikke ordbogsberettigede
udtryk, når je g viste mig.
Efter at flere og tiere i henhold til bogføringsloven blev bogføringspligtige
æ ndredes efterhånden ligningsarbejdet, således at adm inistrationen gennem 
gik selvangivelserne, og forelagde dem for ligningskom m issionen. I 1978 blev
Skatterådet kun en klageinstans, og ligningen foregik nu ved kom m unen, og
det m edforte, at vi nu kunne indkaldte dokum entationer og regnskabsm ate
rialer hele året og foretage ansættelser, der herefter blev forelagt til godkendel
se a f ligningskom m issionen.

Kildeskatten
I 1970 indførtes K ildeskatten og hele opkræ vningsform en ændredes. Det skal
lige anføres, at i 1970 skete der også sam m enlæ gning a f kom m uner i D an
m ark, m en Broager kom m une var ikke berørt, så vores overgang til det nu
EDB styrede kildeskatteordning skete uden større problem er i Broager.
Forinden var det sket forskellige ting. Indkom ståret 1969 - det såkaldte skat
tefrie år - skulle behandles på sæ dvanlig m åde uanset at indkom sten ikke
udløste nogen beskatning. M en gennem gangen berørte hovedsagelig om der
var overført beløb til 1969 som rettelig hørte hjem m e i et andet år, eller om
indkom sten var større end norm alt. Vi havde et par tunge sager desangående.
M en 1969 huskes også ved, at der i august m åned udsendtes et forskudsske
m a til sam tlige skatteydere. Man skulle nu selvangive sin forventede indkom st
og form ue for året 1970. På grundlag a f disse ansæ ttelser, blev der udarbejdet
et skattekort til brug ved tilbageholdelse a f skatten ved udbetaling a f lø n eller
indbetalingskort, hvis man f.eks. var erhvervsdrivende. M ange kunne altid få
rettet sin forskudsopgørelse i løbet a f året, m en isæ r når opgørelsen var
udsendt eller den første løn var udbetalt, var der m ange henvendelser til kon
toret - folk stod i kø. N år året så var slut, indgav m an selvangivelse vedrørende
den faktiske indkom st og form ue, der så blev sam m enholdt m ed den ansatte
forventede indkom st og der kunne så ske tilbagebetaling a f for m eget betalt
skat (PG A ) eller opkræ vning a f restskat (O PRIK ). D enne ordning er stadig
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gæ ldende, og er igennem årene forbedret væ sentlig på grundlag a f forbedrede
ED B systemer. Der udarbejdes nu fra centralt hold et forslag til ansæ ttelsen,
ligesom man kan ændre forslaget til slutopgørelsen. 1 dag behøver m an fak
tisk ikke at henvende sig på skattekontoret, når m an har ændringer. Teknikken
er nu så avanceret, at man via internet eller telefon kan æ ndre forskuds- og
forslag til slutopgørelsen.
Indberetning a f forskudsskem a og selvangivelsen skete de første par år med
en optisk læ ser (et specielt kuglehoved på skrivem askinen) D et skrevne m ate
riale blev herefter sendt til K om m unedata i Å lborg til udskrivning. Senere
skete indberetningen via term inalen. Beløbene bliver indberettet efter felt
n u m ren e på fo rsk u d so p g ø re lsen og selvangivelsen. S en ere blev de
oplysninger, der var i system et, printet ud på selvangivelsen (Printselvan
givelse), og når skatteyderen så havde rettelser, anførtes han det rigtige beløb
i det felt, der skulle rettes. Printselvangivelsen sendes herefter til kom m unen,
d er foretager det videre fornødne.
Selvangivelserne og rettelser skulle gerne være indberettet og godkendt i slutsystem et inden anden behandling a f budgettet i kom m unalbestyrelsen i slut
ningen a f septem ber m åned, således at vi havde udskrivningsgrundlaget til
fastsæ ttelse a f næ ste års beskatningssprocent. Det var nogle hektiske dage
m ed beregninger over, hvad de m anglende selvangivelser ville give i provenu.
Den fastsatte beskatningsprocent blev derefter m eddelt til kom m unedata,
således at forskudsskatten kunne beregnes og udsendes i novem ber m åned.
L igningsarbejdet æ ndredes væsentlig, fordi vi nu fik m ange oplysninger ind
berettet til ED B -system ernc. A rbejdsgiverne er pligtige til at indberette løn
ningerne. Banker og andre institutioner blev senere pålagt at indberette
renteindtæ gter og renteudgifter. Køb og salg ejendom , bilhandler, betalt
underholdsbidrag m.m. blev ligeledes indberettet. A lle disse oplysninger
udskrives til brug ved ligningen.
Selvangivelsen blev nu udfæ rdiget således, at hver indkom start fik et felt
n um m er f.eks. har A -indkom st felt nr. 202 og renteudgifter felt nr. 233. Via
ED B sam m enligner man nu det selvangivne beløbet i feltet med det ind
berettede beløb til feltet. Er der difference f.eks. i felt 202 - A -indkom st - får
m an udskrevet er speciel besked med angivelsen a f differencen. Ligningen
koncentrerede sig herefter om disse differencer. D ette system blev i daglig tale
kaldt SLS-P (Statens Ligningssystem - pcrsondelen)
For erhvervsdrivende foregik ligningen på den traditionelle m åde - gennem 
læ sning a f regnskabet, kontrol a f kapitalkonto, privatforbrug og de private
andele (eget vareforbrug). For personer, hvis indkom stopgørelse skete ved en
indirekte opgørelse, blev m om sregnskabet indkaldt til kontrol og privatfor
bruget beregnet. Ved gennem læ sningen blev de i ligningsplanen udsøgnings
forhold noteret.
E fter afslutningen a f forvaltningshøjskolen var vi 3 personer, der m ødtes for
at finde ud af, om der kunne udvikles et udsøgningssystem for erhvervsdri
vende. Vi fik opstillet et system , der byggede på forskellige nøgletal, og fik
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K om m unedata til at udvikle et EDB system , hvortil vi indberettede og fik
udsøgningslister. Ud over nøgletal for den enkelte person, byggede system et
på sam m enligning brancherne im ellem i de 3 kom m uner System et blev
prøvekort over et par år. R esultatet var tilfredsstillende, og staten fik så øje på
dette system , og overtog herefter driften og den videre udvikling. System et fik
navnet SLS-E (Statens ligningssystem erhvervsdrivende). A nvendelsen a f
system et i landets kom m uner var ikke overvæ ldende, og det skyldes nok, at
det nu var blevet ret så kom pliceret m ed for m ange felter.

Ligningsplan
Inden ligningen begyndte for et indkom står, skulle ligningskom m issionen
udarbejde en ligningsplan. Planen udarbejdes m ed baggrund i L igningsrådets
ligningsplan. L igningsrådet fastsatte forskellige forhold, som den kom m unale
ligningsm yndighed skulle gennem gå det pågæ ldende indkom står, og disse
forhold skal derfor m edtages i den kom m unale ligningsplan. Ligningsplanen
skal herudover indeholde oplysning om m ålsæ tning for ligningen, og hvor
ledes den gennem føres. Endvidere indeholder planen en opgørelse over antal
skatteydere fordelt på de enkelte erhverv sam t hvilke ressourcer, der er til
rådighed.
På dette grundlag blev udsøgningskriterier fastlagt. D ette kunne f.eks. være,
at man ville undersøge befordringsfradraget. Fradraget har felt nr. 417 på selv
angivelsen. M an kunne fastsæ tte en procentsats for hvor m eget fradraget var
steget i forhold til sidste år. N ye skatteydere m ed fradraget blev norm alt
udsøgt. Et eksem pel viser udsøgningen.
1 år 2002 har skatteyderen er befordringsfradrag på 6.000 kr. I år 2003 selv
angives fradrager m ed 8.000 kr. U dsøgningsprocenten er fastsat til 10%. Det
vil sige, at for vedkom m ende skatteyder vil han blive udsøgt, idet fradraget er
steget m ed m ere en 10 % i forhold til sidste år nem lig 6.000 + 600 = 6.600.
Havde skatteyderen selvangivet et fradrag på 6.600 kr. i 2003 ville han ikke
blive udsøgt.
Selvangivelsens feltnum re vurderes enkeltvis og der tages stilling til, om der
skal foretages udsøgning og hvilke beløbsgræ nser, der skal indarbejdes. Næste
år kan disse græ nser ændres og det bevirker m åske, at en skatteyder kan blive
udsøgt flere år i træk og undersøgt.
For erhvervsdrivende fastsatte man hvilke forhold der skulle undersøges f.eks.
gennem gang a f hævet investeringsfond, afskrivningsgrundlag m .m . Et enkelt
år blev der optaget i ligningsplanen, at afskrivningsgrundlaget for dræ nanlæ g
skulle undersøges.
I Ligningsrådet ligningsplan var der endvidere angivet, hvilke m åltal k om 
m unen skulle opnå for de enkelte kategorier. M andtallet var opdelt i lønm od
tager, kom m anditister, hovedaktionæ rer og personligt erhvervsdrivende. For
erhvervsdrivende blev der herudover angivet, at så m ange procent skulle have
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STATUSOPGØRELSE PR. 30/6 1997.
Nøjere gennemsyn
A ntal
skatteplig
-tige
Ifølge
Ifølge
Opnået
Opnået
mandtal
lignings pr. 30/6 i%
97
pr. 30/6 97 plan

G ru p p e

Alm. lønmodtagere
og pensionister
Kommanditister
Særlige skatteydere
Gruppen lønm odta
gere ialt
Hovedaktionærer
Personligt erhvervs
drivende
Selskaber

Æ n d rin g er
efter nøjere
gennemsyn
Istk.
1%

Æ n d rin g e r i beløb

Forhøjelse Nedsættelse
(alm. indk.) (alm. indk.)

4327
199
214

537
71
108

708
• 117
113

16%
58%
52 %

302
28
17

43%
24%
15%

2.114.905
90.591
323.848

432.416
39.167
95.287

4740

716

938

20 %

347

37%

2.529.344

566.870

48

14

23

48%

10

43%

75.928

9.911

486

139

203

42%

103

51%

1.033.285

147.755

69

20

15

22%

5

33

107.498

0

G ruppen sæ rlige s k a tte y d e r om fatter skattepligtsforhold, dobbeltbeskatning, DIS-indkom st.
G ruppen p erso n lig t e rh v erv sd riv e n d e om fatter landbrug, tunge regnskaber, alm indelige regnskaber,
lette regnskaber, indirekte landbrug.
D er har via SLS-P udsøgning sam t manuel udsøgning været udsøgt et større antal sager end det antal
sager, der ifølge ligningsplanen var planlagt til nøjere gennemsyn.
Pr. 30/6 1997 var de fleste a f de udsøgte sager færdigbehandlet.

D er har udover ovenstående forhøjelser og nedsættelser af almindelig indkom st væ ret foretaget æn
d rin g er a f særlig indkom st og skattepligtig form ue således:
A ntal æ n d r.
sk attey d er

A ntal
æ n d rin g e r

Æ n d r e t beløb

fe
S æ rlig indkom st

F orm ue

8

Forh.
Neds.

5
3

476.133
92.603

31

Forh.
Neds.

22
9

4 .777.645
516.254

Side fra forvaltningens årsberetning 1/7 96- 30/6 1997. Bemærkning til ske
maet. Kolonne Nøjere gennemsyn: Første række er antal sager ti! under
søgelse ijlg. ligningsplan. Anden række angiver antallet der er udsøgt iflg.
udsøgningssystemet. Tredje kolonne antal prc. a f mandtallet. Kolonne
Ændringer efter nøjere gennemsyn: Første række er antal ændringer a f
udsøgte f.eks. lønmodtager udsøgt 708 ændret 302 svarende til 43%. Sidste
kolonne angiver ændringsbeløb i 100 kr.
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en ligningsm æ ssig gennem gang eller en partiel kontrol. Endvidere blev an 
tallet a f revisioner anført. Disse måltal skulle indgå i kom m unens lignings
plan. Kom m unen har m ulighed for at forhøje disse procenter, når m an havde
ressoucer til det.
U dsøgningskriterierne blev norm alt drøftet m ed om rådets skattechefer. Siden
1970 m ødtes vi den første tirsdag i hver m åned for at udveksle erfaringer og
planlæ gge ensartet ligning. H erudover var der norm alt hvert kvartal et m øde
med Told- og Skatteregionen for at fastlæ gge ensartet strategi.
Efter udløbet a f ligningsåret skal der nu udfæ rdigedes en beretning. A f denne
frem går det, hvorledes ligningsresultatet var forløbet i året bl.a. med angivelse

RESSO U RCEAN VEND ELSE:
De samlede ressourcer til rådighed i planperioden
........
- ferie, sygdom og m iddagspause

ca. 12.500 timer
1.150 timer

De samlede ressourcer til rådighed efter ferie, sygdom og middagspause

ca. 10.500 timer

Ressourcerne er anvendt således:

Ressoucerne fordeles, ud fra en vurdering af foretaget tidsregistrering, således:
Lønmodtagerligning..............................................................................
Regnskabsligning ................................................................................
Selskabsligning...................................................................................
Skatteankenævn...................................................................................
Dødsbobehandling...............................................................................

19%
16%
5%
2%
1%

Ialt lig n in g .........................................................................................

43%

Ledelse og administration.......................................................................
Indberetning/systemvedligeholdelse.........................................................
Ekspedition........................................................................................
Møder/kurser.......................................................................................
Diverse .............................................................................................

8%
6%
12%
13%
15%

TR/SU arbejde....................................................................................

3%

Der er til belysning af aktiviteterne i skatteadministrationen foretaget registrering af såvel tele
foniske som personlige henvendelser.
• Telefoniske henvendelser ..................................................................
• Personlige henvendelser ..................................................................

