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FORORD

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

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

vegne. Hans kongelige Majestæts allernådigst bestaltede stiftsfoged, hr.
Joh. Ludwig, Cammerrath, på domkapitlets vegne og Hans fyrstelige
Højhed hertugen af Augustenborgs højstbestaltede husfoged, hr. Bertel
Petersen, på de graastenske undersåtters vegne, på grund af den fore
stående deling, separering og opgørelse af ovenomtalte to på Sundeved
liggende landsbyer at træffe nogle foreløbige aftaler. Det behagede her
på samtlige høje kommitterede selv, at tage Broager og Mølmarks by
marker i øjesyn, i nærværelse af samtlige markinteressenter og sammen
med disse at træffe de nødvendige forholdsregler til den forestående
taksering og bonitering af landerierne, hvilke de erklærede selv at ville
iværksætte, i lige måde til antagelse en edsvoren landmåler etc., hvor
med dagens møde blev sluttet. Dato som ovenfor.
Undertegnet v. Somm, Cammerrath, Petersen.
Det næste møde holder man så den 18. november, hvor man fremlægger
18 foreløbige punkter til godkendelse hos præster og markinteressenter.
Den 20. november mødes ligeledes de samme og der bliver skrevet kon
trakt med de to edsvorne landmålere Christian August Steingard og
Hans Jørgensen Foogt, som skal opmåle de talrige skifter, vurdere dem,
og sluttelig igen udmåle de nye marker og vurdere dem.
Så er der pause i forhandlingerne. Landmålerne går i gang, og den 16.
august næste år mødes atter alle de interesserede. De næste dage en 17.,
18. og 20. har man brugt til alle de mange vanskeligheder og at få dem
ryddet af vejen. Den 22. er man gået i gang med lodtrækningen, der
skulle afgøre, hvem der skulle flytte ud og hvorhen. Lodtrækningen har
man benyttet i alle de tvivlsspørgsmål, hvor der ikke var naturlige løs
ninger. Man ser, at man har bestræbt sig på, at hver gård fik skov, eng
og sandjord. Den 23., 24. og 25. er bolsmændenes beliggenheder blevet
bestemt, ligeledes er der aftalt bestemmelse om kådnerne’s og indsidder
nes landerier, hvorefter man den 29. har taget de nye marker i øjesyn og
udfærdiget det følgende dokument; selvfølgelig med de høje herrers
godkendelse.
Der var ialt 20 bol samt et halvt bol, som 7 kådnere ejede, det såkaldte
smedeland. Af disse bol var 12 tilhørende Lyksborg, heri var de to præ
stegårde samt herrefogden hr. von Somms egen gård medregnet, så var
10

der 6 bol tilhørende Gråsten og endelig 2 gårde tilhørende Slesvig dom
kapitel. Deraf lå de 12l/2 bol i Broager og IVi bol i Mølmark.
For at forstå fordelingen var det på sin plads at fortælle, hvor bymar
kerne lå samt deres navne.
Nord for kirken grænsende op til Smøl og Skodsbøl lå Nørremarken,
mod øst lå med den gamle Vemmingbundvej (vejen førte for øvrigt til
Sønderborg) og den gamle Dyntvej som grænser, Østermarken, den gik
helt ned til Vemmingbund. Mellem Dyntvejen og engdraget Osbæk den
gang benævnt Huesbeck, lå Højløkke, navnet brugt idag til en del af
den bebyggelse, der ligger der. Så har vi Osbæk, og på den anden side
begynder Andkjær, der først slutter ude ved gården Roi. Her begynder
Roimarken, som omfatter begge Roigårde samt skoven. Vi er nu nede
ved vandet, herfra har vi så de tre marker Overskov, Midtskov og Nederskov (Busholm), den gamle Illervej er grænsen, og gårdene der ligger
der giver beliggenheden. Så har vi området ved Brunsnæs, der blev kaldt
Fjeldemarken, her har vi endnu navnet tilbage, bibeholdt i bakken op til
den gamle tjørn, den kaldes nemlig »æ felt bjærre«, så kommer Illermarken, der har givet Iller navnet, den går helt op til den markvej, der
fører ned til Frede Strucks marker, det var en stor mark, men det meste
var til gengæld skov dengang. Så kommer Vestermarken, der går helt op
til kirken og ud til Nejs, som dengang først begyndte ved Børge Morten
sens marker, dengang hed denne mark til gengæld Nixmarken. Det var
de 12 bymarker, der skulle deles.
Man begyndte med lodtrækningen, idet man havde bestemt at 10 bol
skulle flyttes ud. Første bol er:
1. Hr. justitsråd H. G. von Somm skulle flytte til østsiden af Østermar
ken, det vil sige ned til Vemmingbund, og det skulle idag være Lory Carstensens ejendom samt de jorder Lorens P. Hansen har.
2. Johannes Kornbeck, lyksborgsk undersåt, på nørresiden i Nejsmar
ken. Det er idag gården som Chr. Anker-Møller ejer. J. Kornbeck havde
ikke gården længe, idet allerede i 1784 drives den af Hans Hansen, en
slægt der havde den indtil Chr. Anker-Møller køber den. Jorderne er de
samme endnu.
3. Hans Matzen, gråstensk undersåt, på nørresiden i Roimarken, idag
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Jørgen Jensens ejendom. Gården lå for øvrigt før udstykningen oppe,
hvor nu fjernvarmecentralen ligger.
4. Thomas Christensen, gråstensk undersåt, sydsiden i Roimarken, nu
Peter Juhlers ejendom, denne gård er en gammel slægtsgård, idet den
samme familie har haft gården i de godt 200 år.
5. Domkapitlets undersåt, på vestsiden i Midt- og Nederskov. Her knyt
ter der sig en historie til, idet man ikke ville bestemme, hvem af de to
undersåtter der skulle flytte, de skulle for øvrigt selv hjælpes ad med
flytningen, ligeledes med delingen af den eng, de fik. Gårdene lå begge i
Mølmark, nemlig der hvor Svend Hollensen bor og Hans Hansen, Midt
skov sydøst for gården. Man har dog ikke fundet rester af gården af be
tydning. Gårdene var for øvrigt blevet mageskiftet da Hertug Hans den
Yngre oprettede sit jagtslot i Skeide. Manden, der valgte at flytte, hed
Peter Hansen og var den nuværende ejers tiptipoldefar.
6. Hans Heningsen, lyksborgsk undersåt, på østsiden i Midt- og Neder
skov, det kaldes i dag Busholm. Gården ejes idag af advokat Bernth An
dersen. Gården lå før udflytningen i Broager.
7. Sibbe Andersen, lyksborgsk undersåt, på østsiden i Over- og Midt
skov. Gården ejes idag af Roger Sibbesen, som også er i familie i lige li
nie med Sibbe Andersn. Denne gård har forøvrigt en interessant fortid,
men det er en hel anden historie. Gården lå før udstykningen i Broager.
8. og 9. På vestsiden i Overskov og i Illermarken, der blev gennemskåret
i to halve bol fra nord til syd, nemlig Jens Jørgensen, lyksborgsk under
såt, på vestsiden, det er den gård hvor Erik Petersen bor, og på østsiden
Hans Jørgensen, gråstensk undersåt, som Erik Petersen også ejer, før
ejede hans bror Hans Petersen den.
Hans Jørgensens ejendom lå før udstykningen i Mølmark og Jens Jør
gensens i Broager.
10. Frans Fransen, lyksborgsk undersåt, fik Fjeldemarken. Gården fin
des ikke mere, idet dens jorder er delt mellem Bryggergården, Peter Juh
ler, Frans Løper, Erik Petersen og Midtskov. Gården lå førhen i Møl
mark. Frans Fransen var for øvrigt også teglmester. »Slottet« i Iller eller
Matzens villa er resterne af gården.
11. Henning Petersen, gråstensk undersåt, på sydsiden i Nejsmarken.
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Den gård har nu Børge Mortensen. For øvrigt lyder grænsedragningen,
beskrevet i jordbogen, helt poetisk: Skellet mellem Henning Petersen og
Johannes Kornbeck begynder ved vandet hvor de små fiskerbåde plejer
at ligge og går mod nord og nordøst til Hulvejen. Det er stadig grænsen
mellem de to gårde.

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

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

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

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

DE BLIVENDE
UDFLYTTERNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

(¿ )
Mark Guld
H. von Som m ................... ..... 8
Johannes Kornbeck......... ..... 8
Hans M atzen.................... ..... 7
Thomas Christensen........ ..... 7
Peter Hansen.................... ..... 7
Hans Henningsen............ ..... 7
Sibbe Andresen................ ..... 7
Hans Jørgensen................ .. 4Vl
Jens Jørgensen................. ..... 4
Franz Franzen................. ..... 7
Henning Petersen............ ..... 4

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

'

Mark Guld
9
Jørgen Petersen................
8
Hans Petersen...................
8
Hans Jessen.....................
9
Johan Johansen...............
8
Hans Peter........................
Jens Hollensen................. 4 1/?
Jørgen Sibbesen..............
5
9
Peter Petersen...................
7
Heinrich Petersen............
6
Pastor Petersen................
Georg Adolf Thomsen ....
7
4
Pastor Holst.....................