5.675
2.398

Telefoniske henvendelser er typisk forespørgsel vedr. årsopgørelser og fo r
skudsopgørelser. Personlige henvendelse er ændringer a f forskudsopgørelser.
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a f antal skatteydere, der er rettet sam t æ ndringsbeløbet Endvidere førte vi
tid sreg istrering i forvaltningen igennem m ange år. D ette var lederens
m ulighed for at kunne for et indblik i, hvorledes ressourcerne blev brugt. I et
par år førte vi også statistik over personlige og telefonisk henvendelser til for
valtningen.
A f foranstående skem a frem går det, at der også er foretages æ ndringer a f
andre indkom starter nem lig sæ rlig indkom st og form ue. Særlig indkom st er
typisk fortjeneste ved afståelse a f ejendom og inventar.
Som anført foretog forvaltning tidsregistrering, og i en periode noterede vi
også antal personlige og telefoniske henvendelser. De fleste tror, at vi kun
’’gennem gik” selvangivelser hele tiden, men det faktiske tidsforbrug udgør
43% . til reel ligning.

Sort arbejde
Skattefolk bliver ofte spurgt om, hvorfor gør i ikke noget ved sort arbejde. Det
gør vi så sandelig også. N u er det m ed sort arbejde, at det er vanskeligt at
bevise, at der sker een eller anden aflønning i form a f penge eller naturalier
for et udført arbejde, når der ikke foreligger noget m ateriale - vi er jo ikke
tilstede ved en sådan transaktion. D er er foretaget flere kontrolaktioner med
ret så gode resultater. N år der er konstateret udeholdt indtæ gt f.eks. ved sort
arbejde, så nøjes man ikke m ed kun at efterbetale skatten, m en m an bliver
også idøm t en ret så stor bøde.
Ved K ildeskattens indførelse, blev der oprettet en kontrolfunktion - arbejds
giverkontrollen. A rbejdsgiverkontrollen havde beføjelser til at kontrollere for
hold ude på stedet her og nu. D enne funktion blev ofte anvendt til kontrol, når
vi havde en oplysning, som burde undersøges. D enne funktion blev i slutnin
gen a f 9 0 ’erne flyttet over i statens regi, og så faldt kontrollen eller for at sige
det rent ud - der var ingen kontrol. Vi m odtog overhovedet ingen oplysning om
udgående kontrol.
Vi havde følgende oplevelse m ed kontrollen:
En skatteyder havde selvangivet en indkom st fra et firm a. Da hun m odtog
årsopgørelsen, var den tilbageholdte A -skat, som firm aet havde tilbageholdt,
ikke m odregnet. Firm aet havde overhovedet ikke indberettet lønnen. Vi ind
berettede firm aet til Told- og Skatteregionens arbejdsgiverkontrol, fordi vi
havde en form odning om , at der var tiere m edhjæ lpere i firm aet. Flvad skete
der - m an ændrede skatteyderens indkom stforhold, idet m an nedsatte ind
kom sten med den selvangivne lønindtæ gten fra firm aet - m an foretog ikke
nogen kontrol hos firm aet. Skatteyderen hejste flaget, og vi andre spurgte os
selv - hvad er det for et system ? D ette er en effektiv form for bekæ m pelse a f
’’sort arbejde” udført a f et statslig system , der som det prim æ re form ål har til
opgave, at sørge for at ligningen sker efter skattelovgivningens regler - det m å
siges at være tankevæ kkende.
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Vi m odtog jæ vnlig anonym e skrivelser eller anm eldelser pr. telefon. Vores
indtryk er, at ’’fræ nder er fræ nder væ rst” . N år skrivelserne ikke var under
skrevet, blev de straks arkiveret i personens sagsm appe. A nonym e henven
delser er ikke noget bevism ateriale, og kan ikke um iddelbart bruges - men det
er et tips. N år der kom m er flere på sam m e person, så kan det tæ nkes, at man
foretager en vurdering a f indkom st og form ueforhold.

Forhold i øvrigt
N år m an har haft m ed skattevæ senet at gøre i m ange år, m å man også kon
statere, at politikerne bruge skattelovgivningen til at gennem føre forskellige
ting, som man ikke kan få gennem ført i det enkelte fagm inisterium - f.eks.
socialom rådet eller m iljøom rådet. H erudover kan man også finde på at
opkræ ve yderligere skatter for at begræ nse forbruget eller indføre lempelser.
Jeg skal frem føre nogle eksempler.

Bunden opsparing
A llerede i 4 0 'e rn e havde m an indført en ekstra opkræ vning. Beløbet, der blev
indbetalt, blev så senere igen udbetalt i slutningen a f 5 0 ’erne. Da dette syntes
at have sin virkning, indførte man det igen i 6 0 ’erne i forbindelse med for
brugsbegræ nsende foranstaltninger.

Forbrugsbegrænsende foranstaltninger
Folketinget besluttede først i 6 0 ’erne at indefryse det dyrtidstillæ g lønm od
tagerne var berettiget til ifølge overenskom sten. I stedet for blev der via skat
tevæ senet udsendt et tilgodehavende bevis (opsparingsbevis) med et beløb a f
forskellig størrelse alt efter indkom stens størrelse. For selvstæ ndige erhvervs
drivende m ed en vis indkom ststørrelse, blev der opkræ vet en bunden opspar
ing.
U dbetalingen skete så over en 5 årig periode. N år skatteyder var berettiget til
at få opsparingsbeviset udbetalt, henvendte han sig på kom m unekontoret. Vi
skulle så afkræve dokum entation for identifikation a f vedkom m ende, eller vi
kunne også afkrydse feltet personlig kendskab. O psparingsbeviserne blev
herefter sendt til A m tstuen til refusion. Vi fik engang en opringning fra A m t
stuen, fordi m an var faldet over, at vi kendte alle personligt. Nu var det ass.
Jg.Tyehsen, der tog telefonen - selvfølgelig, hvem er du i tvivl om. Der blev
næ vnt er par navne. Ja han bor der. Han er gift - har så og så m ange børn og
han arbejder ved denne arbejdsgiver - Vi hørte aldrig m ere fra A m tstuen om
dette problem .
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Skattelettelse for indskud m.v. og nedslag i
ansættelsen for renteindtægter
I begyndelsen a f 6 0 ’erne indførtes en m ulighed for nedslag i skatteansæ t
telsen for sæ rlige indskud på sæ rlig konto for skattelettelse i pengeinstitutter
eller afdrag på pantegæ ld i fast ejendom . Der udfyldtes et sæ rskilt skem a og
nedslaget kunne m aksim alt udgøre 1.500 kr., der blev givet som et fradrag i
den pålignede indkom stskat til staten. For pensionister kunne der alt efter ind
kom stens størrelse, gives et nedslag i indkom sten for renteindtæ gt.

Socialindkomst
I første halvdel a f 8 0 ’erne blev der indført en speciel indkom stopgørelse til
brug for udbetaling a f sociale ydelser - socialindkom stopgørelsen. Denne
opgørelse gav m ange henvendelser og problem er bl.a. når en ansæ ttelse
æ ndredes. H eldigvis faldt denne ordning ret hurtig bort igen.

Kartoffelkuren
I 1988 indførtes et sæ rligt forbrugsrenteafgift. Der skulle udfæ rdiges et
sæ rligt skem a over afgiftspligtige renteudgifter a f gæld reguleret med
renteindtæ gter. D er udsendes så en opkræ vning. Det var en besvæ rlig
opgørelse og kontrol a f afgiftsgrundlaget, hvilket gav m ange henvendelser og
rettelser. O rdningen faldt bort efter et par år.

Skattelovgivning
U d over statsskatteloven og ligningsloven er der indført m ange andre skat
telove. M an har indtryk af, at de forskellige partier helst skal have et lille
fodaftryk i sådanne love - deres interesser skal tilgodeses. G rundejernes
investeringsfond bæ rer præ g h era f - én lov vedrørende udlejningsejendom m e
m ed hensæ ttelse til vedligeholdelsesfradrag. En m eget indviklet lov isæ r ved
hæ vning a f beløbet til m odregning i udgiften.
For at hjælpe m iljøet blev der bl.a. indført fordelagtige afskrivningsm ulighed
er f.eks. vedr. gylletanke.
V irksom hedsskatteloven er også en ret så indviklet lov, hvor der skal opgøres
en indskudskonto - kapitalafkastgrundlag - hensæ ttelser m.v. Det er svæ rt at
rådgive en skatteyder, m en også besvæ rligt at beregne skatten.
En skatteyder, der var i virksom hedsordningen, anm odede os om være be
hjæ lpelig m ed at beregne skatten for næ ste år. Han havde selv prøvet men
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opgav. Han vedlagde en tegning (taget fra
bogen "S katten” )

U ndervisning/Slutgruppen
I forbindelse m ed at dødsbo- og selskabs
beskatningen blev overført til kom m unen
1978, blev je g udpeget som instruktører og
skulle undervise dc andre kom m unernes
repræ sentanter. S am m en m ed 2 andre
instruktører underviste vi i dødsbobeskat
ningen. Efterfølgende blev je g underviser i K om m une Foreningen og K om 
m unernes L andsforbund D er blev afholdt lokale kurser i forskellige skatte
forhold, isæ r når nye love skulle træ de i kraft. Endvidere var je g i en årræ kke
underviser på den K om m unale H øjskole i Grenå.
I 1988 blev je g valgt til S lutgruppen a f Skattechefforeningen. Slutgruppen,
der var nedsat a f de statslige ligningsm yndigheder, havde til opgave at a'jo u rføre slutsystem erne d.v.s. selvangivelsen, årsopgørelse og diverse blanketter
sam t frem kom m e m ed nye tiltag.
Slutsystem erne er det system , hvor alle oplysninger om den enkelte skatteyder
tilgår. Sam tlige lønoplysninger, renteindtæ gter og -udgifter indberettes hertil.
H ertil kom m er m ange andre forhold f.eks. - underskudsregisteret og som det
sidste je g var m ed til at behandle - ejendom svæ rdiskatten .
System et er m eget om fattende, men lad det væ re sagt m ed det sam m e. Sy
stem et virker 100 %. De fejl der opstår, er ikke fejl i system et, men de o p 
lysninger, der indberettes hertil. Pengeinstitutter og K reditforeninger har ikke
altid forstået problem atikken f.eks. hvor en konto har flere ejere. M an ind
beretter i tiere år kontoens sam lede rentebeløb på alle kontohavere. D ette b e
virkede fejlagtig udskrivning a f printselvangivelse og årsopgørelse.
Det var et m eget interessant arbejde - hårdt i den korte arbejdsperiode vi
havde til rådighed. Vi holdt m øder i tiden oktober - januar/februar. A lle data
og nye tiltag sam t nye love skulle så gerne være indarbejdet og afprøvet i sy
stem et, således at selvangivelser og årsopgørelser kunne udskrives og
udsendes ca. 1. marts.

Afslutning
Jeg har her forsøgt kort at beskrive, hvad m it arbejde i det kom m unale system
igennem snart 46 år har om fattet. D et har væ ret et m eget spæ ndende arbejds
om råde. Politikerne har bidraget m ed m ange spæ ndende tiltag, som vi så har
løst på den bedst tæ nkelige måde. Jeg siger - der har aldrig væ ret en dag, hvor
je g var træt a f at skulle på arbejde - tvæ rtim od.
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Jeg oprettede skatteforvaltningen, og je g var m ed til at nedlæ gge den, idet for
valtningen den 1/1 2002 flyttede til Sønderborg kom m unes ligningsafdeling.
Jeg fik m ange negative tilkendegivelser, som f.eks. der er lang vej til S ønder
borg for at kom m e på Skattekontoret. Flere a f disse personer, der udtalte sig,
kom faktisk aldrig på skattekontoret i Broager.
Skattelovgivningen bliver efterhånden m ere og m ere kom pliceret bl.a. med
tilpasning til de internationale forhold i EU. Dette kræ ver at personalet har en
uddannelse, så de er kom petente til at klare disse sager. Forvaltningens per
sonale havde denne uddannelse, m en så bør der også være et tilstræ kkeligt
antal sager til den pågæ ldende sagsbehandler, og det findes ikke i en lille
kom m une. Bl.a. m ed baggrund heri sam t at visse arbejdsfunktioner f.eks.
dødsbobeskatning kan sam les i én afdeling, finder je g det godt, at der er sket
en sam m enlæ gning.
Igennem alle årene har je g haft et fantastisk personale i forvaltningen. D eres
loyalitet og engagem ent har været m edvirkende til et inspirerende og godt
arbejdsklim a. D erfor skal der herigennem lyde en stor tak til alle for dette
gode sam arbejde.
Jeg har m ødt m ange m ennesker og kollegaer fra det kom m unale og statslige
system . Vi har haft m ange spæ ndende m øder og læ rerige diskussioner. Ved
pensioneringen er det én a f de ting, som je g m angler - kontakten intern som
ekstern. G læ deligt var det dog, at m ange sendte m ig en hilsen ved pensioner
ingen, det varm ede.

Fhv. skattechef Hans Christensen
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Seersken fra Iller Mark
-

om Maria Gørrigsens åbenbaringer og syner
A f Inge Adriansen

På M useet på Sønderborg Slot findes et unikt m ateriale fra Broagerland til
belysning a f Første V erdenskrigs virkninger på en alm indelig fam ilie. Det
stam m er fra ejendom m en Busholm på Iller M ark og består a f 110 tegninger
og to protokoller m ed ialt 205 sider, hvorpå der er indskrevet en række
daterede syner eller åbenbaringer, som den ugifte datter på Busholm , M aria
G ørrigsen, oplevede. Bag på hver tegning har hun angivet en dato, der svarer
til datoerne i protokollerne. Det oplevede er således om hyggeligt beskrevet
såvel i ord som billeder. M aterialet stam m ede fra tiden 1917-1923, og det
afspejler M arias reaktion på m odtagelsen a f det officielle budskab om, at
hendes bror, Lorenz, var faldet som tysk soldat på Vestfronten i 1917. M en før
der redegøres næ rm ere for synerne, bør fam ilien G ørrigsen præsenteres.