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

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

geren, Christian Clausen, der lavede øl til de lyksborgske undersåtter,
han fik tildelt et par tdr. land, i dag ligger Bryggergården der, som Chr.
Hansen ejer. Sidst men ikke mindst færgemanden Daniel Friis, som
byggede den nuværende Brunsnæs Kro i 1778, som Holger Horne nu
driver. Færgeriet er ophørt for længe siden.
Men disse udflytninger og jordtildelinger vil jeg gerne gemme til en sene
re lejlighed.
Forinden man når til at skrive under, må man løse nogle uoverensstem
melser. Disse protester viser, at de fæstere dengang også var selvbevidste
og kritiske; men også disse sager bliver løst og 46 fra Lyksborgs domæ
ne 5 fra domkapitlet og 19 fra Gråsten sætter deres underskrift under,
dog med vedføjelser ved 18: nemlig med ført hånd (de kunne nemlig ik
ke skrive) og et par med fuldmagt. Den 20. februar 1776 underskriver de
to hertuger af Lyksborg og Augustenborg med segl og krusseduller. Den
30. marts fuldender domkapitlets mand, Schuldknecht, dokumentet - en
omvæltning var behørigt befæstet.
En ny tid for landbruget og egnen oprandt, og da tillige den lyksborgske
hertugslægt uddøde i 1779, overgik alt under Lyksborg hørende til den
danske krone. Man forblev dog stadig fæstere, men under mildere for
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mer, da jo både Krammark og Skodsbølgård blev nedlagt, ophørte jo
hoveriet, man betalte fæste, og det var vel ikke mere tyngende end vore
dages afgifter i form af renter og skatter. Måske tværtimod!
Man klarede sig igennem 1800 tallets genvordigheder og gennemførte en
udvikling, der fuldt stod på højde med andre egne, både økonomisk og
kulturelt.
Peter A . Petersen
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Sagn og gamle fortællinger
fra Broagerland
samlet a f Svend Hollensen
1 et forord til et lille hæfte med titlen: »Folkesagn og gamle fortællinger
fra Als og Sundeved«, samlede i 1923 af den daværende leder af museet
på Sønderborg Slot, Jens Råben, skrives der, at: Sagnene er et stykke af
vor hjemstavn og dens historie. De har gjort den levende for os i vor
fantasi, de har knyttet os nærmere til den. Vi ser i hjemstavnssagnene
ikke blot selve sagnene, men et udtryk for vore fædres tankesæt og træf
fer derved meget, som vi genkender i os selv.
Af denne samling gengives her de sagn, som er hentet fra Broagerland.
★

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

Broager kirke
Der var engang en herregård på Broagerland, og den ejedes af to tvil
lingsøstre, som elskede hinanden højt. Da den ene af dem døde, tog hun
det løfte af den efterlevende, at denne skulle bygge en kirke på Broager,
hvilket værk hun også fuldførte i de syv år, i hvilke hun overlevede sø
steren. Til minde om de to søstre fik kirken to tårne; men det ene er
mindre end det andet, fordi søstrene ikke var lige høje.
28

Canutus Canuti
Degnen Knud Knudsen i Broager var en meget lærd mand, han var
hjemme i latin og kaldte sig for det meste Canutus Canuti, men i folke
munde havde han kort og godt navnet Knud Degn. Han havde et for
hold til en jomfru Kathrine, kammerjomfru hos hertuginde Sophie
Hedvig på Lyksborg, hertug Philips gemalinde. Kammerjomfruens ind
flydelse over for hertugen skyldtes det, at provst Peter Fabricius i Bro
ager faldt i unåde, og Knud Degn blev udnævnt til præst i hans sted. Det
var i året 1631. Knud Degn blev ordineret på 2. adventssøndag 1632 og
giftede Kathrine. Om ham kendes det gamle rim:
A f en klotte føl kan blive en hest,
af Knud Degn er bleven en præst.
Knud har ikke været i Broager i mange år. Han døde 1640, og hans
Kathrine giftede sig med Knuds efterfølger i embedet.
I tilslutning til denne fortælling kan nævnes, at den afsatte provst Fabri
cius hustru i 1632 på herredstinget i Nybøl blev dømt til halshugning for
trolddom, idet hun skulle have påført Knud Degn en dødelig sygdom.
★

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

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

Digteren fra Smøl
For godt 100 år siden boede i Smøl en snedker ved navn Jensen. Han var
kendt som lejlighedsdigter og just ikke yndet på grund af, at han straks
lavede et vers om enhver. Engang kom han ind til kromanden i Skods
bøl, Poul Tychsen, som sagde: »Du ved et vers om alle, ved du også et
om mig?«. »Ja?«, svarede han, »men på den betingelse, at du ikke bli
ver vred og smider mig ud«. Kromanden, som kort tid før havde fået til
ladelse til høkeri, lovede at han ville tage venligt imod enhver fornær
melse, og Jensen begyndte:
Her har en kromand nedlagt sin krop,
hos ham har mangen drukket op
den sidste skilling han ejer.
Lov til høkeri har nu han fået
til evigheden han snart er gået,
der står han så og vejer.
»No ska’ pokker tej dæ!«, sagde kromanden og smed Jensen ud.
★

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

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

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

Skrækkehøj
Ved Skellevig lå i gamle dage en sørøverborg. Her har en frygtet sørøv
er, den røde Ons, drevet sit uvæsen og mange uskyldige fanger har fun
det døden i de skumle kældre. Stedet kaldes Skrækkehøj. Man har ofte
set den røde Ons ile omkring på voldstedet i midnatstimen. Ligeledes
har m3 n hørt fangernes jamren og lænkernes raslen. Omegnens beboere
har ikke uden grund givet stedet navnet Skrækkehøj.
★

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

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

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

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

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

J. V. Schroder: Topographie)

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

★

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

Nisserne under Bakhuset
På en gård i Skeide havde man i gamle dage vrøvl med nisserne, hver
gang de havde brygget øl. Om natten blev der et forfærdeligt uryd og
spektakel, og om morgenen fandt folkene deres tøj kastet rundt, og no
get var revet itu. I deres nød spurgte folkene en gammel kone til råds.
»Jo«, sagde hun, »Jeres bakhus (bryggers) ligger lige over nissernes hu
le, og når 1 hælder skident vand ud, løber det lige ned i hovedet på dem,
og det vil de ikke finde sig i«. Folkene takkede konen og flyttede bakhu
set et andet sted hen, og siden havde de fred for nisserne.
(G. F. Meyer: Schlesw. H olsteinische Sagen)
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Per bag e laej
For mange år siden boede der en præst i Broager, som kunne mere end
sit fadervor. I folkemunde hed han »Per bag e laej«. Da han engang var
ude at køre med sin kone, gav han sig på en gang til at le. »Hvad ler du
af?«, spurgte konen. Han svarede: »Jo, nu sidder pigen i kælderen med
fingeren i taphullet på vor vintønde, fordi tappen er faldet fra hende«.
Pigen havde nemlig benyttet lejligheden, da præstens var ude, til at sma
ge på vinen, men nu måtte hun pænt blive siddende således, indtil præ
sten kom tilbage og gav hende fri.
En morgen kom han ud i køkkenet og sagde til sin kone: »Vil du ikke
sende pigen ud i marken med lidt brød til en mand, der står med et knip
pe brænde på ryggen. Han har stået der hele natten, og kan nok være
sulten«. Manden havde om natten ville stjæle præstens træ. Samme
præst kunne slukke ildebrand ved at gå 3 gange rundt om stedet.
(E. Tang Kristensen: Danske Sagn)

★

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

★

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

En historie fra Smøl
I gamle dage var der en kro i Smøl. Det var også dengang, man om vin
teren måtte mand af huse for at kaste sne, når landevejene var føget til.
Engang i stærk kulde besluttede de brave smøllinger snekastere at søge
læ for kulden i den varme krostue for der at spise deres medbragte mel
lemmad og varme sig på en varm kaffepunch. Imidlertid var der den dag
gået hul på kroens kaffepose, så alle punschkoppene var halvfulde af
grums. Da snekasterne beklagede sig derover, sagde krokonen: »Det gør
it, folkens, fo det er det tykk, dæ koster æ pæeng«. Derpå drak alle pun
chen ud og sagde tak til krokonen. Da hun mente at have krav på beta
ling, sagde snefogeden lunt: »Nej, do soej jo sjel, de va det tykk, dæ
kost æ pæeng, å det tykk la vi old dæ behoeld«.
(Efter Chr. Petersen)
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Udstykningen af Krammark
Nærved midt på Broagerland ligger den store gård Krammark. Den var i
middelalderen indtil reformationen og helt ned til 1631 Broager kirkes
præstegård. Den sidste præst her var provst Peter Fabricius, der på
grund af forskellige uheldige forhold faldt i unåde hos hertugen af
Lyksborg og blev afsat. Hertugen overtog så Krammark, men måtte så
oprette en præstegård i Broager på tilsvarende størrelse, den nuværende
præstegård.
Krammark blev så indrettet som hertugelig avlsgård. Tilliggendet blev
forøget indtil en 4-500 tdr. land, tildels ved nedlæggelse af nogle gårde.
Gården dreves så som hertugelig avlsgård i 150 år. Dette foregik ved for
pagtere, almindeligvis for 6 år ad gangen. I marts 1779 døde den sidste
hertug af den lyksborgske linie barnløs, og hele hertugdømmet, som
foruden et område omkring Lyksborg i Angel omfattede det meste af
Broagerland og Sundeved, hjemfaldt til den danske krone. Regeringen
besluttede så at udstykke de store hertugelige avlsgårde, deriblandt
Krammark. Der udgik så en bekendtgørelse om, at gården skulle sælges
ved auktion den 28. juli 1798. Der blev trykt et hæfte med Conditiones
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eller auktionsbetingelser samt foretaget en opmåling af arealerne ved en
kongelig overlandmåler Bruun. Arealerne var opmålt efter de da gæl
dende mål, nemlig Hamborger Roden, således at 1 tønde land = 320
kvadratroden = 6727 m2. I auktionsbetingelserne blev det oplyst, hvad
køberne forpligtede sig til, ialt 18 paragraffer. Betalingen skulle være i
Hamburger Rigsdaler, Schilling og Pfenning. Betalingen skulle ske i 3 li
ge store rater over 3 år, dog skal det tilføjes, at man kunne ved hjælp af
kautionister få længere henstand. Opmålingen er sket med den største
omhu, og der blev udlagt vej eller vejret til alle parceller. Stamparcellen
skulle være på 1Vi boel. Den sidste forpagter på avlsgården hed Marquardsen, han købte selv et stykke jord, men døde 2 år senere. Forøvrigt
havde han inden auktionen fået tildelt et areal, ligesom der blev fradra
get så meget jord, at hvert hus i Broager uden jord kunne få 12 skæp.
land. Dernæst fordeltes der tillægsjord til småejendomme i Broager,
Mølmark, Gammelgab og Dynt, således at de kunne holde en ko derpå.'
Køberne forpligtedes til de 4 årlige ofringer i Broager kirke, datidens
kirkeskat. De havde pligt til at lade deres korn male på Dynt mølle, lige
som de skulle købe deres forbrug af øl og brændevin hos arveforpagteren af bryggeriet i Brunsnæs og deres forbrug af hvedemel hos bageren i
Broager. Køberne skulle også stille hest og vogn til rådighed for øvrighe
den, når det befaledes. Det blev også på det strengeste forbudt at dæm
me op for vandløbene, og de vandløb, som gik igennem de købte parcel
ler skulle holdes rene. Al jagt, både over- og under- jagt, d.v.s. både
stort og småt vildt tilhørte kongen.
De af køberne, som købte så megen jord, at der fulgte byggepligt med,
skulle så snart der var bygget, lade taksere og brandforsikre bygninger
ne. Til stamparcellen skulle der forblive: Et stuehus på 16 fag, et bagehus på 4 fag, tørvehus på 2 fag, en kostald på 18 fag og en svinestald på
5 fag. En ældre kornlade på 24 fag og en anden på 7 fag blev solgt til
flytning og opbygning, idet de blev solgt pr. fag.
Alle køberne skulle retsligt tilhøre Sønderborg amt med tilhørende Nybøl herred, altså kunne folk med en anden jurisdiktion ikke blive købe
re. Som nævnt blev der taget hensyn til småejendomme og håndværke
re, de fleste fik jord ved Bøhnland (Bønnelandsvej), hvor der blev man
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ge parceller på 2Vi tdr. land. Alle, der købte parceller måtte være med
til at dele møddingen på Krammark, men forpagter Marquardsen skulle
dog først have den ene trediedel deraf. De, der havde haft hoveripligt på
avlsgården skulle fortsætte indtil 1. august 1790, så blev de fri, og der
med var et ydmygende kapitel, der havde varet flere hundrede år, afslut
tet for befolkningen.
Alt skulle være færdigt til den 1. august, thi efter datidens skik skulle ru
gen sås den dag. Ved udstykningen af de hertugelige avlsgårde blev der
en del kirkestole fri, de store gårde havde ikke så få stolestader i kirken.
(Disse stolestader var faste siddepladser, som købtes til ejendom med
påmalet navn). Disse stolestader blev ved auktionen også solgt.
Til sidst skal lige nævnes, at vejen fra Mølmark til Krammark går over
en bakke, som i folkemunde hedder »Hogges bjerre«, i udskiftningskor
tet fra 1783 står »Holckes bjerre«. Dette kan betyde Holckernes bjerg.
Adelsslægten Holck har haft ejendom på Als og Sundeved i 1500 tallet.
Adelsslægten Bluhme boede på Als i ældre tid, nogle af slægten udvand
rede til Australien for mange år siden. I min barndom kom der to unge
piger rejsende hertil for at søge spor af deres slægt.
Peter Nissen
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Gæstearbejdere for 100 år siden
ved H. Huttmann
Hvis man i dag slår op i Broager Vejviser, opdager man hurtigt, at der
heri forekommer adskillige navne med en for os fremmed klang. Hvor
dan personerne med disse fremmedklingende navne, f. eks. Teichert,
Dorow og Semrau, har fået deres plads i vejviseren for Broager, har sin
historiske forklaring.
Ser man nemlig tilbage til tiden omkring år 1880, var det tyske rige ne
top grundlagt. Som følge heraf tog udbygningen af marinestationerne i
Kiel, Flensborg og Sønderborg sin udvikling. Denne udbygning kunne
igen mærkes i teglværkerne, bl. a. på Broagerland, som heraf modtog
store ordre på teglsten. Som følge af ovenstående blev presset på tegl
værkerne stort, og man fik brug for megen arbejdskraft for at udføre
disse store ordrer. Tilstrækkeligt mange teglværksarbejdere kunne imid
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lertid ikke opdrives på Broagerland. Dette skyldtes de tre forudgående
krige, nemlig 3-års krigen (1848-51), slaget ved Dybbøl (1864) og den
tysk-franske krig (1870-71), hvor mange hjemstavnsmænd var faldet.
Denne mangel på arbejdskraft kunne imidlertid afhjælpes fra andre
egne, nemlig Pommern, Posen, Schlesien og Lippe-Detmold, hvorfra
mænd, som ønskede at blive teglværksarbejdere, strømmede hertil og
fik arbejde.
Af familier fra Pommern kan nævnes: Dorow, Roggenbuck, Semrau,
Trojahn og Berndt.
Fra Schlesien: Valentin, Hilmer, Brockhage, Falkenhagen.
Fra Posen: Pawlowski, Mosch, Pustal, Marschalek, Popenda, Komischke, Pusch, Gurall.
Fra Lippe-Detmold: Tolie, Stolting, Laukamp, Schiirmann.
I begyndelsen kom arbejderne fra disse steder alene - uden familie - her
op og arbejdede i sæsonen fra maj-sept. På teglværkerne ved Egernsund
havde man specielle kamre, som blev kaldt »polakkamret«, »lipperkamret«.
Resten af året arbejdede en stor del af disse folk ved bygningen af Kielerkanalen (Nord-Ostsee-Kanal), som blev indviet i 1895.
Efterhånden som teglværksindustrien omkring århundredskiftet blev
moderniseret, idet ringovnene bl. a. afløste de gamle hollænderovne,
bosatte de fleste gæstearbejdere, som i øvrigt var meget flittige, stræb
somme og dygtige folk, sig her sammen med deres familier.
Derfor kan vi nu af disse fremmede teglværksarbejdere på Broagerland
møde 4.-5. generation, som nu ikke blot findes inden for teglværksindu
strien, men er gået over i alle andre erhverv.
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Smølvold
Nord for Broager ligger den bekendte Smølvold, der med sin top i 46
meters højde over havet hører til blandt de højeste punkter på Broager
land. De fleste har vel besøgt stedet og beundret den smukke udsigt
derfra og har samtidig læst oplysningerne på det skilt, som af National
museet er blevet anbragt ved indgangen til marken, hvor volden ligger.
Museumsinspektør Råben har i Andelsselskabet »Smølvold’s« protokol
givet en beskrivelse af volden og dens historie, som med velvillig tilladel
se fra selskabets bestyrelse bringes her med enkelte tilføjelser:
Mange gamle krøniker beretter om denne mærkelige vold ved Smøl og
udtaler formodningen om, at her i fordums tider har stået en borg. Sag
net bringer ofte denne borg og dens beboere i forbindelse med bygnin
gen af Broager kirke. I folkemunde har volden været kaldt »Svenske
skansen«. Den har dog ikke noget med svenskekrigen at gøre, det er mu
ligt at der, som overleveringen beretter, har været en udkigspost på vol
den, ligesom der også i Napoleonskrigene var rejst en signalstation på
det høje sted. Gude beretter i sin »Berichte von der Halbinsel Sundewitt
1778«: Nord for byen (Broager) ligger Smøl vold, antagelig en tidligere
skanse eller vagttårn, rettet mod venderne for at iagttage skibenes an
komst, og når en fjende nærmer sig. Måske har denne høj tjent som
bavne, hvor man kunne blusse, når fjenden nærmede sig, for at befolk
ningen kunne samle sig og afværge en landgang. Rundt på højen ser
man endnu stenvolden. Overfladen bliver pløjet. Stabslæge dr. Meisner
skriver 1881 i »Zeitschrift fiir schleswig-holsteinische Geschichte« X
bind:
Denne mellem Skodsbøl og Smøl beliggende borgvold har jeg besøgt fle
re gange. Undersøgelserne vanskeliggøres derved, at kronen er afgravet
og jorden kastet ind på midten for at gøre højplateauet brugbart til
agerbrug. En gravning på 1 meters dybde på det laveste sted har ikke
ført til noget resultat, der blev ikke fundet skår. Tilgangen til borgvol
den er endnu kendelig i den tilsyneladende oprindelige form.
I 1932 lod Nationalmuseet foretage en prøvegravning på volden ved ma
gister Hugo Mathiesen. Der gravedes en søgegrøft, der gennemskår an
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lægget fra sydøst til nordvest. Resultaterne var sparsomme, men interes
sante. Volden er dannet omkring en naturlig bakke, således at den nu
værende volds nordvestlige hjørne har dannet bakkens top, hvorfra den
skrånede ned mod øst og syd. Man har så gravet jorden af den højere
nordvestside, og dermed opfyldt de lavere partier af bakken, så der op
stod en ujævn skrånende flade, der endnu har bevaret lidt af bakkens
naturlige hældning.
Voldskråningen og brystværnet, af hvilket der endnu ses tydelige spor,
er efter al sandsynlighed sat med græstørv. Man opdagede endvidere, at
volden yderligere har været befæstet med en grav, hvis dybde under
jordoverfladen varierer mellem 1,5 og 2 meter, men bredden foroven
har været 6 meter. At hegnene om marken mod syd, vest og nord i kort
afstand følger den ydre rand af graven, lader formode, at denne endnu
har været kendelig ved udskiftningen i 1770erne.