Familien Gørrigsen fra Busholm
På landejendom m en Busholm på Hier M ark boede der ved udbruddet a f
Første V erdenskrig en fam ilie bestående a f foræ ldrene A ndreas og Sophie
G ørrigsen sam t deres tre ugifte børn: D orothea, der var født i 1878, Lorenz i
1881, og den yngste, (A nne) M aria,
der var fra 1884. Hele fam ilien arbe
jd e d e sam m en om gårdens drift.
Lorenz havde aftejent den treårige
p reu ssisk e v æ rn ep lig t og havde
ellers m est arb e jd et derhjem m e.
O gså hans søstre havde efter endt
skolegang kun tjent uden for hjem 
m et i en kort periode. Ved krigens
udbrud i 1914 m åtte Lorenz G ør
rigsen i lighed m ed hele sin genera
tion drage til fronten. H an var

Familien Gørrigsen fra Iller Mark.
Øverstforældrene Sophie og Andreas,
herunder de tre børn, Maria, Lorenz
og Dorothea. Foto er komponeret
over en række enkeltportrætter, anta
geligt først efter Lorenz'død i 1917.
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indrulleret som G efreiter Lorenz G ørrigsen, Reserve infanterie Regim ent No.
86, det var et a f de infanterieregim enter, hvor der var m ange nordslesvigere.
For de bevidst dansksindede soldater som Lorenz m åtte krigstjenesten føles
sæ rlig tung. Størstedelen a f tiden gjorde han tjeneste på Vestfronten og har
givetvis som de fleste soldater benyttet sig a f m uligheden for at sende
portofrit brev hjem til fam ilien næsten hver dag, m en der er desvæ rre ikke
bevaret breve fra ham.
D en velfungerende feltpost havde den negative virkning, at der hurtig opstod
æ ngstelse i soldatens hjem , når breve pludselig udeblev i nogle dage. H vis der
så kom en officiel kuvert fra regim entet eller fra K rigsm inisteriets ZentralN achw eise-B ureau, krøb angsten ind i alle lem m er, og det var svæ rt over
hovedet at overvinde sig til at åbne brevet og læ se budskabet. Den 27. april
1917 gik landposten på Broagerland den tunge gang ud på Iller Mark for at
aflevere en kuvert a f denne art. Brevet var skrevet a f løjtnant og kom pag
nifører von Resen, der m eddelte at den 35-årige ugifte landm and og korporal
L orenz G ørrigsen fra 11ler, der var a f evangelisk religion, var død i kam pen
ved A rras den 11. april kl. 2 1. Efter m odtagelsen a f dette brev gik fam ilien op
til personregisterføreren på Standesam t i Broager, hvor de fik den sørgelige
m eddelelse indført i dødsregisteret for Broager Sogn.

M aria åbenbaringer
M aria m odtog - ifølge sine egne optegnelser - det første syn den 2 0.m arts
1917 i vågen tilstand. Hun så en lyshåret mand, der faldt i krigen, og en der
sam lede ham op. I første om gang reagerede hun tilsyneladende ikke sæ rligt
på dette, og satte det ikke i direkte forbindelse m ed broderen i krigen. Det
skete først ved det næste syn. Det oplevede hun den 30.april 1917 - tre næ tter
efter at fam ilien havde væ ret hos personregisterføreren for at m eddele L orenz’
død. D enne gang hørte hun igen en stem m e, og den refererede til det første
syn og fortalte, at det var Lorenz, hun havde set falde og blive sam let op.
D ernæ st så hun i et nyt syn, at han lå på lazaret, hvor en nonne plejede ham.
D er er næppe tvivl om, at et syn a f denne art m å have væ ret som vand for tørs
tende sjæ le, og M aria har givetvis straks fortalt foræ ldrene og søsteren om
oplevelsen, som hun m idt i den dybe sorg - m åtte opleve som en åbenbaring
fra oven.
I den efterfølgende tid “erfarede” hun gennem en stem m e fra oven og i syner,
at hendes bror alligevel ikke var død, m en var såret og befandt sig i krigsfan
genskab. Hun lagde stor om hu i at tegne og nedskrive disse oplevelser, som
hun fortalte til sine foræ ldre og sin søster. H vor hurtigt efter broderens død
M aria begyndte at tegne og nedskrive, hvad hun så og hørte, er um uligt at
vide. Men der er så stor overensstem m else m ellem hendes beskrivelser i tek 
ster og billeder, at hun antagelig m å være begyndt ret hurtigt efter sit første
store syn den 30. april 1917.
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A f protokollerne frem går det m ange steder, at M aria selv betragtede sine syn
er som guddom m elige åbenbaringer og m ente, at hun m åtte være særligt
udvalgt til at m odtage og videregive dem . I 1918 m odtog hun således besked
“fra oven” om, at hendes billeder skulle skæ nkes til et m useum , som ville
lønne hende rigeligt for dem . Således kom det dog ikke til at gå. M useet i Søn
derborg, der var oprettet i 1908 kørte på vågeblus under verdenskrigen 19141918, da den tyskpatriotiske m useum sleder Jens Råben var indkaldt som
krigsdeltager ligesom L orenz G ørrigsen. Han faldt dog ikke som denne, men
blev hjem sendt som såret. Råben ville næ ppe have udvist stor forståelse for
åbenbaringer, der gav udtryk for, at Tyskland ville tabe krigen og Slesvig blive
dansk igen. Den tyske sognepræ st i Broager, Bertel Paulsen, var i hvert fald
afvisende over for M arias frem tidssyner, efter at han i som m eren 1918 under
et besøg på gården Busholm var blevet præ senteret for en tegning a f sin
sognekirke udsm ykket m ed dannebrogsflag og hørte M aria fortæ lle, at hun
havde fået at vide, at en forandring fra tysk til dansk styre snart ville ske.
Efter M arias død besluttede hendes søster D orothea, at alle åbenbaringerne i
henhold til M arias ønske - og Vorherres påbud - på et tidspunkt skulle

Marias tekst: ”Den 22. Juli 1917. Jeg så hvor Dannebrog vajede over os. Og
Vor Herre sagde, at Broager skal kaldes Dannebrogs Kirke. Og jeg saa det
store Flag paa Kirken, som vil komme.”
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skæ nkes til m useet i Sønderborg, og den nye danske sognepræ st i Broager,
J.P.K.r. Skjoldborg, lovede at besørge dette. Han fratrådte em bedet i 1941 og
har nogle år senere fået overdraget m aterialet til viderebefordring. Men først
i 1962 afleverede Skjoldborg protokoller og tegninger til m useet sam m en med
et brev m ed sine egne erindringer om M aria og D orothea G ørrigsen. Ligesom
sin tyske forgæ nger har Skjoldborg væ ret noget usikker over det forhold at en
a f hans sognebørn havde hæ vdet, at Vorherre jæ vn lig t talte direkte til hende.
D enne usikkerhed er nok årsagen til, at der gik en årræ kke, før han videregav
m aterialet til m useet.

Indholdet a f syner og åbenbaringer
M arias tekster belyser især fem temaer, som her er anført ud fra den hyp
pighed, hvorm ed de forekom m er i teksterne. Tegningerne illustrerer de
sam m e tem aer, men her har de m ere m aleriske og dram atiske fået større vægt.
D et er nok også svæ rere at tegne “en røst fra oven” end f.eks. dyr og planter i
fjerne lande. I det sidste tilfæ lde har M aria kunnet støtte sig til forlæ g i sam ti
dens illustrerede blade, og hun synes at være inspireret dels a f de blade, som
blev udgivet a f Y dre M ission m ed fæ ngende beskrivelser fra hedningem is
sioner i fjerne lande, dels a f alm ent oplysende tidsskrifter, hvor eksotiske
lande og folk var et ret hyppigt tema:
- Broderens skæbne.
- B eskrivelser a f de fjerne lande og eksotiske steder, hvor broderen opholder
sig.
- D om m erdagsvisioner de sidste tider, hvor Vorherre griber ind og frelser de
gode.
- V arsler om kom m ende konkrete begivenheder, isæ r at Slesvig vil blive dan
sk.
- M aria som Vorherres udvalgte.
- Fam iliens og om givelsernes reaktion.
Om foræ ldrenes um iddelbare reaktioner vides intet. Sophie G ørrigsen døde i
1921 og A ndreas G ørrigsen først i 1924. Men indkøb a f såvel protokoller som
tegnepapir og farver kan tyde på, at fam ilien i den lille landejendom på Iller
M ark m å have følt, at de havde adgang til en skat - G uds tale til husets datter
- og disse åbenbaringer skulle bevares, så andre kunne få glæ de a f dem . Efter
faderens død drev D orothea selv ejendom m en m ed hjæ lp fra en tjenestekarl
fra lokalom rådet. En a f disse var C hristian H ansen, født i 1930 som søn a f
teglm ester Peter H ansen i Brunsnæs. I 1943, hans sidste skoleår, skulle han ud
at tjene, og han fik plads på Busholm. H er sov han i et blåm alet kam m er, hvor
der m ed tegnestifter var opsat en række a f M arias billeder m ed engle på
væggen. Han følte, at det var trygt og godt at sove under englevagt og fandt
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Marias tekst: "Den 14. August 1917. Da jeg saa dette Syn ud paa Havet."
(Senere er tilføjet: ”Det kom 14 Dage efter, den 28.August)
på ingen m åde udsm ykningen sær. D orothea, eller D odde som hun blev kaldt,
kom m enterede aldrig billederne over for tjenestedrengen. D er er dog ingen
tvivl om, at D orothea har troet fuldt og fast på M arias åbenbaringer, og efter
søsterens død i 1923 opbevarede D orothea om sorgsfuldt hele m aterialet, indtil
hun sent i livet overgav det til sin tidligere sognepræst.
D er vides kun lidt om om givelsernes reaktion på M arias åbenbaringer, og kun
nogle få ældre brouringer - som C hristian H ansen - har kunnet bidrage lidt, da
m useet efterlyste erindringer i 1997-98. Til gengæ ld har Skjoldborg udførligt
beskrevet sit indtryk a f fam ilien på Busholm og har her også fortalt om
om givelsernes skepsis. Han havde væ ret på Busholm adskillige gange i
em beds medfør. O ptegnelsen er dateret ja n u ar 1962 og er foretaget a f S kjold
borg i forbindelse m ed hans videregivelse a f m aterialet til museet.

“Første Gang jeg traf hende var i Efteraaret 1921. Jeg var hentet til Hjemmet
fo r at tage hende, hendes Søster og Fader til Alters. Efter Altergangen fik jeg
Kajfe. Jeg spurgte da: “Skal De ikke drikke Kaffe med? ” Søsteren svarede:
“Nej, vi har været til Alters”.
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Siden da har jeg været i Hjemmet mange Gange. 1 1917 faldt Broderen i Kri
gen den 11.april i Slaget vedArras. Maria G. fik da et Syn. Der blev sagt: Bro
deren er ikke faldet, han blev saaret og taget til Fange.
Fra nu a f fik M. G. det ene Syn efter det andet. Fra 1917 til 1923 har M. G. haft
over 110 mindre og større Syner. Hun kaldte dem selv fo r Aabenbaringer.
Omgivelserne har været mindre forstaaende fo r Synerne, og det har bedrøvet
hende. Ingen maatte se dem, hvis de ikke troede paa dem. Ofte er det med
Trussel om Herrens Straf hvis Menneskene ikke vil omvende sig og leve et kri
stent liv. Synerne kan ofte minde om Johannes Aabenbaring eller flere Steder
i det ny Testamente, hvor der tales om Verdens Undergang. Maria G. fik sine
Syner mest om natten, dog har hun ogsaa haft nogle siddende i en Stol ved
Aftenstid. Hun kunne mærke, naar et Syn vilde komme. Saa blev hun underlig
tilpas. Søsteren fortalte: “Det var som der kom en Lvsstraale til Maria og lyste
opfor hende. Vi andre saa ingenting. Der blev lige i Begyndelsen sagt til min
Søster: tag og skriv og tegn
Hun vægrede (sig) - hun kunne ikke tegne; men hun maatte. Nu findes der
efter hende mange større og mindre Tegninger. En Tegning kunde være saa
stor som en halv Side a f et brev og (andre) ca. 150 cm lange og 30-40 cm bre
de. Det handler mest om broderen. Han kommer hjem, men der kan godt gaa
nogle Aar. Han føres fra Fængsel til Fængsel, han er blevet set på Djævleøen.
Synerne kunde ogsaa handle om det onde: Djævelen og hans Engle. M. G. har
ogsaa set begivenheder, som senere er sket.
1 1917 saa hun, at Kejser Wilhelm flygtede ud a f Landet til Holland. Samme
Aar saa hun ogsaa, at hele Omegnen med Broager Kirke vilde flage med Dan
nebrog, og der blev flere gange sagt til hende: vi bliver danske. Mange a f syn
erne handler ogsaa om en frygtelig Verdenskrig, frygteligere end den første.
Krigen kom.
Lad mig nævne et par andre Syner, som handler om noget mere dagligt. En
Lørdag sagde hun til en Mand, der passede Kreaturerne: "Morgen kommer
din Søn, og han kommer med en Pakke nede fra Fjorden.” Hjemmet lå ca. 5
minutters Gang fra Flensborg Fjord. Den gamle Mand slog det hen. Han ven
tede ham ikke - og kom han, saa kom han altid inde fra Iller By. Det blev Søn
dag: Sønnen kom med en Pakke fra Fjorden.
En anden Gang saa hun, at en Nabo ved Fjorden havde faaet El. En anden
Nabo betvivlede det - han var meget vantro over fo r M.G.s Syner. Nogle Aar
(?) efter kom de elektriske Traade baade til Lys og Kraft til Ejendommen nede
ved Fjorden. Saa sagde Manden.’ Der er nok noget om det alligevel.”
Hun var paa Sygehuset (i november-december 1922), men hun sagde: "Jeg
dør ikke endnu.” Hun kom sig igen. Den 14.Februar 1923 saa hun sin Moder
gaa og rive omkring Huset. Hun sagde til M. G.: du skal nu med med op i Him
len. Vor Herre sagde ogsaa til hende: “Nu skal du dø.” Hun blev syg, kom paa
Hospitalet i Sønderborg og døde her den første Marts 1923.
Sygeplejerskerne sagde om hende: “Hun er mærkelig. Hun ligger og taler
med Englen."
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Marias tekst: "Den 31. Dezember ¡917. Engelen sang: Der hvor vor Herre
har sin Gang. Der er englevagt og Sang.”
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I Svnerne kommer Englene atter og atter fo r (forekommer). M. G. var en Del
indesluttet - noget svagelig a f Helbred, enfoldig i sin Tro. Søsteren troede fuldt
og fa st paa hendes Aabenbaringer. De var dem til Trøst i tunge Tider. Naar
engang M. G. og Søsteren var borte, skulde Tegningerne med de to skrivehef
ter paa ca. 200 Sider fulde bevares på Museet i Sønderborg. Hvert Syn er
beskrevet med Datum, straks det er set, og med det samme tegnet. - Broderen
er ikke kommet.”
Så vidt sognepræ stens bedøm m else.