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

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

Marine Oberartzt
Dr. Anton Hansen
S. M. S. Lybeck
Læge i Broager
Haderslev og Slesvig
født den 22. juni 1867
død i Libau den 22. juli 1915.
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Broager Vandværk
16. 12 . 1929

-

16 . 12 . 1979

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

Broager Biograf drev han i en årrække i Centralhotellets store sal til stor
glæde for os drenge dengang, hvem husker ikke de dengang så berømte
Fy og Bi-film? Sådan kunne man blive ved med at nævne ting C. H. for
søgte sig med. Således fik han eneforhandling for Danmark for gengas
anlæg i begyndelsen af 30erne, men tiden var ikke moden, disse anlæg
blev først anvendelige under krigen. Af mere human art stiftede han
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Borgerhjemfonden 1904, der senere blev overtaget af kommunen. Sene
re blev han formand for Borgerhjemsfonden af 1933.
Han var ligeledes med til at forberede de souvenirs, der blev solgt til tu
rister, idet han var medlem af bestyrelsen for Als og Sundeveds brugs
kunst; ikke så sært, at han somme tider løb.
Men for at vende tilbage til vandværket. Nu tager dette udvalg fat med
at hverve medlemmer, idet man regner en pris på hele værket på ca.
47.000 kr., som man vil låne, der skulle så opkræves højst 40,- kr. årlig
pr. førstehane, ja flertallet tegnede sig ikke for mere. WC, køkkenvask
og alle moderne bekvemmeligheder var ikke meget brugt. Udvalget er
også inde på at oprette et aktieselskab eller andelsforetagende, der så
kunne sælge vand til dem, der kun ville være forbrugere. Denne frem
gangsmåde blev brugt den gang man oprettede Broager Andelsmejeri,
hvor man både havde andelshavere og leverandører. Som en rød tråd
gennem alle referater fra de dengang afholdte møder går betænkelighe
den ved økonomien. Krisen fra New Yorks børs var ganske vist ikke slå
et igennem herhjemme endnu, men man havde af bitter erfaring i 20erne
lært, at penge var noget, man omgik med forsigtighed, og økonomiske
forpligtelser såsom kautioner og lignende fik mange til at bakke ud. Ty
pisk er det, at paragraf 9 i de love, der blev fremlagt, gav anledning til
den største diskussion. Loven handlede om økonomisk ansvar medlem
merne imellem.
Den 16. 12. 1929: efter seks møder i komitéen indkaldes der til stiftende
generalforsamling. Her byder C. H. Clausen velkommen. De 30 frem
mødte vedtager at starte Andelsselskabet Broager Vandværk, de vedta
ger de af udvalget udarbejdede love og vælger bestyrelse på 5 mand,
nemlig nævnt efter antal af stemmer, de enkelte havde fået: Hans Dirk
sen, dr. med., Storegade, købmand C. H. Clausen, smedemester Chr.
Christensen, Set. Pauli, H. Winther, Mølmark og maskinbygger Th. P.
Hansen. Han boede i enden af det nu nedlagte roetørreri, på plattysk
»Darrewerk«. P. Hansen blev derfor benævnt med det som efternavn
mand og mand imellem.
Denne bestyrelse får myndighed til at indhente bindende tilbud fra for
skellige firmaer, så der til den næste generalforsamling kunne foreligge
54

konkrete forslag til værkets opførelse. Der var i Broager dengang ca.
200 husstande og i Mølmark ca. 20. Heraf havde man foreløbig tegnet
55, målet var 75% dækning i første omgang. Den økonomiske side ved
lånoptagning og regnskabsbalance skulle ligeledes ligge klar.
To dage senere træder bestyrelsen sammen og vælger dr. med. H. Dirk
sen til formand. Doktor Dirksen var ligesom C. H. Clausen brouringer
med liv og sjæl. Han var ganske vist født i Holm, men flyttede allerede i
1894 som 3 årig sammen med sin familie til Broager, hvor hans far var
mejeribestyrer fra 1894-1926. Dirksen gik i skole i Broager, blev senere
student i Gliickstadt, hvorefter han læste til læge og erhvervede sin dok
torgrad i Freiburg i 1919. Han køber en lægepraksis i Broager, hvor han
virkede som læge fra 1921-1957. Herefter flyttede han ned til sin barn
doms udsigt, nemlig vuet ud over Flensborg Fjord, her døde han i 1972.
Hans indsats i vandværket var ikke alene båret af almindelig pligtfølel
se, nej det var en ægte interesse, ja man fristes næsten til at sige kærlig
hed. Han gik i den tid, da værket startede helt ind for det, så at det blev
til mere snak om vandværk end egentlig patienthjælp. Denne interesse
for vandværket blev båret oppe af ønsket om at fremme sundhedstil
standen blandt byens borgere. Brøndene var jo ikke alle lige sundheds
venlige, hvilket læge Per Jensen som bekendt senere blev doktor på ved
en afhandling om drikkevandet på Broagerland. Et vandværk ville også
fremme anskaffelsen af WCer og særlig badeværelser. I 1935 var der så
ledes allerede 38 Wcer og 21 badeværelser installeret. 12 år senere i 1947
er tallet for WCer steget til 103 af ialt 217 andelshavere. Denne frem
gang skyldtes også, at byen i 1942-43 var blevet kloakeret, hvilket også
til dels skyldtes dr. Dirksens indsats. Det var vel også en foranstaltning
til at afhjælpe arbejdsløsheden. Dirksen var også formand for Broagerafdelingen af »Foreningen til Kræftens Bekæmpelse«.
Man bør vel også nævne, at starten af værket blev financieret af dr.
Dirksen, indtil lånet kom i stand. Dette var ikke uden betydning, idet
der ikke var større pengerigelighed den gang. Lånet, man optog, var hos
Vemmetofte adelige Jomfrukloster, et 5% lån på 45.000 kr. Ja, man
forstår godt, at da dr. Dirksen i 1955 ville gå af som formand efter 25
års virke, måtte der er ekstra generalforsamling til for at få valgt en ny
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formand, idet de fremmødte andelshavere stemte blankt i håbet om, at
dr. Dirksen ville fortsætte. Som næstformand vælges C. H. Clausen og
savskærer Herman Winther, Mølmark blev valgt til sekretær. Winther
var en af de gode solide socialdemokrater, han sad således i en årrække i
sognerådet, ligesom han også var tilknyttet sygekassen. Han bestred dis
se jobs til sin bratte død i 1938. Chr. Christensen vælges til kasserer, et
ulønnet job han bestred med bravour; det kunne nemlig nemt give
komplikationer, idet de lokale smede Th. P. Hansen, Chr. Christensen
og Rudolf Jørgensen udførte al rørinstallation. Han valgte da også at gå
i 1933, men da var det værste slæb også overstået. Maskinbygger Th. P.
Hansen (Per Darrewerk) var foruden smed også boremester, og hans
indsats bør ikke undervurderes. Det var således ham, der foreslog at bo
re efter vand ned mod Vemmingbund, hvor man jo endelig fandt vand i
større mængder. Han var også i en årrække 1930-1943 tilsynsførende
ved vandværkets drift. Denne dobbeltstilling gør at han nedlagde sit
hverv som bestyrelsesmedlem i 1934.
Den 27. marts 1930 afholder man den første ordinære generalforsam
ling, hvor man enstemmigt vedtager at gå videre med vandværket, man
giver bestyrelsen bemyndigelse dertil. Dette må man sige, at de har gjort
med ildhu. 73 bestyrelsesmøder afholdes der således i løbet af 1930-31.
Bestyrelsen traf ikke alene beslutninger, nej man stod for indkøbet af
rør, haner herunder brandhaner, vandmålere og lignende, ja man ind
købte også en benzinmotor til brug i nødsituationer, den fik man brug
for. Man går i gang med boring efter vand, og af økonomisk hensyn
bliver man i selve byen. Der skal dog flere boringer til, før man finder
vand i tilstrækkelig mængde ved det nu nedlagte vandværk, der lå ved
Mejerivejs begyndelse ved Mølmark. Man vælger at installere et hydroforanlæg, det vil sige en trykkedel i stedet for vandtårn til at give det
nødvendige tryk i ledningerne. Det var kun på ca. 35 m vandsøjle, hvil
ket ofte gav problemer i Kirkegade. Et sådant hydroforanlæg var også
det billigste. Den 3. 11. 30 søger man om byggetilladelse hos kommu
nen, den er bevilget den 6. 11. 30. Den 1. februar 1931 er der rejsegilde
på pumpehuset, hvor hver af de ved byggeriet medvirkende får 5 kr. i
gratiale. Det er de to bygmestre Emil Jacobsen og Peter Petersen, tøm
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rer Jens Kyhn og to håndlangere Jes Jepsen og Chr. Jonasson. Murerar
bejdet kostede 3.524 kr. Da arbejdet var pænt udført, gav det 100 kr.
ekstra, så slutsummen blev 3.624 kr. Timelønnen dengang var 1,05 kr.
En smedesvend fik dog for 6 timers natarbejde ved en prøvepumpning 7
kr. Den 31. januar 1931 er man så langt fremme, at man kan pumpe
vand i rørene, man ser dog bort fra en egentlig åbningshøjtidelighed, et
typisk træf - sparsommelighed er en dyd. Den 24. februar 1931 holder
man den anden ordinære generalforsamling. Den forløb stille og roligt,
og alle valg var genvalg, en forteelse, der ofte har gentaget sig i de 50 år,
idet der kun har været 16 forskellige bestyrelsesmedlemmer indtil dags
dato, nemlig i kronologisk rækkefølge: 1. 1930-1955 dr. med. Hans
Dirksen, alle år som formand. 2. 1930-46 købmand C. H. Clausen. 3.
1930-38 savskærer Hermann Winther, Mølmark. 4. 1930-33 smedeme
ster Chr. Christensen, Set. Pauli 5, 1930-34 maskinbygger Th. P. Han
sen, Nejsvej 6. 1933-41 rentier Hans Thomsen, Vestergade 7. 1934-71
købmand S. M. Damgaard, Vestergade. Købmand Damgaard er det
medlem, der har virket længst i vandværkets tjeneste, idet han de første
fire år var revisor, han virker dernæst som kasserer fra 1934-55, hvor
han vælges til formand 1955-71. 1 41 år stillede han således sin arbejds
kraft til rådighed uden større vederlag - imponerende, især set med nuti
dens øjne.
8. 1938-57 gårdejer Jørgen Slot, Jørgensby, 1941-78 malermester Chr.
Mathiesen. 1946-56 slagtermester Carl Rasmussen, Set. Pauli. 11. 1955mejerist Mathias Juhl, Mejerivej. M. Juhl var kasserer fra 1955-63, da
vandværket ansatte en lønnet regnskabsfører uden for bestyrelsen. Man
ansatte August Korse 1963-72, der i 1972 bliver afløst på grund af syg
dom af fru M. Sandbeck 1972-77, der på grund af sygdom, blev afløst
af fru Karin Jonasson.
12. repræsentant Nis Nielsen, Kirkegade 13. 13. 1957- landmand Ernst
Primdahl, Mølmark. 14. 1963- landmand Karl Blomgren. Karl Blom
gren afløste S. M. Damgaard som formand i 1971, og er i dag således
formand for Broager Vandværk.
15. 1971- bygmester Heinrich Hilmer. 16. 1978- landmand Peter A. Pe
tersen, Mølmark.
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C. H. Clausen
Formand for initiativudvalget 1929

Dr. m ed. H. Dirksen
Formand 1930-1955

S. M. Damgaard
Formand 1955-1971

Karl Blomgren
Formand 1971-

Det var de mere administrative jobs, men vandværket havde også ansat
te, såsom opkrævere af vandværksafgiften. Den første opkræver er sav
skærer H. Winther. Han startede med en løn på 1 kr. pr. andelshaver
for 12 årlige opkrævninger. Han afløstes ved sin død af H. Jacobsen,
der varetog dette hverv i 20 år til alles fulde tilfredshed, og da Th. P.
Hansen i 1943 holder op som teknisk tilsynsførende, overtager H. Ja
cobsen tilsynet samt også renholdelsen af værket. I 1958 overtager sme
demester Hermann Jensen både opkrævningen samt det tekniske tilsyn
med værket. Aflønningen af opkrævningen var nu steget til 2,20 kr. pr.
l.ste hane. I 1963 overgår opkrævningen til sparekassen og senere også
bankerne. Hermann Jensen er dog stadig værkets tekniske tilsynsføren
de, et job, der idag nærmer sig et heltidsjob. Disse mennesker, der her
er nævnt, var og er nogle af dem, der til dels frivilligt, til dels for et
mindre honorar har gjort det muligt, at værket i dag fungerer. Man bur
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de også nævne alle de lokale håndværkere og specialarbejdere, der som
regel altid har udført de forskellige arbejder, såsom opgravning, rørlæg
ning, boringer, murerarbejder samt støbearbejder både godt og billigt.
Det kan også nævnes, at installatør Egidius Petersen i en årrække havde
tilsyn med den elektriske installation for 35,- kr. årlig, heri medregnet
de sikringer, der eventuelt gik til. Mekaniker Carl Christensen var ligele
des fast tilkaldevagt ved opståede fejl.
Dette var et resumé over værkets tilblivelse og første år. Af de mange bi
lag og papirer fra den tid, kunne man fristes til at fortælle et par hæn
delser fra dengang. En frue var under et besøg i Mølmark væltet om i en
af vandværkets opgravninger, hun havde ødelagt sin kjole og forlangte
50,- lir. i erstatning. 15 kr. blev bevilget, det blev dog forhøjet til 20,50
kr., da regningen på reparation lød på det. En ansøgning fra en ældre
ungkarl, der gerne ville have sin vandværksafgift sat ned. Begrundelsen
var, at han kun brugte vand om morgenen til at vaske sig i og kun eet va
skefad fuldt. Det afsloges.
Vandværket går nu sin rolige gang. Men i 1933 viser de første tegn sig på
vandmangel. Det giver anledning til forskellige nødforanstaltninger,
blandt andet får man vand fra kirketjener Hansen’s boring, hvilket giv
er en del problemer af etisk art. Man borer også ned til 133 m ’s dybde
ved vandværket i Mølmark, men først da man borer nord for Nørrelandevej, får man problemet løst. Den 28. august 1935 begynder en ny bo
ring at levere vand og værket i Mølmark bliver brugt som reserveleve
randør, det leverer bl. a. vand til mejeriet om sommeren. 1 1936 foreslår
Borgerforeningen, at vandværket financierer installationen af WC’er;
selv om formanden er venligt indstillet, afslås det dog. I 1938 udvider
man ned mod Nejs, der er nu 172 andelshavere, der bruger ca. 36.000 m3
vand årlig. Krigen kommer med isvintre og dertil hørende. Spærreballo
ner ødelægger strømforsyningen i et par dage. En benzinmotor klarer
det, men man vedtager i en lignende situation at lukke værket fra 8 aften
til 7 morgen. Helt undgår man ikke krigen, idet man har tyske soldater
indkvarteret. De bliver pålagt en vandafgift på 10 øre pr. hest pr. må
ned, 2,80 kr. for skolen pr. måned og dr. Dirksens hus på Nejsvej 2,70
kr. pr. måned. I slutningen af krigen opstår der igen vanskeligheder med
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forsyningen. Der er nu 213 andelshavere, der bruger ca. 50.000 m3vand.
Man klarer sig dog ved sparsommelighed og nye forsøgsboringer. Ja,
man undersøger endda muligheden af at bruge vandet fra Låddenmose.
Det er dog for uøkonomisk at bruge det, idet det er stærkt forurenet. I
1949 er der dog stadig vandmangel. Bestyrelen udsender en plakat til at
hænge på WC’et: »Træk ej for bimmelimmelim - men kun for bommelommelom!«, hvorpå en kendt Broagerborger forarget meddelte, at han
frabad sig denne form for poesi.