M indestenen for Lorenz, Marias sygdom og død
E fter genforeningen blev der rejst m indesm æ rker over de faldne sønderjyder
i stort set alle sogne ligesom det var tilfæ ldet syd for grænsen. 1 B roager var
det m enighedsrådet, der var initiativtager til m indesm æ rkerejsningen, der
skete på et græ sklæ dt om råde vest for kirkegården. E fter rådgivning fra m use
um sleder Jens Råben og langvarige drøftelser i lokalsam fundet valgte m an at
følge et forslag fra kunstneren Joakim Skovgaard om at rejse en kæm pehøj og
om kranse den m ed natursten m ed navne på hver eneste a f sognets 165 faldne.
De efterladte fam ilier blev naturligvis involverede, og de havde m ulighed for
selv at levere en sten, hvori navn og data på den afdøde blev indhugget. I de
fleste tilfæ lde var det dog m indesm æ rkekom iteen, der sørgede for at skaffe
stenene, og frivillige søgte overalt i m arkhegn og ved strandene efter egnede

Marias tekst: ”Den 17. august 1921. Saadan seer jeg hvort Hjem naar min
Broder kommer hjem fra Fangeskabet.” Det er et bevægende billede a f gård
en Busholm. og det indeholder en vision, som aldrig gik i opfyldelse.
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sten i passende størrelse.. G ennem et halvt år blev der kørt jo rd og udvalgte
sten fra hele halvøen til m indehøjens plads. Det m å have været en tung beslut
ning for fam ilien G ørrigsen at acceptere, at også L orenz fik sin egen plads i
stenkransen om kring m indehøjen. Det var jo en form for accept a f hans død.
Beslutningen herom m å væ ret taget a f L orenz’ far, A ndreas G ørrigsen, og vi
kender ikke D orothea og M arias reaktioner herpå.
Men fem dage før indvielsen a f m indehøjen med L orenz’ sten, der foregik den
17. novem ber 1922. O plevede M aria et syn, hvori hun så sin bror i et telt i et
frem m ed land m ed palm er og drom edarer. Kort tid efter udførte hun sin sid
ste tegning, der er dateret den 21. novem ber 1922 og viser de syv onde ånder.
H erefter blev hun indlagt et par uger på sygehuset i Sønderborg. Hvad hun
fejlede, vides ikke, da der desvæ rre ikke er bevaret patientjournaler fra syge
huset fra denne periode. Efter hjem kom sten tegnede hun ikke mere, m en ind
skrev endnu en ræ kke syner i protokollen. Den sidste åbenbaring var en
forkyndelse a f hendes egen død - og denne forudsigelse gik i opfyldelse kun
to uger senere, den 1. m arts 1923.

Afsluttende betragtning
L igesom pastor Skjoldborg m å også je g bekende m in usikkerhed over for
M arias åbenbaringer. U ndervejs i arbejdet m ed at tyde og afskrive pro
tokollerne og foretage sam m enligninger m ellem tekster og tegninger har da
også den tanke jæ vn lig t sneget sig ind, om der kun var tale om et sæ rtilfæ lde:
et stakkels m enneske der var blevet sindsforvirret a f skæ bnens tunge slag. I så
fald ville det være en helt privat historie, der ikke knyttede an til den fælles
historie om sønderjyders skæ bne og vilkår under Første Verdenskrig. Der
findes im idlertid m useer for kunst udført a f sindslidende, og en a f de kyndi
ge kendere a f denne sæ rlige kunst er pensioneret overlæ ge Johannes N ielsen
på Psykiatrisk H ospital i Risskov. H an har i 1998 set på M aria G ørrigsens teg
ninger og vurderede, at de var udført a f e n sund og klar person og kunne ikke
se antydning a f psykisk lidelse hos tegneren. H an påpegede også, at åb en 
baringer, syner, visioner - eller hvad m an nu vil kalde det - kan forekom m e
hos raske m ennesker.
D enne læ gefaglige vurdering er der ingen grund til at betvivle, og den gør det
forsvarligt at anskue M arias åbenbaringer som et eksem pel på sorgbearbe
jd e lse under og efter Første Verdenskrig. O ver 9 m illioner soldater faldt i
denne store krig, og m ere end 5 m illioner blev m eldt savnet. A ntallet a f nære
pårørende, der blev ram t a f disse dødsfald, er antageligt over 30 millioner.
D isse tal kan ingen a f os blot tilnæ rm elsesvis rum m e, m en vi kan forholde os
til nogle få skæ bner som M arias. Hun var bundet til en fattig skæ bne på den
lille landejendom , hvor hun skrantede a f en ukendt sygdom og var nedbøjet a f
sorg over broderens skæ bne. 1 sine tekster og tegninger gav hun sin indre til
stand en håndgribelig ydre form og anskueliggjorde sin angst og savn. I
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spæ ndingen m ellem håb og desperation har hun form et sit værk, der afspejler
længsel efter at finde noget m eningsbæ rende i den dybe sorg.
Som kulturhistoriker behøver man ikke at tage stilling til, hvorvidt M aria
virkelig m odtog guddom m elige åbenbaringer. Det afgørende - set ud fra en
k ulturhistorisk syndvinkel - er, at der her foreligger et enestående m ateriale til
belysning a f Første Verdenskrig i mikroperspektiv. Æ ngstelse og håb har
bestandigt vekslet i sindene hos alle pårørende til alle faldne og savnede og
var m ed til at gøre m ange psykisk syge.
M ange var resten a f deres liv præget a f frygten gennem de fire krigsår og
savnet a f deres næ rm este i eftertiden. G ennem de enestående tegninger og
billeder, der blev skabt ude på Iller M ark, kom m er vi tæ t på en enkelt a f disse
skæbner. M aria G ørrigsen delte vilkår med tusinder a f sønderjyder, der m od
tog tilsvarende breve om deres næ rm estes død, og herved knyttes det person
lige og det alm ene aspekt tæ t sam m en i hendes billeder og tekster. De giver
indsigt i, hvorledes sm erte og sorg kan opleves og bearbejdes - uden at blive
fortræ ngt - belyser den dybe sorg og det sjæ lelige ravage, som blev forårsaget
a f blot én enkelt a f om kring 5.300 faldne sønderjyder.

H e n v isn in g er og litter atu r

Denne artikel er et bearbejdet, forkortet uddrag a f indledningen til Inge A driansen: M a r i a Gø rrigsens Å b e n b a r i n g e r - Første Verdenskrig i M i k r o p e r s p e k 
tiv, 2003. D enne bog, der er udgivet a f H istorisk Sam fund for A ls og Sun
deved, Foreningen D anm arks Folkem inder og M useet på Sønderborg Slot,
indeholder alle M aria G ørrigsens tekster og billeder. H endes tegninger og p ro 
tokoller sam t de citerede breve fra M arias søster og sognepræ sten findes i
arkivet i M useet på Sønderborg Slot.
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Ernst Schumacher, 1895 - 1913.
P. F. Plante Forening. W. Verschönerung Verein

Foto : Søren Giilck

Mindetavlen over
Ernst Schumacher
A f Jørgen Thomsen.
Blandt nogle gam le papirer fandt je g en Broagersang, skrevet a f Pastor Ernst
S chum acher i septem ber 1900. Det gav anledning til en lille historie. Pastor
Schum acher var præ st ved B roager kirke fra 1888 til 1913. Han boede i Ø stre
præstegård. Ringgade 12 i Broager. I 1895 bliver han valgt til form and for den
m eget foretagsom m e Planteforening for Broagerland. Her var han m eget
aktiv. I sin ungdom havde han væ ret gartner. Foreningen blev stiftet i 1878 a f
en kreds a f borgere. D et skete på foranledning a f C. H. Clausen, Broager
M ølle, han var som bekendt også m edstifter a f B roager Sparekasse.
Pastor E. S chum acher fortsatte og forstæ rkede foreningens arbejde med
beplantning over hele Broager sogn. Ifølge en artikel i avisen ’’Dybbøl Posten
den 28. decem ber 1929 i anledning a f at foreningen har bestået i 50 år. I de år
er der plantet følgende: Poppelalle til Sm øl, lindetræ er langs vejen til Skods
bøl, elm etræ er langs vejen til V em m ingbund. De sidste a f disse træ er er fældet
for nys. L indetræ er langs Storegade og A llegade, buske og træ er ved den
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sydlige del a f kirkem uren, lindetræ er ved banegården, æ delgran på Sm ølvold.
I 1887 blev der plantet lindetræ er ved udgangen a f ’’L iebesalle” , (en sti der
senere blev til Vesterbakke, navnet antyder hvad stien blev anvendt til). Der
blev plantet ved bydam m en i Skeide. I 1904/5 langs den nordlige og østlige
side a f kirkegårdsm uren. Lindetræ er ved banegården i Skeide og Broager.
Elm ealleen til banegården i Skodsbøl (de sidste er fældet, da der kom elm e
syge for nogle år siden. En Tuja beplantning ved m arkedspladsen i Broager
(G am m eltorv). D ette var en del a f de arbejder der blev udført i foreningen.
Ved pastor Schum achers afgang som form and på grund a f hans bortrejse ( han
blev pensioneret og rejste til Flensborg, hvor han døde i 1928), blev der fore
taget en indsam ling i hele sognet m ed det form ål at sæ tte et m inde over hans
store arbejde i planteforeningen. Indsam lingen gav 299 m ark og 50 pfenning.
D er blev så sat en m indetavle, der står m idt for den sydlige skrænt nedenfor
kirkem uren.

Udlånt a f fru Inge Holm.
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U dgifterne hertil androg 99 mark og 50 pfenning. R estbeløbet 200 m ark blev
hensat i Broager Sparekasse til opsæ tning a f bænke og til vedligeholdelse a f
anlæ get om kring m indetavlen. Det bestem tes, at kom m unen skulle overtage
forvaltningen a f m indetavlen og dens om givelser, dersom planteforeningen
skulle ophøre at eksistere. Foreningen er i dag nedlagt.
Tilbage til sangen som Pastor S chum acher skrev til: Dem Sangverein zu
Broacker.
Sangen er oversat til dansk.
Sangen om tvillingetårnet
Se, sm ukt det knejsende T villingtaarn står
T rodsende Storm snart i Tusinde Aar.
O g i Solskin hilser blidt
H en over Landet m ilevidt
Sundeveds Stolthed, rank og prud
V inker paa aaben Hav det ud
O g den By, der ved Taarnets Fod
Broager, H jem stavn m ig kæ r og god
Broager, højt for m ig altid stod
Broager, Hjem stavn mig kæ r og god.
Venlige H usræ kker broget gaar
G aderne krydser, lunt Parken staar
H erligt skyggende L indetræ er
Vagt ved Indgangen holder her
Landsby kaldet, m en iklædt som By
O g a f dens navn gaar der viden Ry
O g den B y ------ osv
Frisk suser V inden fra Vest og Ø st
G ennem vor By, fuld a f Liv og Lyst
O g over Dal, over Bakke naa
Tusinder Blink fra Havets Blaa
Fjernt, lig Ø en fra Verdens Strid,
Ligger dog m idt den i Travlhedens Flid
Og, den By------ osv.
E rnst Friedrich S chum acher var gift m ed Louise Laura Struwe. De havde en
datter K äthe der blev gift m ed grosserer Johann A sm ussen. De fik flere børn
men én blev verdensberøm t som violonist nem lig Svend A sm ussen. Han
spillede sam m en m ed ’’M ills B rothers og Josephine Baker (hende m ed banan
skørtet). En anden kendt gruppe var vokaltrioen ’’The Swe-D anes. En anden
bror Des A sm ussen var kendt som tegner. M en det er en anden historie.
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Ikonen
Ikonen og historien om de russiske krigsfanger,
a f PeterA. Petersen
Første gang je g ser ikonen er i m ors stoppekurv. Jeg antager, m or har anbragt
den der for at kunne fortæ lle vores unge tjenestepiger om de russiske krigs
fanger, der arbejdede på gården under 1.
verdenskrig fra 1914-18. Stopning a f
uldsokker og isyning a f knapper var en
del a f de unge pigers arbejde. Det var
ikke nogen sindsoprivende opgave, nej
såm ænd m eget trivielt. Så kunne ikonen
jo bruges som fortæ lling: om de russiske
krigsfanger og deres hverdag på gården.
D er sad je g også og lyttede m ed. Min
m or var god til at fortæ lle. Hun gjorde de
forskellige historier levende. H er er så
ledes en historie, om hvordan den ene a f
russerne kurerede en syg hest. Han bad
om en flaske, lidt lunken vand og salt.
Salt og vand blev blandet og hældt i
flasken. Så tog han en slurk for at sm age
Ikonet, som forestiller
om blandingen var i orden. Det var den.
Sankt Nicolas.
Det blev tilkendegivet m ed en højlydt
Foto Søren Giilck.
prusten og væ m m else. Det salte vand
blev spyttet ud, puha det sm agte ikke godt. D enne episode gengav m or med
lyde og m im ik. Jeg ser det hele levende for mig. Sm agen a f for m egen salt var
ikke frem m ed for m ig, idet det m este a f det svinekød vi slagtede, blev saltet i
saltkarret nede i kæ lderen. På den tid kendte m an ikke til fryseskabe. Så som 
m etider var kødet m eget saltet, når vi fik det at spise. D isse sm å historier vil
je g gerne genfortæ lle. M en først baggrunden hvorfor vi fik krigsfanger på
gården!
D en tyske kejser m ed det tyske storrige havde indledt en krig m od England,
Frankrig og det russiske Zarstyre. H er kom det, blandt andre slag, til to store
slag i Ø stpreussen mod Rusland, hvor blev der taget uhyre m ange russiske
krigsfanger, flere end 150.000. De blev anbragt i fangelejre under kum m erlige
forhold.
L andbruget anvendte m ange tjenestefolk til at udføre det daglige arbejde på
de m ange gårde D er var næ sten ingen m ekanisering på den tid, hvilket gav
utrolig m eget håndarbejde. Da krigen heller ikke blev afsluttet det første år
som først antaget, indså den tyske hærledelse, at det ville være en god ide at
erstatte de indkaldte unge m æ nd fra gårdene m ed krigsfanger.
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D er deltog m ange unge m æ nd i krigen. Min far var således indkaldt fra første
dag, krigen startede. Han havde aftjent sin toårige væ rnepligt i B erlin i 190608. Far var blevet gift i 1913, og havde overtaget vores fødegård efter m in b ed 
stefar.
D er kom 12 krigsfanger til vores gård, de blev ’’indkvarteret” i vognporten.
D er fulgte også en befalingsm and med. Han havde ansvaret for, at fangerne
ikke flygtede, og skulle sørge for fordelingen a f fangerne. Han blev installeret
i de to rum i enden a f bygningen, hvor krigsfangerne boede. De rum havde
væ ret bolig for min oldefars bror. Han var svagelig, og skønt han var ældste
søn, og således var selvskreven til at arve gården, fik han i stedet, en k ø b 
m andsbutik i Flensborg. Han blev gift, men m åtte alligevel opgive sin k ø b 
m andsbutik, og som skik var på den tid, fik han en bolig på sin fødegård
(aftægt). Det var den tids sociale forsorg.
Tilbage til krigsfangerne. Der var 11 russiske fanger og en enkelt fransk
fange. Fangerne blev fordelt ud til gårdene i M ølm ark. Tre russere blev
hjem m e på vores gård. Den franske fange kom ned på H ollensen’s teglværk,
han arbejdede på gården, der hørte til teglvæ rket. D et var for fam ilien H ollesen en god fange at have, idet han fik Røde Kors pakker fra Frankrig m ed rare
sager i. D er var tobak, kaffe og lignende. Disse goder delte han m ed fam ilien.
Fangerne fik mad på den gård de arbejdede, det var de ikke utilfredse m ed. De
spiste m ed ved bordet som de andre karle, der var dog en ret, de ikke ville
spise. D et var de, m adretter, hvor der blev brugt kålroer. D et havde de fået
rigelig a f i krigsfangelejren. Ifølge m or var vores tre fanger gode til at arb e
jde. De to havde væ ret hyrekuske i henholdsvis Set. Petersborg og M oskva, så
de var vant til at om gås heste. D e deltog i det alm indelige arbejde på gården.
De havde fri på søndage, hvor de kunne pleje deres personlige hygiejne, sådan
da. H er en lille historie om at vaske sig i kuldegrader. På den tid kendte man
ikke til badevæ relse m ed varm e i gulvet, nej deres vask foregik ude ved