Zræk c/ for bimmelimmelim —
men kun for bommelom mel om!
En ny boring ved værket ved Nørrelandevejen afhjælper dog miséren.
Indtil nu har tilgangen af nye huse i Broager været minimal, men med de
nye andelsboliger bag Kirkegade tager byggeriet fart. I 1952 er man op
pe på 258 andelshavere, heraf har 2A indlagt WC; men forbruget af
vand stiger også, det er nu oppe på ca. 70.000 m3vand. Man bygger der
for en vandbeholder på bakken ned mod Vemmingbund i skellet mellem
fru Jørgensen, Torvet og gdr. Jørgen Slot’s marker. I 1957 lader man
»Danmarks geologiske Undersøgelse« foretage vandundersøgelse ned
mod Vemmingbund, og ved en senere prøveboring finder man rigeligt
vand. Dette medfører, at Vemmingbund med sommerhuse bliver tilslut
tet værket som en selvstændig underafdeling, der køber vandet af Bro
ager vandværk.
Byens vokseværk og havevandingen giver stadig problemer. En ratione
ring af havevandingen indføres med Storegade som skillelinie. Det bli
ver senere rettet til det enkle: Lige datoer, lige husnumre - ulige datoer,
ulige husnumre, desuden er der en tidsbegrænsning på.
I 1963 er der 410 andelshavere, der bruger ca. 150.000 m 3vand. Man må
til at bore efter vand igen, og en ny boring ved Løper, Sofiedal giver ri
geligt vand. Man opfører et vandværk der med renseanlæg.
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Der foregår nu i de næste år en tilgang af nye andelshavere fra de om
kringliggende bebyggelser. Smøl, Smølmark, Smølled, Brunsnæs, Bus
holm, Roi, Midtskov, Iller Strandvej og Nybøl Nor for at nævne nogle.
Mange af disse udvidelser foregik med kommunen som mellemled, og
her var den tidligere borgmester Thomas Jensen en udmærket forhand
lingsleder.
I 1969 er der nu 590 andelshavere, der bruger 200.000 m3 vand. Det
kræver stadige udvidelser, således bliver vandværket ved Sofiedal udvi
det i 1971. Det sættes i gang den 9. 11.71. Arene 1973-74 bliver begiven
hedsrige år, man laver en ny boring ved Vemmingbund, får som før
skrevet nye andelshavere, nedlægger og sælger det gamle vandværk i
Mølmark samt udvider vandbeholderen på Østermarken. Til rådgivning
ved mange af disse aktiviteter har man med fordel benyttet ingeniørfir
maet »Silhorko A/S«, Åbyhøj.
Væksten af byen fortsætter uforandret, så værket i 1979 har 1068
andelshavere, der årlig bruger ca. 500.000 m3 vand. Værket råder over 4
boringer: 2 ved værket ved Nørrelandevej, 1 i Vemmingbund og 1 ved
værket i Sofiedal. Det har to moderne vandværksbygninger med dertil
hørende faciliteter. Man har 2 vandbeholdere, der tilsammen kan rum
me 500 m 3 vand, desuden har man for nylig installeret pumper, så tryk
ket overalt skulle være tilstrækkeligt hos den enkelte andelshaver.
Denne udvikling fra de første 108 ejendomme, der årligt brugte 20.000
m3 vand og frem til vandværket i dag, viser tydeligt den fremgang, der
er foregået i byen såvel som dens omegn. Lad os håbe, fremtiden vil teg
ne sig med de samme muntre farver.
Peter A . Petersen
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Lokalhistorisk forening
for Broagerland
Foreningen blev dannet på et møde i efteråret
1978 ved Andreas Petersens initiativ. Han sam
lede en kreds af historisk interesserede brouringer med det formål, at få dannet et lokalhisto
risk arkiv i Broager. Foreningen holdt sin stif
tende generalforsamling den 27. april 1979. Her
valgtes det stiftende udvalg til bestyrelse, som
senere konstituerede sig med Andreas Petersen
som formand, og der udformedes og vedtoges
vedtægter som efterfølgende nævnt. Bestyrelsen
består af følgende: Formand Andreas Petersen,
Skodsbølvej 6, næstformand Svend Hollensen,
Mølmark 25, sekretær Tage Holm, Ringgade
12, kasserer Hans Heinrich Hiittmann, Solbak
ken 9, Egernsund og endvidere Peter Nissen,
Mølmark 1, Hans Nissen, Skodsbøl og Lory
Carstensen, Vemmingbund.
Efter generalforsamlingen gav P. Petersen,
Stenderup, en orientering om det lokalhistori
ske arbejde. Bestyrelsen har i årets løb taget stil
ling til bevarelsen af den gamle vejbro ved
Vandstedbæk og har modtaget en redegørelse
om en mulig bevaring af Cathrinesminde tegl
værk.
Der blev med god tilslutning den 4. juli 1979 af
holdt en aftentur til Iller strand med efterføl
gende møde i Brunsnæs kro, hvor Sv. Hollensen
fortalte om teglværkerne ved Iller strand, me
dens pastor Wree fra Tønder talte meget inte
ressant om den gamle færgeforbindelse Bruns
næs - Holdnæs.
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Foreningen deltog som medindbyder i et møde i
Brunsnæs kro den 21. november, hvor museum
sinspektør Slettebo, Sønderborg, fortalte om
det Lyksborgske hertugdømme i anledning af
200 året for områdets tilbagevenden til den dan
ske krone. Tilslutningen til dette møde var me
get stor.
I januar arrangerede foreningen en vellykket tur
til Altona museets udstilling om Egernsundmalerne på Tønder museum.
I efteråret begyndte bestyrelsen at samle stof til
dette hæfte, og de forskellige bidragydere tog
ihærdigt fat på opgaven. På grund af visse be
gyndervanskeligheder - vi er kun amatører, der
har gjort vort bedste - og på grund af travlhed
hos bogtrykkeren, har det ikke været muligt at
fremkomme med dette hæfte før nu. Bestyrel
sen beder om læsernes velvilje og overbæren
hed.
Hvis dette hæfte bliver vel modtaget, er det vor
agt ad åre, at fortsætte udgivelsen af skildringer
fra Broagerlands fortid.
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Vedtægter
§ i.

Foreningens navn er: Lokalhistorisk forening for Broagerland.
§2 .
Foreningens form ål er: at frem me kendskabet til og interessen for hjem stavnen, dens for
tid, historie og kultur.
§ 3.
Enhver kan blive medlem a f foreningen m od et årligt kontingent, der fastsættes på gene
ralforsam lingen, for tiden 20,00 kr.

§4.
Foreningen ledes a f en bestyrelse på 7 m edlem m er, nem lig en form and, en næstform and,
en sekretær og en kasserer samt yderligere 3 m edlemmer. Bestyrelsen, der vælges af gene
ralforsam lingen, konstituerer sig selv. Hvert år fratræder 3 m edlemm er efter tur. G envalg
er tilladt.
Form anden, sekretæren og kassereren danner forretningsudvalget, der ordner foreningens
daglige forretninger.
Der skal indkaldes til mindst 2 bestyrelsesm øder i løbet a f året.
§ 5.
G eneralforsam lingen vælger 2 revisorer.
§6 .
Der afholdes hvert år i marts måned generalforsam ling, der indkaldes ved m eddelelse i lo
kalavisen med mindst 8 dages varsel og med mindst følgende dagsorden:
1. Form andens beretning. 2. Regnskabsaflæggelse. 3. Valg a f bestyrelsesm edlem mer.
4. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 5. Valg af revisorer.
6. Eventuelt.
§ 7.
Ekstraordinær generalforsam ling indkaldes med mindst 8 dages varsel a f bestyrelsen, når
det findes påkrævet eller når mindst 10 m edlemmer stiller skriftlig andragende herom med
angivelse a f dagsorden.
§8 .
På bestyrelsesm øder og generalforsam linger føres der en protokol over forhandlingerne.
§ 9.
Ved alle valg og afgørelser er simpel stem meflertal afgørende, ved stem melighed trækkes
der lod. - Vedtægtsændringer kræves dog 2/i flertal a f de ved generalforsam lingen frem 
m ødte.
§ 10.
Skulle foreningen blive opløst, skal den eventuelle form ue tilfalde Broager bibliotek.
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Motiver
fra
Broagerland

Et kig op ad Storegade

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

Broager,

Banegaard.

Broager banegård

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

Et billede fra vores park, dengang der var tre dam m e

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

Broager m ølle og kirken

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

D e tre sølvp opler ved M ølm ark

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

Egernsund færge

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

BROAGERLAND II

T ry k: Ihle B ogtryk . O ffset, B roager
O m slag steg n in g en fo restiller »D en gam le tjø rn « i B runsnæ s
og er teg n et a f Svend E rik Ihle, H o lste b ro .
T idligere udgivet: B R O A G E R L A N D (oplag: 1000 stk .) 1981

BROAGERLAND II

Udgivet af
L O K A L H IS T O R IS K F O REN IN G FOR B R O A G E R L A N D
1982

FORORD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B ød n in g a f fiskernes g arn ved L ågm aj o m k rin g å rh u n d re d sk ifte t. (1902).