Min fødegård.
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Billedet af de tolv fanger s a m m e n

med

deres o p s y n s m a n d .

pum pen på gårdspladsen m ed vand i et vaskefad. Her blev hestene også van
det. N år det var vinter og frost blev følgende anvisning brugt: Man danner en
skål med hænderne, der fyldes med vand, suger det kolde vand ind i m unden,
varm er der lidt op, spytter det ud i hæ ndernes skål, hvorefter man ’’vasker" sig
i ansigtet. Nu var de jo vant til hårde frostgrader derhjem m e i Rusland. Jeg fik
ikke lov til at anvende den m etode.
Søndagen hvor der var nogle fritimer, blev brugt til at lave sm å hobbyting.
Således lavede de et lille skrin. De brugte de m aterialer, der var til rådighed.
En tom m argarinekasse
lev erede træ et. K nuste
flasker i forskellige farver
blev en del a f udsm yknin
gen. D isse glasstu m p er
blev lim et fast m ed sned
kerlim , sam m en m ed små
sneglehuse fra stranden,
et stykke blåt toj til ind
vendig beklæ dning, små
lister og h æ n g sler og
lukkekrog. D ette flotte
skrin foræ rede de til mor.
Franskm anden sad gerne
for sig selv. Han flettede
urkæ der a f hestehår.
Et billede a f det skrin som de russiske fanger
D esvæ rre er der ingen a f
forærede min mor. Foto Søren Giilck.
d isse urkæ der, d er har
overlevet til i dag. Min storebror, fodt i 1914. kunne godt lide at sidde hos
ham . Franskm anden læ rte m in bror at sige: ”Bon jo u r mon garcon” . Russerne
kunne lide at synge, en a f dem kunne spille på et russisk strengeinstrum ent,
en balalajka, m en han havde ingen. M or drog så til Flensborg for at købe en
til ham , som belønning for deres sang. D esvæ rre havde de ingen, så det blev
ved tanken.
D eres fodtøj blev efterhånden slidt, så m or tog igen m ed dam peren til F lens
borg for at købe nye støvler, man kendte ikke gum m istøvler på den tid. Nu var
det sådan, at den ene russer havde en ret stor fod, det num m er havde
skotøjshandlcren ikke på lager, men han kunne godt skaffe det. M or gav så
ledes kun de to støvler. Det resulterede i, at de gik i strejke, de ville ikke arbej
de, før de alle havde fået støvler. H er kom det m ed sproget, det var kun en
sm ule tysk de kunne, m en m or fik dem forklaret, at der var støvler til den tred 
je , så snart hun kom til Flensborg igen. Sproget voldte ofte vanskeligheder,
men m ed smil og fagter og enkelte ord forstod man hinanden. H er følgende
historie: En aften kom den ene russer ind til m or med en lap papir hvorpå der
var kradset noget ned. M or reagerede ikke rigtigt efter russerens m ening, det
fortrød hun senere. Han pegende ivrigt på papiret og sagde ’’M am m i nam e” .
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Så faldt tiøren, det var jo sit eget navn, han havde skrevet. H an var analfabet,
havde aldrig gået i skole, og nu havde en a f de andre fanger, der var skolelæ r
er, lært ham at skrive sit navn, derover den store glæ de, derfor skulle M am m i
rigtig dele glæ den med ham og se det.
Fangerne kunne følge lidt m ed i hvad der skete ude i verden. De vidste at
nordpå lå D anm ark, hvor der flød med m æ lk og honning. N ogle a f de m odig
ste a f fangerne besluttede derfor at flygte. De vidste godt, at det var farligt. De
havde set, at der lå en lille robåd nede ved liler, de ville ro op til D anm ark om
natten og så håbe på, at de ikke blev set. Der hvor de sov, var der bræ ddeloft,
ovenover var der kornloft. Det var nem t at bryde bræ dderne op og derfra
kravle ned i loen og ud i det fri. H erfra gik det ned til båden, og så startede
roturen. Det var en lang tur, inden de rundede K ragesand. Men nu så de land
i det fjerne, nu blev der roet til, alt gik godt, endelig kunne de igen få fast
g ru n d under fødderne. D esvæ rre ikke på dansk grund, nej de var havnet på
Kegnæs. Det var så den flugt, der skete dem ikke noget, de blev kørt hjem til
M ølm ark, men deres opsynsm and blev sendt til fronten, det var jo hans
ansvar, selvom m or syntes, det var synd.
Så kom endelig freden i novem ber 1918. R usserne fik efterhånden lov til at
rejse hjem . Det blev en afsked m ed følelser. R usserne havde følt sig hjem m e
på gården, der var trygge forhold, og arbejdet var dem ikke frem m ed. En a f de
tre russere der arbejdede på gården (M or kaldte ham ’’Sjosjem ” det er ikke
stavet korrekt, ingen a f de russere, je g har m ødt, kender det navn, de m ente
det var et kælenavn) trådte frem, gav m or et knus, hvorefter han gav hende sin
ikon, idet han håbede, den ville beskytte hende, som den havde beskyttet ham
under krigen, M åske var det ikke de ord han brugte, men det var m eget
rørende, der var sådant set ikke brug for ord. M or blev altid lidt bevæ get, når
hun fortalte om Sjosjem.
Endnu en lille fortæ lling om russernes om sorg. De følte, de var en del a f går
den, h er var de hjem m e. K oerne på vores gård stod om som m eren tøjret ude
på græ sm arken, hvor pigerne så kunne m alke dem. K øerne skulle også have
vand, det var karlenes arbejde. Det foregik m ed en vandtønde placeret på en
vogn, hvor der var anbragt et trug bagpå. D enne vandtønde blev om vinteren
taget a f vognen og gem t i laden. Om foråret skulle tønden så op vognen igen.
H er fik far og karlene en stor overraskelse, idet tønden var fyldt m ed hvedeko
rn. Det havde russerne gjort om vinteren under tæ rskningen. D er var aflever
ingspligt på al brødkorn, der blev avlet. Ø vrigheden holdt streng ju stits derfor
skulle far ikke vide det, så russerne m ente, det var bedre at sikre sig m od sult
i det kom m ende år. D et var for dem ikke frem m ed at gem m e fødevarer for
øvrigheden derhjem m e i Rusland.
Det var i korte træ k hvad Ikonen kunne fortæ lle, også om den om sorg m in m or
gav disse russere. De var jo krigsfanger og skulle således være fjender, nej de
fik en varm og m enneskelig behandling i den tid de var på gården, deres arbej
de udførte de, som de karle de erstattede.
Vi hørte aldrig fra nogen a f dem senere.
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Kroer på Broagerland
Vi fortsæ tter billedserien m ed at vise billeder hvor de gam le kroer lå, det er
fulgt op m ed billeder fra år 2004. Vi m odtager gerne yderligere oplysninger
eller deres historie til arkivet. De ældre billeder er lånt fra arkivet, enkelte er
dog private. A lle farvefotos er taget a f fotograf Søren Giilek.

Færgegården i Egernsund
Færgegården er et gam m elt hus, hvis historie fortaber sig langt tilbage i tiden.
Den har i alle årene fungeret som hotel, gæ stgiveri, pensionat og ikke m indst
væ ret ram m en om E gernsundsborgernes foreningsliv. H uset har haft m ange
ejere, den m est m arkante var vel nok "Tante L utzie” . Hun overtog kroen sam 
m en med sin m and først i 1900 tallet og drev stedet frem til om kring 1960. I
dag ejes Færgegården a f Egernsund Tegl A .m .b.a. Tekst Bent G undesen.

Havnevej 2.
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Hotel Sea-Inn
I starten var der alm indelig krodrift. Senere kom så hoteldriften til for at til
godese egnens behov. I perioden om kring 1900 tallet var kroen i som m er
m ånederne hjem sted for en gruppe kendte tyske kunstm alere. Fra den tid
stam m er nogle a f de bedste landskabsbilleder fra teglvæ rksm iljøet samt
portræ tbilleder a f lokalbeboerne. En stor begivenhed var indvielsen a f Egernsundbroen, hvor prinsesse Benedikte deltog. H otellet var en overgang udlejet
til D ansk Flygtningehjælp. I 1990 blev hotellet revet ned, og om rådet blev
udlagt som boligom råde ved navn M øllegården opkaldt efter Egernsund
m ølle, der bræ ndte i 1913. Tekst Bent G undesen

M øllegaarden.
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’’K lippen”
T raditionen tro lå der gerne en kro nær kirken med et tilhørende landbrug med
opstaldningsm uligheder til de korende kirkegæ ngere. K irkestaldene, der hørte
til kirken var opført 1796, m en bræ ndte ved den store brand i 1880. ’’Klippen
undgik branden men bræ ndte i 1886. En overgang kørte krom anden (’’Kedde
å æ K lip” ) lejebil. Fra 1923 solgte han benzin. L andbruget blev opgivet, det
blev nu til et autoreparationsvæ rksted, senere blev kroen nedlagt. Seks g en e
rationer havde da drevet kroen. I dag er der en bedem andsforretning.

Kirkegade nr. 2.
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’’Centralhotellet”
C entralhotellet var i m ange år en købm andsgård. Den bræ ndte den 28 april
1880. Den blev genopført med købm andsbutik, kro og balsal. Salen blev i
m ange år brugt som biograf, den var tillige sam lingssted for Broagerlands
nationale og kulturelle møder. I 1937 blev C entralhotellet købt og indrettet til
forsam lingsgård. Å r 1985 blev det jæ v n et med jorden. I dag er der bank, b ib 
liotek og beboelse. Beskrevet i "B roagerland” X.

Storegade 6.
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Hotel ’’N ational”
H otellet var ligeledes en købm andsgård. G årdejer Rasm us W ollesen køber
købm andsgården. Ved m ageskiftet deler hans 3 børn boet. Peter får køb
m andsbutikken, Jørgen får G rovvarehandelen og D orothea (gift M eister) får
kroen m ed sal. H otellet var hjem m m etyskerne sam lingssted. I 1960erne køber
Brugsen alle tre dele og opretter her et stort superm arked m ed parkerings
pladser sam t et torv. H otellets grund bliver ved den lejlighed parkeringsplads.

Storegade nr. 10.
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’’Lindely”
D ette poetiske navn dæ kkede over et lille serveringssted oppe på en platform
i et lindetræ der hørte til kroen. Det blev nedlagt, m en kroen var i brug op til
1952. Den kunne jo fin t bruges til lidkøb, når slagteren købte kreaturer a f
bønderne. Til kroen hørte nem lig en stor slagterforretning. I 2 generationer
ejede fam ilien Lund kroen og slagterforretningen. I dag ejer slagterm ester
Jørgen Jørgensen den flotte bygning fra 1880.

Storegade nr. 13.
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”Jes Jacobsen Hotel”
I m ange år drev fam ilien Jacobsen denne virksom hed. G ennem årene var der
m ange aktiviteter knyttet til kroen. D er var landbrug til, ligvognskørsel med
hesteforspand, i laden var der i en årræ kke et andelsfryseri, en overgang var
krom anden sadelm ager. Det var også et a f de hoteller hvor der var ringrider
bal. K rosalen blev ofte brugt til fam iliefester. Ved valg var det valgstedet, hvor
m an kunne stem m e. I dag er alle de aktiviteter historie. Kroen lukkede i år
2004. B ygninger er nu ijernet, og Fakta opfører S uperm arked på grunden.

Storegade 22.
80

’’Jernbanehotellet”
N avnet fik hotellet efter den jernbane der blev oprettet i 1910. H otellet er a f
m ange kendt under navnet ’’Heine H orns hotel” . På hans tid var der landbrug,
en bræ ndselsforretning, et m ølleri, vognm andskørsel, en kongelig vægt, køb
m andsbutik, krostue og på 1. sal en større m ødesal. I m ange år blev der
afholdt grisem arked en gang om ugen. H eine H orn var en æ gte krom and, alle
var velkom ne der. Der var 1. maj m øder m ed bal, der var politiske møder, bl.
a. har kom m unisten A ksel Larsen talt der ved et møde. I dag en flot udlej
ningsejendom .

Ramsherred nr. 2.
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Stationskroen
Kroen er a f ret ny dato. B ygningen er oprindelig bygget som jernbanestation
ved oprettelsen jernbanen.
Jernbanen blev nedlagt i 1932. Bygningen blev derefter indrettet til m ange
forskellige form ål. Der har væ ret et pottem ageri, senere anderugeri. I 1982
køber M ogens Petersen huset og indretter det til en kro. Den bliver nu i dag
den eneste kro, der er tilbage a f de m ange kroer, der var i Broager.

Vestergade 1.
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Kroen i Bækgade
K roen lå centralt ud til byens torv, hvor de to store årlige m arkedsdage "B roue
M æ rken” blev afholdt, om talt i ’’Broagerland II” . E fter genforeningen i 1920
blev kroen nedlagt. D er bliver oprettet en realskole, senere blev skolen indret
tet til bibliotek og beboelse. B ygningerne blev i 1976 brudt ned, og der blev
oprettet kom m unale pensionistboliger på en del a f grunden.

Østergade 37.
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IFoto: Claus Ewermann

’’K æ dekroen”
Kroen er om talt i en krigsberetning fra 1864 under navnet ’’K ettenkrug” .
K robygningen er et a f de ældste huse i Broager fra 1735. K roens historie er
om talt i ’’Broagerland nr.X I” . Kroen blev nedlagt efter genforeningen, og der
bliver oprettet en tysk skole.
Skolen blev nedlagt i 1945. Der var en overgang flygtningelejr. 1 dag er der
tysk børnehave.

Vestergade 39.
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Strandkroen i Vemmingbund
Strandkroen var i gam le dage sam lingspunkt for beboerne i Vemm ingbund,
isæ r for de m ange fiskere der dengang boede der, og drev deres fiskeri herfra.
E fter 1. verdenskrig blev ophold på landet isæ r ved havet m ere udbredt, og
m an indlogerede sig på kroen. Prim itive som m erhuse blev nu bygget. K øb
m and C.H. C lausen startede m ange arrangem enter: Beplantning, strandfester
m.m. Kroen blev udbygget, hvem husker ikke den gyngende barak, hvor
Strandballerne blev afholdt. Den nedbræ ndte, en ny sal blev bygget. I dag er
planen at udvide kroen til et m oderne hotel og restaurant m ed helårsdrift

Strandvej 52.
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’’Spar Es”
Kroen opstod, da Skeide m ejeri bygger en anløbsbro i 1887. I 1891 køber
T hom as Jacobsen kroen og broen, hvor fjorddam peren læ gger til. Der er en
livlig trafik m ed m ennesker og dyr. Det hele får en ende, da lastbiler og ru te
biler overtager den del. T ilbage blev der et traktørsted der blev styret a f de to
søstre S ofie og C ecilie i folkem unde kaldet ”Æ Spajc Es damer. Det var et
yndet udflugtsm ål, sæ rlig i Pinsen. Der kom m er nye ejere, de lukker kroen i
1975. Nye tider kom m er m ed andre udflugtsm ål. Men nu er der en flot cam p
ingsplads der.

Skeldebro 32.
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Strandhjem
’’Strandhjem ” oprettet om kring 1891. D er var en købm andsbutik, et bageri og
en m indre krostue. På det gam le foto ses det bag altanen på den store bygning.
Dens dram atiske historie er levende fortalt i ’’Broagerland III” . I 1905-06
opførte man et hotel beregnet til tyske kurgæster. Det kræ ver et nyt navn, det
bliver : STRA ND HOTEL BRUNSNÆ S. Den første verdenskrig kommer, og
hotellet oplever en hel del nied m ange forskellige ejere. Navnet bliver igen til
’’Strandhjem ”, og det bliver efterhånden til et som m erpensionat. Det hele ender
brat i 1939 ved starten a f 2. verdenskrig. Strandhjem bliver nu et plejehjem .

Klør Fire 12.
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Brunsnæs kro
Færgekroen har ligget der i B runsnæ s i m ange århundrede. Fæ rgesejlskibene
sejlede m ellem H olnæ s og Brunsnæ s. Færgesejladsen blev indstillet, og trafik 
ken blev overtaget a f ijorddam pere, der nu sejlede til Flensborg, der p å den tid
var vores handelsby. D er var livlig trafik. Det gik tilbage efter 1920, og sejlad
sen stoppede brat. Isen tog anløbsbroen og 2. verdenskrig tog sin begyndelse.
K roen blev nu en alm indelig landsbykro. U nder fam ilien H orne blev kroen for
synet m ed en ny krosal egnet til fam iliefester. K roen lukker nu den 1. septem 
ber 2004, et eventyr er slut, m inderne er kun tilbage.

Brunsnæs-Fjordvejen nr. 24.
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Den lille tyvknægt
N år m an kun er fem -seks år, har m an ofte en livlig fantasi. Ja, fantasien sæ t
ter næsten ingen grænser. M en som m etider forstår man ikke rigtigt: hvorfor.
Således kunne je g ikke forstå, at vores m or holdt m in søster og je g inde, når
tyskerne under B esæ ttelsen holdt skarpskydning. De hjem m etyske børn leg
ede da fuldstæ ndig frit og upåvirkede ude på vores gade. D en gade, som bed
sig selv i halen, R inggade i Broager.

Sure sild
M en m åske var de tyske kugler program m erede til ikke at ram m e - p å en m åde
- deres egne. Syd for vores hus lå der enge og marker. H ele vejen op til
R ingriderpladsen var dengang landbrug. I dag er det alt tilbygget m ed p arcel
huse. I en a f m arkerne stod der fire figurer - sådan på størrelse m ed dværge.
G rim m e som bare fanden. D e tyske
drenge fortalte m ig, at figurerne var et
billede a f ham Sure Sild. Sure Sild - de
k unne lig e så lid t som m ig u d tale
C hurchills navn korrekt. Jeg væ m m edes sure sild - og så drengem unde rim er ikke
rigtigt. D e fortalte også, at han røg store,
fede cigarer, som han fik a f jø d ern e. Uha,
en rigtig væ m m elig karl. Jeg forstod
godt, at tyskerne gerne vil erobre E ng
land og sætte ham i spjæ ldet. Tilm ed
også, at han havde den fræ khed at lade
det regne m ed bom ber over Das Vaterland. Så sangen - den w ir fahren gegen
Engeland, klang også i Broue. Senere
m ed det danske om kvæd: for tredje gang.

Ringriderpladsen
Som m eget andet i de år var R ingriderpladsen også taget, besat. D en lå ellers
og var yderst tillokkende for knægte som os. I hvert fald for m ig. M en ingen
adgang, nixen-bixen. Ved indgangen stod der altid soldater p å vagt. Soldater
m ed hjelm e og gevæ rer m ed opplantede bajonetter. D e så bøse ud - m en k u ’
da a f og til godt sm ile a f os unger iklæ dt nogle underlige stykker tøj - ofte
m ildest talt en hund fra hver by.
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En dag blæ ste je g p å alle for
m aninger. Sneg m ig over m ark
erne - forbi de grim m e sure sild
- og så var je g der. H urra, m in
lykke v ar g jo rt. In g en v ag t
poster!
O g hvad gør en lille knæ gt så?
H an m archerer selvfølgelig ind
på pladsen - i stræ km arch iført
træsko! Ih, hvor var d er m eget at
se på. K øretøj ved køretøj og så
en hel m asse andet isenkram til
brug for ”der grosse” tyske hær.
H vad ser m it øje. P atroner,
p atro n er i hobetal! K ort fo r
inden havde je g væ ret i læ rer
Jensens b io g raf oppe p å forsam 
lingsgården og set en film , hvori
der optrådte kosakker. D e bar
nogle ja k k er m ed brystlom m er.
I dem struttede der patroner op.
Jeg selv havde en lig n en d e
jakke. G rå og uden tvivl syet om
indtil flere gange. Jeg m ener, at
den startede som overfrakke!
Jeg ville også væ re kosak. Seks
p a tro n e r i h v er b ry stlo m m e.
H avde det væ ret i dag, ville m an
no k have sagt noget om ikke til
at skyde igennem .
Jeg vandrede videre - i næ rhe
den a f den store røde bygning,
ringriderladen, lå en anden stak våben. E n stak m ed sådan nogle dim ser, jeg
kendte godt fra snedker H ansen i Ø stergade. D en slags m an slog p å stem m e
jern en e m ed. D e her var dog lidt anderledes, de havde ligesom en radioknap
skruet p å skaftet. M en nogle stykker kunne je g da godt stikke i bæltet. D et
havde je g set de tyske soldater gøre.
D a je g bøjer m ig ned for at sam le op, hører je g m otorlyd. Av for hulen. E n tysk
je e p - en G elånde-w agen - er på vej. G ennem hæ kken ser je g fire strunke fyre
m ed sølv og sådan noget p å skulderen. P å hovedet svungne kasketter. D e kør
er selvfølgelig ikke selv. B ilen svinger ind - og je g bruger harens våben. A lt
hvad lum ber-jakke og træ sko kan bære - bare væk. D et er godt at væ re lille en lille knæ gt finder altid et sm uthul i hækken. Jeg gjorde heldigvis. H jem bare hjem.
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M it krigsbytte
H jem m e igen blev je g m odtaget a f m or i bryggerset. H un var tydelig nervøs
over, at je g havde væ ret væ k så længe. M en så slog nervøsiteten over i panik.
“Jam en, lille K urt, hvad har du dog i dine lom m er - var der nogen der så dig
- det skidt kan jo eksplodere og jæ vne huset m ed jo rd en - var der nogen som
så dig - de kan sende os til nogle frygtelige lejre dernede i ....!” M or var
ganske bleg. Så bleg, at hun rystede a f angst.
L angsom t blev m it krigsbytte lirket ud a f
lom m erne og yderst forsigtigt lagt på hylden
over gruekedlen. M ine vilde hyl og protester
hjalp ikke en snus!
Sådan at stjæle en lille drengs krigsbytte!
“O g så kan du bare vente dig, til far kom m er
hjem! “E fterm iddagen slæ bte sig a f sted det er vist noget, vi alle har oplevet, når vi
har eller har haft en trussel om en eller
anden form for stra f hæ ngende over h o 
vedet!
E ndelig kom far hjem . H an tog det nu m eget
roligt og kunne fortæ lle, at det var øvelses
patroner, platz-patroner.
M en je g fik aldrig nogensinde m it krigsbytte at se m ere.
F ørst m ange år senere, da vi gik en tur m od Skodsbøl, fortalte far: “D et var
her i bæ kken, je g sm ed patronerne ned”
Vi ved - at m an ikke skal sam le noget på denne jord, hvor ru st og m øl fortæ r
er.
M it krigsbytte 12 patroner - tyvstjålet fra den store tyske hæ r - er uden tvivl
gået al kødets gang og rustet op i S kodsbøl-bæ kkens sikkert forstående vand.
H eldigvis fik je g aldrig en regning fra D as G rosse V aterland m od syd!