40

41

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

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

*

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

Mest morede jeg mig over »Jacob von Am erika«. Han tømrede sig en
stor platform og stillede fine kasser op, hvori der var knive, blyanter,
noterbøger o. s. v. N år folk ikke vilde købe, blev han »gal som en ty
sker«, hvad han også var, knaldede kofferterne i, satte sig på en af dem,
skældte ud og mumlede i skæget: »De fordæm te bur«, mens folk m ore
de sig. Pludselig kunde han springe op og smide 50 farvede blyanter ind
mellem folk. Så blev der røre, folk begyndte at byde, og han blev som en
sm urt handske. »Hier ser di, meine herrschaften, en fein notitsbuch.
A uf den der blatt kan de skrife deres schulden (gæld), rife den blatt ud,
smide den in flus oder meer (floden eller havet), so drifer den til H ol
land, und so kan di bezahlen (betale).« Jacob von Am erika vidste godt,
det var nødvendigt at tage hensyn til folket og snakke så godt dansk som
muligt.
Mange a f disse m arkedsfolk var udm ærkede mennesker. Flere a f dem
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boede hos smed Nett, f. eks. en sadelmager fra Flensborg, der solgte det
ene sæt seletøj efter det andet. Den mest snakkende var m adam Preetz
fra Piøen. Hun havde et stort telt med skotøj. Jeg hjalp hende med at
rejse teltet og hænge sagerne op og blev sat ind i hele forretningsgangen.
Når hun gik hjem for at spise til middag, passede jeg butikken og solgte
det ene par støvler efter det andet. Det gav gode drikkepenge. M adam
Preetz betalte altid i »lybsk - ham burger curant«. I markedsdagene blev
der talt tre sprog i smedens hus, nemlig sønderjysk, højtysk og plattysk mest det sidste. Også jeg brokkede løs på plattysken, et sprog, der i høj
grad morede mig. En middag kom en gårdm and hen til mig i teltet og
spurgte: »Hvor er m adam Preetz?« Jeg svarede lynsnart og helt ovenud:
»Wet nick, kom t vom feide« (ved ikke, kommer fra marken). M anden
morede sig først, men da han gik, sagde han: »Nå, så do kan snak plat
tysk, dit stjam p«.
P å den store markedsdag var der liv og lyst, og ud på aftenen blev der
danset og sunget over hele byen i mange lokaler. Da blev denne aften til
en mægtig national dem onstration. Folk sang danske sange ude og inde.
Alle de forbudte sange lød med kraft, og begejstringen var stor. Folk
klinkede og råbte hurra for »gamle Danmark« til den lyse morgen. Poli
tiet var ganske afmægtigt.
P å de store teglgårde i Broager sogn ved Iller, Egernsund, Nybølnor og
Rendbjerg kom jeg tit. H er var storindustri. Hvert teglværk havde sin
egen skibsbro, og arbejderne var enten Æ røboer eller Lippe-Detmolder.
Jeg kom mest på Rendbjerg, og jeg kunde aldrig blive træ t af at se disse
store værker. Det var før ringovnenes tid, og på Rendbjerg mener jeg
der var 30m ovne. Der lavedes alle slags sten: brøndsten, gule facadesten
og flammede sten, form , gesims og dekorationssten, klinker, fliser i alle
former og størrelser, glasserede sten i mange farver, dræ nsrør, tagpan
der (tegl) o.s.v. M an kunde her forudbestille kirker, slotte og andre byg
ninger. Så vidt jeg ved, er landretsbygningen i Flensborg leveret fra
Rendbjerg.
I Broager talte alle dansk, men der var dog så mang tyskere, at der blev
oprettet en tysk realskole »ne’e ebag ved Tyksens«. Nogen videre betyd
ning fik den næppe, i hvert fald var danskerne de anførende i småt og
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stort. De spillede komedie, holdt m askerade og andre morsomme for
nøjelser, de sang meget og holdt møder, og jeg var med alle vegne.
En a f de morsomste fornøjelser, jeg mindes fra Broager, var de store
m askeradefester hos gæstgiver Tyksen. Det var livlige og m untre aftner,
og det gik meget pæ nt til. Hele borgerskabet, unge og gamle, var mødt.
De mest udprægede tyskere blev hjemme. Enkelte »blakkede« var med,
men de holdt tand for tunge. Den faste stemning, der bar det danske
m andskab, var en borgen for ubehagelige følger. Enhver festlighed var
national - også en sådan. En enkelt gang var det dog nær gået galt. Sko
lebestyrer Øhlrich havde klædt sig ud som en slags m irakeldoktor, og
gik omkring med en flaske »styrkedråber«. Jeg tror det var bitteren
»von Osten«. På ryggen bar han en plakat, hvorpå der stod: »Denne
Bitter er stram , men den kan tages«. Øhlrich blev m ældt og kom i for
hør. Sagen var meget alvorlig. Hans skole kunde være bleven lukket.
Den prøjsiske regeringspræsident i Slesvig hed nemlig von Bitter. Han
var i stillingen fra 1873-76 og begyndte en skarpere kurs imod dansker
ne. § 5 erklærede han for betydningsløs, og der skulde ikke mere regeres
med »fløjelshandsker«. - Hvorledes Øhlrich slap ud af kniben, vides ik
ke. Det gik imod sædvane meget stille af.
E t par gange gik vi skoledrenge, der var indkvarteret i Broager, til Søn
derborg på teater. Vi så »Jorden rundt i 80 dage« og »Kalifen på æventyr«. Vi var meget optaget og talte i mange dage ikke om andet. Værst
var det, at vi først nåede hjem hen ad klokken to om natten. En aften
havde det sneet lidt. Store, forrevne skyer drog hen over himlen, sneen
føg lidt og lå i små striber over m arker og veje, vinden var skarp og nor
døst, og det var, som vi hørte klage og suk i træ er og grene. Turen over
Dybbølbjærg og ned til Bøffelkobbel var uhyggelig. De mange kors på
soldatergravene sås her og der. Vi talte om krigen, og illustrationerne
var rundt om os. Det blev for meget for min alt for levende fantasi. Jeg
så de døde soldater stå på forpost - frysende og forkomne. Ganske stille
skiftede jeg plads i rækken, gik ind imellem to større drenge, tog den ene
under armen og gik længe med lukkede øjne.
I det tyske rige var det skik, at en mængde tiggere og handelsfolk strejfe
de omkring. De vandrende »bosser« - sikkert nærm est håndværkere og
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jordarbejdere - var så talrige, at de ligefrem hørte med til det almindeli
ge folkeliv. De tiggede mad og penge. Der kom så mange, at folk måtte
sætte en klokke på gangdøren, så man kunde høre, når de kom. Mange
af dem gik nemlig uden videre rundt i stuerne, indtil de fandt nogen. De
sov om natten i laderne, ved vejene eller på markerne. Ikke sjældent
kom der hele zigøjnertrupper. Disse m ørke folk, broget klædt og med
en mængde smykker vakte især opsigt. Der kom små cirkus, blæsende
orkestre, mænd med sækkepiber, invalider med lirekasser og syngende
kvinder, bjørnetræ kkere, folk med kameler, m arekatte, talende pape
gøjer eller kakaduer. Slige frem medartede folk og dyr førte vort blik ud
over hjemstavnsgrænsen. Omrejsende handelsfolk hørte til dagens or
den. Æ ldre mænd med en stor kurv, der solgte nåle, bændler, blåelse,
kjøngsplaster og kron-exsens. Kagekoner med dragt (åg) over skuldrene
og to vældige kurve. »Heideskomager« med færdigsyede sager i en væl
dig karosse, skærslibere, pottem ænd, fiskere med trillebør, handelsmænd med hundeforspand, mænd med musefælder, andre med støvko
ste o. s. v. Længst tilbage husker jeg »æ Sempmand«, der solgte vandre
vet sennep af en stor grøn vandkande. Ligeledes folk, der solgte hægter
og maller. De havde hver en tang og lavede sager i alle størrelser, med
ens de gik fra by til by. Hægter og maller var af bronce eller messingt
råd. De bar dem om livet og halsen i lange ringler.
P å Als så jeg en mand og to kvinder. De røg tobak alle tre a f små træ pi
ber og var fra de »schwabiske« stater (Østrig). Jeg har ofte talt med dis
se strejfende folk, og de har altid berømmet den vandrende stand og
sagt, at den var lige så god som den faste. Disse folkelivsbilleder var ens
på Sundeved og Als.
Jeg mindes de prøjsiske uniform er. De menige infanterister så ynkelige
ud i deres daglige tøj med de store støvler, beslået med »prøjsersøm«.
Officererne var stram m e, brøsige og gik med stive knæer og en hold
ning, som om de vilde sige: »Vat kost Broager mit das ganze gepåk«. De
gik gerne midt på gaden, hilste ikke, og så hverken til højre eller venstre.
Gendarm erne var vi bange for. De var elegant klædt, stærkt bevæbnet
og med »pikkelhat«. Enkelte var til hest og de så helt imponerende ud.
N år vi legede på gaden, og der blev råbt: »No kømme e sjendam «, så
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hørte legen op. Vi stak hænderne i lommerne og gik, som om vi søgte ef
ter noget, stadig med ryggen til ham. Gendarm en spillede dog ikke no
gen særlig rolle i egnen. De boede ganske ensomt og havde kun omgang
med nogle enkelte hjemmetyskere. Herredsfogden, Hansen i Broager,
var dansk, en søn af biskoppen på Als. En stille og udmærket mand, der
holdt igen på prøjseriet. Så var der enkelte indvandrede, »plattyskere«,
hvis sprog morede os meget. Højtysk foragtede vi, men plattysk kunde
vi ikke lade være at brokke på.
Tiden led fremad. Jeg gik til præst hos gamle Hansen. Han var SlesvigHolstener, og vi regnede ham ikke for ret meget. Vi var mange konfir
m ander, jeg tror over 70. Jeg og alle de andre drenge gik på konfirm ati
onsdagen til kirke i stiv hat og sort diplom attøj - efter tidens skik - vi var
nu voksne. Mine støvleskafter var for vide til de moderne bukser, så jeg
stod på kirkegulvet med ridestropper. På konfirm ationsdagen fik H an
sen hjælp af den senere bekendte provst Reuter. Han havde tysk hus
sprog, talte højdansk i kirken og dialekt til bønderne. Handlingen vare
de efter gammel konfirm ationsskik fra 10 til 2 om eftermiddagen. Hele
kirken duftede af pebermynte. Mange fik ondt og måtte sætte sig ind i
stolene. Derimellem jeg, skønt jeg stod selvsjette på kirkegulvet med ty
deligt overskæg.
Da vi endelig sent kom hjem, var madam Netts konfirm ationssuppe
kogt ud til grynvælling. M adam Nett var sørgmodig, men vi andre tog
det med stort hum ør. Jeg fik et lille album af smedefamiljen og et kort
af husfogdens datter.
Henimod aften kørte jeg hjem til Ullerup sammen med fader og moder
og søster Marie.
Jeg tog afsked med skolen, hvad jeg var glad ved, med den gode smedefamilje, som jeg tit tænker på, og med Broager, hvor jeg levede så m an
ge herlige timer og dage.
Om sommeren passede jeg køerne hjemme. Det var efter mit sind, men
det passede ikke rigtig en så gennemført landm and som min fader. Jeg
kunde dengang kun hugge en mådelig tøjrepæl - kunde ikke splisse og
andet mere.
Jeg kørte mælkevognen de tre gange om dagen, og det hjalp jo noget ov
57