Kurt M üller Pawlowski
Født den 8. maj 1937. Startede i - børnehaven - d a ty s
kerne havde taget vores kom m uneskole. G ik ud a f skolen
i 1955. Ved m ilitæ ret til 1960 (O versergent) Fik læ rerek
sam en fra T ønder 1965. L æ rerstilling i Løgum kloster.
Flyttede til H edensted hvor je g blandt andet ledede kom 
m unens aftenskole i 22 år. H oldt i 1997, m en ledede
stadig V U C og senere også i nabokom m unerne Juels
m inde og T ørring-U ldum . D eltager også i Æ ldresagen.
Form and for Æ ldre R ådet i H edensted K om m une.
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Tyske flygtninge i Broager
a f Helga, Erika og Ulrich Weiland, Strausberg v/Berlin
og Lene Junker-Hansen, Broager
B landt gæ sterne ved m in m ors 90-års fødselsdag i oktober 2003 var der et
søskendepar fra B erlin. D eres kendskab til m in m or og fam ilien går tilbage til
1945, da de som børn sam m en m ed deres
mor, 2 andre søskende og en faster m ed et
5 m åneder gam m elt barn kom til D anm ark
som flygtninge. D en læ ngste tid, ca. halv 
andet år, boede de på den tyske skole i
B roager (nu tysk børnehave), indtil de i
foråret 1947 blev forflyttet til H ørup Klint.
H er blev H elga, den ældste a f børnene,
konfirm eret. Få m åneder efter kunne de
vende tilbage til deres hjem i byen S traus
berg - 40 km øst for Berlin.
Faderen blev i februar 1945 taget til fange
a f russerne, m en var blandt de heldige, der
kom helskindet tilbage i 1948.
Johanne Hansens 90 års
Ved Tysklands deling i 1949 kom de m ed
til Ø sttyskland, DD R. Vor forbindelse m ed
fødselsdag. Helga og Ulrich.
fam ilien indskræ nkedes efterhånden til en
ju lehilsen, m en så kom m urens fald i novem ber 1989! Jeg talte m ed dem
dagen efter den store begivenhed, og deres største ønske var at kom m e til D an
m ark, gense B roager og de andre steder, hvor de havde væ ret som børn.
I pinsen 1990, endnu inden genforeningen m ed V esttyskland havde fundet
sted, kom så hele fam ilien til D anm ark. I m ellem tiden var de blevet til 20 p er
soner. D eres m or var desvæ rre død nogle år før. D et blev et bevæ gende gen 
syn for de 4 søskende - m ed Broager, ’’Sottruptræ er”, Sønderborg etc. ”Oh,
das w ar eine schone Z eit“, sagde de gang på gang. Selvom det var en slem tid,
var det for os born også ”eine schone Z eit” .
A nden pinsedag var vi alle i kirke i Broager, hvor pastor K aad fra N ybøl
præ dikede. H an var blevet inform eret i forvejen, og en del a f sin præ diken
holdt han derfor på tysk. D et var m eget gribende - personligt fornem m ede je g
det som en forsoning m ellem dansk og tysk.
M ine foræ ldre tilhørte ikke det tyske m indretal, m en det kristne budskab om
næ stekæ rlighed har altid stået i højsæ det i m it hjem . N avnlig u nder krigen og
i efterkrigstiden, hvor der var så m egen nød og elendighed, har vi i kortere og
læ ngere tid haft børn fra bl.a. Finland , Frankrig, U kraine og Sydslesvig.
Ved m in m ors fødselsdag fortalte de 2 søskende, H elga og U lrich, deres his
torie fra dengang for så læ nge siden.
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Flugten
I april 1945 næ rm ede de russiske tropper sig B erlin. Vi boede i Strausberg, en
garnisonsby 40 km øst for Berlin. K anontordenen blev tydeligere fra dag til
dag. Vores far var på østfronten, m en læ nge havde vi intet hørt fra ham . En
dag - den 19. april 1945 - kom vores m or hjem og sagde, at nu skulle vi af
sted.
Vi var så heldige at kunne køre m ed en nabo, der havde en lille lastbil, og sam 
m en m ed hans fam ilie begyndte flugten - m od nord til en a f Ø stersøbyerne.
H erfra håbede vi at kunne fa skibslejlighed m od vest - væ k fra russerne, der
var alles skræ k og rædsel. - Vejene var næ sten ufrem kom m elige, overfyldt
som de var a f flygtninge og m ilitær. D en første nat (19.-20. april) sov vi under
åben him m el, og blev h er vidne til de allieredes sidste ’’fødselsdagshilsen” til
H itler i form a f et voldsom t luftangreb over B erlin. Vi krøb tæ t sam m en under
vore tæpper, lå ganske stille og kiggede på flyvem askinerne i stråleskæ ret a f
lyskasterne, fosforbom berne - den bræ ndende by. Et uhyggeligt inferno!
N æ ste dag fortsatte flugten, og vi så m egen nød og elendighed. D en uhyg
geligste oplevelse, som vi aldrig glem m er, var i en m indre by, hvor kvindelige
SS-fangevogtere m ed hunde kom drivende m ed en flok kvinder i stribede
fangedragter. D e kom fra kvinde-K Z -lejren Ravensbriick. M ange a f dem var
gam le, svage og syge og blev støttet og båret a f de yngre. SS-fangevogterne
råbte og skreg og pudsede igen og igen hundene på dem . Vores m or blev
rasende over den um enneskelige behandling a f de stakkels kvinder og skæ ldte
SS-kvinderne ud, m en de overfusede hende og råbte, at hvis hun ikke holdt sin
mund, kunne hun selv kom m e m ed i flokken!
E ndelig nåede vi W ismar, og det lykkedes vores m o r at få fat i billetter til ski
bet ’’Charlotte K ortz” , der skulle afgå kort efter. - M en ak og ve! vores søster
E rika var blevet væ k i træ ngslen, og nu begyndte den store ja g t for at finde
hende. - H eldigvis lykkedes det, m en m ed det resultat at vi kom for sent ned
til havnen - ’’C harlotte K ortz” var afsejlet! - M en vi var heldige og fik lov til
at kom m e m ed et andet skib ’’N anny Yong” , der havde kurs m od Flensborg. N oget senere fik vi at vide, at ’’Charlotte K ortz” var løbet p å en m ine og sun
ket - gået ned m ed m and og mus! En tragedie for de m ange om bord, m en et
held for os. O verfarten til Flensborg var dram atisk. Hele natten var der luftan
greb - De allierede skød på alt, hvad der bevæ gede sig i vandet. D a ’’N anny
Yong” var et krigsskib, har det naturligvis væ ret sæ rligt udsat. Vores a n tilu f t
skyts skød igen, og vi kunne høre patronhylstrene slå m od dækket. Skibet var
overfyldt, folk lå overalt - tæ t, tæ t sam m en ”w ie die H eringe” . - Endnu engang
holdt Vorherre hånden over os, så vi nåede velbeholdne til Flensborg f j o r d .
M en da vi næ rm ede os Flensborg havn, fik vi m eddelelse om , at byen var så
overfyldt a f flygtninge, at m an ikke kunne m odtage flere. Vi m åtte vende om
og forsøge at gå ind i Sønderborg havn.
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Flygtninge i D anm ark
Turen fortsatte m ed kurs m od Sønderborg, der lå i D anm ark. Provianten
om bord var ved at slippe op, og til sidst fik vi kun vandsuppe. V æ rst var det
for de sm å børn, der ikke kunne få m æ lk - hverken hos deres m or eller på
anden vis. B landt dem var vores lille kusine på 5 m åneder, der blev alvorligt
syg. D a vi kom til Sønderborg, blev hun straks indlagt på sygehuset, m en døde
efter få dage. H un blev begravet på den ”nye” kirkegård ved den nuvæ rende
Christianskirke. D a vi i pinsen 1990 besøgte fam ilien H ansen, fik faster G rete
lejlighed til at besøge sin lille piges grav. D et havde hun drøm t om hele livet,
m en aldrig troet, det kunne blive til virkelighed. N u nåede hun det, inden hun
døde - året efter. (red. D et gjorde et stort indtryk på os fra H ansen-fam ilien,
der var med, da faster G rete faldt på knæ ved sin datters grav - lod tårerne få
frit løb og sendte sin tak opad).
O m kring 1. maj ankom vi til Sønderborg. Vores skib kunne ikke læ gge til ved
havnen, m en m åtte ankre op ude i bugten, så vi blev i kurve hejset ned i sm å
både og sejlet i land. H erfra gik vi i en lang kolonne tem m elig langt, til vi kom
til en slags som m er-udflugtssted (red. Sandsynligvis ’’D ybbøl B anke”). H er
kom vi ind i en kæ m pestor sal, hvor vi skulle sove på gulvet. D et var dog kun
for én nat, og det var en nødløsning. Situationen stillede m eget store krav til
de danske m yndigheder. D anm ark m åtte tage sig a f m ennesker, der tilhørte en
fjendtlig nation, der havde startet en krig og endnu ikke havde kapituleret. K ort efter vi havde fået logi, kom en dansk far m ed sin datter ved hånden m edbringende et p ar sko til den pige i kolonnen, som de havde set g å barfodet.
D et var vores søster Erika, der havde fået vabler p å fødderne a f at gå så langt.
- E n så m enneskelig gestus rørte os m eget - og tæ nk, så fik vi rigtig m ad - alt
det vi kunne spise! - Senere m åtte vi dog i Sønderborg opleve, at der blev råbt
’’nazisvin” efter os - og det gjorde ondt, da vores fam ilie altid havde væ ret
m odstandere a f nazism en!
N æ ste dag gik turen til Sønderborg, hvor vi blev installeret i et m indre skib.
H er oplevede vi den 5. maj m ed fest og jubel, m en blev også vidne til, at 11
tyske m arinesoldater på et næ rliggende skib blev m ejet ned a f deres egne
landsm æ nd - skudt for m ytteri og kastet i vandet! D et var ganske forfærdeligt.
K ort tid efter m åtte vi igen flytte. D enne gang til en stor skole, A hlm annSkolen, hvor vi var til sidst på som m eren. O veralt, hvor vi har været, er der
blevet sørget godt for os; vi har fået god og rigelig m ad - ja , selv hygiejnen
glem te m an ikke. - K ort før vi forlod A hlm ann-skolen fik vi kontakt m ed fam i
lien Iver H ansen i ’’S ottruptræ er” . Vores mor, der var utrolig energisk, ville
gerne have noget frugt og grønt til sine børn. D anske penge havde hun ikke,
m en hun håbede på at kunne bytte m ed noget tøj a f vores fars. - På sin van
dring ud på landet blev hun henvist til en frugtplantage, og det var ’’Sottrup
træ er” ! ’'B ytteforretningen” blev dog ikke til noget, da vores fars tøj var alt for
sm åt til H ansen, m en hun fik lov at sam le alle de æ bler op, hun ville, og - det
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bedste ved det hele var, at hun kunne besøge fam ilien igen og tage sine børn
med!

Flygtninge i Broager
E fter en grundig desinfektion skulle vi flytte igen, og denne gang til en skole
i Broager. H er begyndte nu en dejlig tid for os alle - i sæ rdeleshed for os børn.
Skolen (red. nu tysk børnehave) var lille og hyggelig - om givet a f en stor have,
der snart blev tum leplads for os børn. - Vi blev opdelt i grupper på ca. 25 p er
soner og fordelt i de tidligere klassevæ relser.

1. Erika

2.
3.
4.
5.
6.
95

Helga
Erna (mor)
Faster Grete
Claus
Ulrick

I vores væ relse var der flygtninge fra Pom m ern, Øst- og V estpreussen og
Brandenborg. Vi, d.v.s. m in m or og vi fire børn og faster Grete, der - som
tidligere om talt - havde m istet sin lille pige i Sønderborg, fik tildelt et hjørne
ved vinduet med 2 etagesenge. I de øverste køjer sov vi 2 søstre ved siden a f
faster Grete. I de underste køjer
sov min m or m ed vore 2 brødre.
Hele hverdagslivet foregik hoved
sageligt i det rum.
H er spiste vi, vaskede os, legede,
lo og græd, kom i totterne på
hinanden og blev gode venner
igen.
O ppe på loftet sov m æ ndene. I
sagens natur var der ikke m ange,
og de, der var, var gam le og havde
vist ikke m eget at sige. Her var
det kvinderne, der regerede.
H e r sov vi i køjeseng.
M aden blev lavet i et køkken bag
hovedbygningen - m åske et tidligere vaskerum . D er blev kogt til alle på en
gang. R åvarerne blev leveret udefra, og på skift lavede flygtningekvinderne
selv m aden. Det fungerede udm ærket. Vi fik nok at spise og drikke. Levertran
og div. vaccinationer blev der også sørget for.
Lejrchefen, hr. A retz sørgede for ro og orden i huset og stod i næ r kontakt med
de danske m yndigheder.
En dansk soldat (red. C B ’er) var ofte på skolen om dagen og stod vagt ved
indgangen. Han hed Sørensen, og ham havde vi børn m egen sjov med. Han
læ rte os nogle danske ord og udtryk som f.eks. ’’Sm ukke pige - je g elsker dig!
for I kr. je g kysser dig!” - Vi følte os på ingen m åde indespæ rret, da der ikke
var hegn, pigtråd o.l. om kring skolens grund. Vi havde det m eget frit, kunne
gå ture i byen og om egnen, og hvis vi havde lidt penge, gik vi til bageren og
købte flødekager, som vi elskede.
Kort efter vi kom til Broager, blev der indført en skoleordning. Ingen vidste,
hvor læ nge det ville vare, inden vi kunne kom m e hjem igen; derfor var det
nødvendigt, at vi fik undervisning. Plads var der ikke m eget af, m en vi fik da
indrettet en skolestue til os 20-25 børn i alle aldre. - Blandt flygtningene var
d er nogle lærere og en præstekone. De underviste os i alm indelige skolefag,
og hos præ stekonen havde vi engelsk. En læ rer udefra underviste os i dansk.
B øger og diverse skolem aterialer fik vi fra ’’D ansk F lygtningetjeneste” .
(D änische Flüchtlingsverw altung).
"D ansk Flygtn ingetj eneste” var oprettet a f de danske m yndigheder med hoved
sæde i O ksbøl. De skulle, så godt det lod sig gøre hjæ lpe de tyske flygtninge
både rent praktisk og på anden vis. H ver lejr havde sin egen kontaktperson. I
Broager var det lektor O lo f Bach fra Sønderborg Statsskole. (iflg. Lektor Bach,
pinsen 1990)
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En dansk lektor, hr. Bach sørgede for vort velbefindende. Han var et fantastisk
m enneske, og både børn og voksne elskede ham. Han besøgte os regelm æ s
sigt, fortalte historier, viste gam le stum film til stor m orskab for os alle etc.
D esuden hjalp han de enkelte m ed deres evt. problem er. - Han sørgede f.eks.
også for, at vi fik m ateriale til hånd- og hobby-arbejde. Vi fik bast, som vi
lavede såler a f til sandaler, sm å undersatser o.a. D et solgte vi og tjente på den
m åde lidt penge.
Da der i lejren var m ennesker fra m ange forskellige sam fundslag, var det
sociale og kulturelle liv i lejren både fantasifuldt og afvekslende.
Vi kedede os aldrig. En m usiklærer, fr. Runge fik oprettet et lille sangkor, som
hun ledede med stor dygtighed. Vores mor, der var god til at spille på klaver,
akkom pagnerede. En gang om ugen havde vi hyggeaften, hvor koret for det
m este m edvirkede. - Juleaften fik vi invitation til gudstjeneste i Broager kirke,
og vores kor stod da oppe ved orglet og sang ”Ave M aria” og ’’Stille nat, hel
lige nat” . Det var sm ukt og stem ningsfuldt, og naturligvis var vi m eget stolte
af, at vi fik lov til at m edvirke.

Cirkus i haven.
Vi lavede også teaterforestillinger, syngespil, tableauer, sang- og danseaftener.
Folkedanse blev indstuderet, også danske, og det havde vi m egen fornøjelse
af.
E ngang lavede vi en stor cirkusfest i haven, hvor hr. Bach hjalp os med m ate
rialer til frem stilling a f kostum er etc. Det blev en stor succes. Ved sådanne lej
ligheder var hr. Bach og andre danskere også inviteret.
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Vores fam ilie var specielt heldige, fordi vores m or havde fået kontakt m ed
fam. Iver Hansen, ’’S ottruptræ er” . De havde en stor bondegård og frugtplan
tage. - For os born, der kom fra en by, var det et eldorado m ed de m ange dyr:
heste, køer, grise, høns og gæ s - og så den store frugtplantage m ed æbler, pæ r
er og blomm er. H er var plads til at lege - og hvor vi dog legede! Både ude og
inde i den store lade, hvor der var m asser a f halm . Vi legede gem m eleg, lavede
springkonkurrencer fra hanebjæ lken ned i halm en etc. - Hos fam. H ansen var
der 4 børn, der om trent var jæ vnaldrende m ed os. De kunne ikke ét ord tysk,
og vi kun få ord dansk, men alligevel forstod vi hinanden og legede godt sam 
men. - D rengestreger gik vi heller ikke a f vejen for, som f.eks. da U lrich og
Iver engang fandt på at ride på svinene. Det gjorde de dog kun én gang!
2. ju ledag både 1945 og 1946 var vi til ju lefest i ’’Sottruptræ er” . Vi lærte her
d an sk ju l at kende. Juletræ et stod m idt i stuen og ikke i et hjørne som hjem m e
i Tyskland. G averne lå under træet, og så tog man hinanden i hånden og
dansede rundt om træet, m ens man sang julesangene. - I det hele taget lærte
vi m eget om dansk skik og brug og levevis hos vore venner i ’’Sottruptræ er” .
I februar/m arts 1947 blev lejren i B roager nedlagt, og vi flyttede nu til H ørup
Klint på Als. Her var vi kun nogle få måneder, inden vi igen kunne rejse hjem
til Strausberg. N aturligvis var vi glade for at kom m e hjem , m en tiden i
B roager forblev et uforglem m eligt og kæ rt m inde for os alle.
Til slut vil vi gerne rette en varm tak til D anm ark og isæ r B roager for den
gode behandling, vi fik dengang for så læ nge siden.

Gensyn med “skolen ” i 2003.
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Set & Sket 2002
Januar:
Johannes Jensen overtager Paul Jørgensens blikkenslagerforretning.
A nna Skousbøl på besøg hos T jernobyls born.
Postbutik åbner hos Ihle i Storegade.
Steen K ristensen fra A ls Begravelsesforretning overtager B roager - Sundeved
Begravelsesforretning.
D er genindføres natbelysning i Broager.
N ytårsparade i Broager.
H olger Petersen bliver ny havnem ester på M arina M inde.
H LC G ulvservice starter på Ø sterm arken 11.

Februar:
Snedkerm ester H ans Lorenzen valgt som årets kam m erat i B roager B rand
værn.
A fstem ningsfest m ed lektor Jørgen Buck som taler.
K irsten Hansen åbner systue på A llegade 5.

Marts:
B enzinforureningen fra Q8 tanken svinder ind.
B ørnehuset Spiloppen har cirkusforestilling.
H einrich Jacobsen (H eine G as) får sit eget hjørne på gasm useet i Hobro.
L ions Club væ rt ved underholdning på Vestervang.
M urerm ester H erm ann Johannsen har 25 års forretningsjubilæ um .
B roager V andvæ rkskontor flytter til Ø stergade 21 og indgår sam arbejde med
B roager ijernvarm e.
Peter H crm ansen ansæ ttes som direktør i B roager Sparekasse.
H elen Lausten, Brovej får kvindeprisen for at holde ju l for ensom m e.
D iam antkonfirm ation i B roager Kirke.
G uldkonfirm ation i B roager Kirke.
Piet van Deurs åbner ny udstilling på C athrinesm inde Teglværk.

April:
B roager G arden stoppet.
M aleren Birthe C ornelius udstiller på B runsnæ s Kro.
B irthe og Svend W eigle-N ielsen forpagter restaurant ved M arina M inde.
N y Turistguide udkom m et.
B roagerlands Efterskole udbygges.
C arl C hristian H agedorn fratræ der som sparekassedirektør i Broager Sparcog Laanekasse.
A sm us Carstens, Egernsund hæ dres m ed J.B.U.s guldnål.
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M edarbejder på Broagerlands Lokalarkiv, Ester O lsen, dør den 27.04. 83 år
gam m el.
Carl C hristian H agedorn får D ronningens Fortjenstm edalje i guld m ed krone.
David Kessel indsæ ttes som sognepræ st i Egernsund.

Maj:
O rigam i udstilling på biblioteket.
D agplejernes dag i Broager.
Idræ tsuge i Egernsund.
Stiftende generalforsam ling for indsæ ttelse a f cykelfærge m ellem Brunsnæ s
og Holnæs.
Seniorbofæ llesskabet “G ranly” indviet.
O ve H orne overtager Skippergrillen i Brunsnæs.
Trine Larsen og Steen H ansen starter firm aet “ L æ derspecialisten” i E g ern 
sund.
K laus K nudsen og Hans T jørnelund overtager H em ogram .
P arkunderholdningen starter.
Indvielse a f Petanque bane i Egernsund.
R ingridning i B roager Rideklub.

Juni:
Steger åbner antikvitetsbutik, Vestergade 24.
Som m erfest og teater i K indergarten i Broager.
R ejsegilde på ny tilbygning ved Broagerlands Efterskole.
L okalhistorisk Forening har udilugt til D et tyske M useum og H ospitalsm useet
i Sønderborg.
Som m erfest på Rendbjerghjem m et.
B orgm ester Jørn L ehm ann Petersen på besøg i Kosovo.
H åndboldskole i B roager Hallen.
Boy Lindholm og H ans G erber sejler til L andsstæ vne på Bornholm .
Skodsbøl genopstået som by.
T eglværksspillet “Til arbejde - liv eller død” opføres på C athrinesm inde
Teglværk.

Juli:
L eif H ansen lukker B roager Radio.
B roagerlands Rideklub vinder Team Cup.
R ingridning i Broager.
S æ rudstilling på C athrinesm inde Teglværk m ed tegl og keram ik bræ ndt i
m useets ringovn.
S koleorkester fra M agdeburg på gæstevisit.

August:
A nni Rasm ussen, Vestervang fylder 100 år.
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Båd bræ nder ved M arina Minde.
W orkshop for børn på biblioteket.
B roager B randvæ rn holder åbent hus på brandstationen.
E jendom sm æ gler H enning B rock overtager H om e i Broager.
G ottschalk lukker m anufakturforretning i Storegade.
H avnefest ved M arina M inde.
M usikfestival på “ S trandhjem ” .
34. ringridning i Brunsnæs.
R ingridning i Skeide.

September:
A nita Sander, Q8 udnæ vnt til m ånedens medarbejder.
Blå vinduespolering starter i Egernsund.
Broagerlands Efterskole har 10 års jubilæ um .
R ejsegilde på nye plejeboliger ved Vesterdalen.
4.d på Broager Skole vinder DM i geografi og m odtager 5.000,00 kr.

Oktober:
H alinspektør Villy M øller har 25 års jubilæ um .
G enindvielse a f stensam ling på C athrinesm inde Teglværk.
B roager Pensionistforening fejrer 60 års jubilæ um .
DM i rally afvikles på Broagerland.
M ie og Jens Hansen, N ejs M øllegård m odtager naturpris for genskabt sø.
H elene Lausten, Brovej m odtager 5.000,00 kr. til velgørende form ål.
B ørneunderholdning på biblioteket.
Tenna Petersen åbner frugtforretning i Vestergade.
Eva G isselbæ k Petersen m odtager lederpris.
M artin Sander udstiller brugskunstting i Sparekassen.

November:
Børnehaven “Tusindfryd” , E gernsund indvier ny legeplads.
T æ nketank på 27 m edlem m er starter i B roager Kommune.
Broagerlands L okalarkiv holder åbent hus.
Pigespejderne i B roager fylder 50 år.
De sidste krukker sæ lges fra G rønlands K eram iske Industri.
12. B roager Revy.
A llex H engeborg årets B.U.l.’er.
Julem arked på C athrinesm inde Teglværk.
Bogen “ Broagerland X II” udkommer.
Z o fia A ndersen udstiller i sparekassen.

December:
A poteket flytter til A llegade 5.
B rand i autovæ rkstedet G osh A uto, N ejsvej.
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Set & Sket 2003
Januar:
H eike K orsem ann H orne udstiller i Sparekassen.
D rengespejdere, pigespejdere, F.D.F. og F.D.P. holder nytårsparade.
M useum sinspektør på C athrinesm inde T eglværksm useum tager 3 års orlov.
Peter Struck, B roager og G erhard Pawlowski, E gernsund får D ronningens
Fortjenstm edalje.
Soldater indsam ler tøj til Kosovo.
Finn H artm ann C hristiansen overtager Strandkroen i V em m ingbund.
Jan Teichert overtager H erm ann Johannsens B yggeforretning.
Snedkerm ester Jørgen Johannsen, E gernsund lukker sit værksted.
Broager K om m unale Tandpleje har 25 års jubilæ um .
Snedkerm ester H ans Lorenzen, B roager lukker sit værksted.

Februar:
K laus Fig udstiller fossiler på biblioteket.
På biblioteket fortæ ller O lga C hristensen, E gernsund om sit liv.
E gernsund E l-Service overtager K værs El-Service.
B roager B randvæ rn får ny tankvogn.
V ennekredsen på V estervang har 20 års jubilæ um .
Æ ldre Sagen opretter ny afdeling i Broager.
H enning K ornbæ k bliver bueskytte nr. 13 på verdensranglisten.

Marts:
Beboerne fra Vestervang flytter ind i de nye plejeboliger i Vesterdalen.
G uldkonfirm ation i B roager Kirke.
Rejsegilde på A ndelsboligforeningen N ørretoft.
A sm us C arstens stopper som uddeler i Dagli Brugsen i Egernsund efter 3 1 år
på posten.

April:
B rand i staldbygning hos Jens Lehm ann, Vem m ingbundvej.
K unstforeningen har påskeudstilling på C athrinesm inde Teglværk.
Strandkroen i V em m ingbund bliver bygget om.
K rudtuglerne fra B roager Børnehave udstiller i Sparekassen.
Jørgen K aad bygger halm hus i Skodsbøl.
N ihat K aroosm ann overtager restaurant ved M arina M inde.
A nne H ald Jensen kåret som årets U13 spiller i badm inton.

Maj:
John Rendboe ny leder på C athrinesm inde Teglværksm useum .
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Erik Teichcrt genvalgt som form and i B roager A ndelsboligforening.
Jens H essellund ny uddeler i Dagli Brugsen i Egernsund.
Bertel H aarder besøger børnehaven “ H im m elblå” .
D agplejen i B roager fylder 25 år.
En delegation fra Kosovo på besøg i Broager.
Lokalhistorisk Forening arrangerer en bytur i Dynt.
P arkunderholdningen starter.
M ariann K jeldgaard udstiller i Sparekassen.
Johnnys Taxi stopper.
Borgm ester Jørn L ehm ann Petersen planter eg i parken.
Lise N ørgaard holder foredrag på C athrinesm inde Teglværk.
O le M eyer udstiller på C athrinesm inde Teglværk.
B roager A m atøtorkester har forårskoncert.
Sam uel Rachlin holder foredrag på C athrinesm inde Teglværk.

Juni:
Den nye salm ebog tages i brug i B roager Kirke.
Bungers M alerforretning åbner på W olffgårdsvej 3.
E rik Grip optræ der på C athrinesm inde Teglværk.
Teglskulptur indvies i Brunsnæ s.

Juli:
Frivillige laver sti til udsigtspunkt på “ Feltbjerre” i Brunsnæs.
K eram ikudstilling på C athrinesm inde Teglværk.
Firm aet D anage skal levere skydeskiver til OL i Athen.
Teglskulptur på havnen i E gernsund renoveres.
R ingriderstatue i B roager afsløres.
100 års jubilæ um sskrift udgives a f B roager R ingriderforening.
R ingridning i Broager.
21 spejdere fra Broager pigegruppe i G rønland.

August:
Form and for styrelsen i B roagerlands L okalarkiv og byrådsm edlem Preben
M øller dør 05.08. 61 år gam m el.
V ibeke Fonnesberg udstiller på biblioteket.
Prins H enrik lander m ed ballon på Højløkke.
R ingridning i Brunsnæs.
D ronning M argrethe besøger Petersens Tegl, Nybolnor.
C athrinesm inde Teglværksm useum har 10 års jubilæ um .
Å bent hus på brandstationen i Broager.
R ingridning i Skeide.

September:
Sognecafe, starter i sognegården.
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B ogudsalg på biblioteket.
224 personer stiller op til gendarm løbet i Broager.

Oktober:
13. B roager revy.
B agerm ester Rathje har 10 års jubilæ um .

November:
Sankt A nnæ Pigekor giver koncert i B roager Kirke.
K irkens T årnbygning og tvillingespir istandsæ ttes og skifertag udskiftes.
Sm øl Vold udsat for hærværk.
Stegers antik i Vestergade lukker.
Jørn Lehm ann Petersen, K nud Jensen og John Pedersen kører til Kosovo m ed
gam m el brandbil.
John Vestergaard, N ejsvej åbner forretning for “G ør det selv Folk” .
Å bent H us på B roagerlands Efterskole.
23 personer cykler 15.000,00 kr. hjem til B oldklubben Frem, Egernsund.
Røde Kors, B roager afdeling afholder modeshow.
H enrik Sibbesen, Sm øl udtaget til OL i H andicapridning.
F.D.F. afholder sæbekasserally.
Skorsten på C athrinesm inde Teglværk repareres.
T øjkunst på biblioteket.
Vinhandel i halm hus i Skodsbøl åbner.
B roager siger nej til 3G m obilantenner.
Å bent hus på arkivet. (A rkivernes dag).
Aksel N ielsen, B roager årets B.U.I.’er
Æ ldresagens sangbøger indviet.
B roager K om m unes ældste indbygger Peter H ansen, B runsnæ s dør 28.11. 102
år gam m el.
Jvanka C ondric åbner frisørsalon på M øllebakken.
C laus Clausen m odtager kom m unens hæ derspris for sin indsats i Skeide G.F.
Julem arked på C athrinesm inde Teglværk.

December:
Frem Egernsund indvier nye lokaler.
B roager K om m une starter m øderæ kke om kom m unesam m enlæ gningen.
Sauer D anfoss sponsor for bueskytterne.
Æ ldresagen har julehygge på Bykroen.

Karin Flugt Jonasson
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