er de lange veje, der var mellem markerne. Jeg passede køerne, forkæle
de nogle og opdrog andre med strenghed. De genstridige, som to gange
om dagen skulde slæbes til vands, bandt jeg efter mælkevognen og kørte
i trav. Folk morede sig - også fordi jeg gik til m arks med paraply. Om
efteråret, når køerne gik løse, stod jeg på m arkleddet og holdt store op
m untringstaler til dem. Mit hum ør var stort i rigtig ondt uvejr, ja det
kunde ved sådan lejlighed slå over i galgenhumør. Jeg gik da ud fra heg
net og talte til »forsamlingen« på sundevedsk, højdansk og plattysk fint og blødt, med tordenrøst eller i messetone som »æ bakhuspræst i
Brov’e«.
Også jeg har erfaring for, at hyrdelivet er noget af det bedste, m an kan
sætte en stor landsbydreng til. Et årstid at leve alene med naturen i som
mer og sol, i regn og blæst, er sundt for sjæl og legeme. Man er souveræn på sit om råde - altid ene med sig selv i lyst og glæde - i vemod og
længsel. Det er en virksom og frugtbar skole for den unge sjæl, der selv
skal tænke og samle indtryk hos den rige - men stille og tavse veren, man
er sat i. Selv stemmerne fra m ark og luft og hegn er tavse og giver kun
langsom besked.
Men der er god tid til selvsyn og eftertanke.
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Billedet viser vejgennem skæringen af Sm ølvold, hvor den upopulære form and, Lars (Larsen?) står yderst til høj

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

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

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

2. Broager Dameforening af 1872

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ses bygningen, hvor Herberts kro i dag har til huse.

76

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

H an var håndværker a f samtidens gedigne art. Lavede godt kram - soli
de og holdbare ting. Mestrede alle sit håndværks forskellige arbejdsgan
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ge. Finkværnede selv havsandet i sin håndkværn, til et melagtigt pulver.
En rund, udhulet sten var kværnens bund, og herned i passende en finfuget møllesten, der kunne drejes rundt af et vandret håndsving midt i.
Kværnen var ca. 3A m i diameter. Processen langsommelig, men blan
dingsmaterialet, der fremkom, var af høj kvalitet. Ler og sand æltedes
sammen til en passende konsisstens. Lerklumpen anbragtes på drejeski
ven der bragtes til rotation ved føddernes driven frem af fodskiven ved
gulvet. Begge hænder var så fri til den følsomme og kunstfærdige form 
ning af det myge ler. Og alverdens skønne pottemandssager, dagligda
gens brugsting, potter, krukker, krus, og luksuriøse kunstfærdigheder,
figurer, plaketter, alskens småting, sparebøsser, sukkerskåle, flødekan
der, trylledes frem af leret.
Også dekorations-m aterialet stødtes egenhændigt i morteren og blande
des op i almuens sarte farver og påførtes emnerne med nænsom hånd.
Ligeledes glasurens komplicerede kemiske proces, hvis ømtålelige fore
gange nøje skulle overholdes - og nøje blev undladt, når udenforstående
var tilstede. Pottemagerens helt individuelle recept, fremeksperimenteret og testet gennem generationer, skulle vedblive kun at være tilgænge
ligt for de få i familien, der valgte at lægge sit livs gerning i dette skaben
de kulturhåndværk.
Men mest krævende var vel nok brændings-proceduren. Det var intuiti
on til fingerspidserne. Parret med årelang erfaring. For rigeligt varme og farverne blegnede, glasuren krakelerede, og værst, lerproduktet slog
revner. For sparsom varme - og alle minutiøse foregange forud kunne
være så sørgeligt omsonst.
Til mesterprøven begik den unge pottem ager et ciseleret drikkebæger
med snoet hank, kunstfærdigt ornam enteret, dekoreret i gennemsigtige
pastelfarver. Og det raffinerede var, at bægeret fløjtede skingrende, når
uvedkommende forsøgte at drikke af det. Underlæben og lillefingeren
skulle nemlig placeres helt specielt og blokere usynlige åbninger i orna
menteringen. Ellers fløjtede det ret højt og skingrende, så snart man be
gyndte at drikke af, hvad der bødes p å...
Det fik desværre en krank ende. Et intetanende »offer« blev så forfjam 
sket ved piftet, at bægeret gled ham ud af hånden. Uheldigvis var gulvet
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a f sten. Så den sprøde ler-ting havde ikke en reel chance for at overleve.
Ubesindig hang til datidens rodfaste overtro, en nærved panisk angst
for at komme på kant med m ørkets grumme gestalter stak dybt i alle.
Sikkert solidest i almuens lidet oplyste godtfolk. For de ting havde flore
ret livskraftigt gennem generationer - og havde fundet god grobund. Så
ingen forklejnede de »dulgte fingerpeg« fra det overnaturlige. Og man
søgte efter bedste evne at gardere egen person, den nære familie og ens
jordiske gods mod alle gespenstige misdæderes vilkårligheder. Det være
sig hekse, trolde og deslige i genren.
I det var pottemageren ingen undtagelse. Med alderen skejede fantasien
ud - også hos ham.
Hver aften inden han gik til sengs kridtede han sirligt »Natmålskorset«
(mod mareridt) på loftsbjælken og stillede en trem m e-krukke, hvori lå
kraniet a f en a f familiens særligt vagtsomme hunde, foran sovekamme
rets eneste døråbning. Døren var erstattet med et forhæ ng, og mente
dermed denne udsatte passage effektivt og kristeligt blokeret for natten.
Men en ruskende efterårsnat glippede disse gøremål totalt.
Skingrende vræl fik al familie ud af alkoverne. Bestyrtet halsede alle ad
kammeret til. Og her var der et farligt postyr...
»H jolp mæ da. Æ k a’ it kom op. Den Uen stæe om e bach og trin å min
natskjyvt«, bedyrede den gamle stakåndet. Øjnene flakkede vildt - men
frændernes hurtige fremmøde havde trods alt jaget en god part af ang
sten ud af kroppen. Miséren sattes jordnæ rt på plads. Den arme potte
mager havde under en trængende besørgelse fået såvel natpotten som
begge ben ind under sin lange natskjortes bagpart. Og det kan godt gi’
problemer - når proceduren er til en side, og man igen skal på højkant.
Den skinbarlige selv, som han havde anet bag sig, tja, det var såmænd
hans egen skygge. H an havde placeret vågelampen på gulvet foran sig.
De vilde gestikulationer havde givet silhouetterne mod den hvidkalkede
væg bag ved ham fantastiske dimensioner.
H an grinede lidt beklemt nu bagefter. Men byttede dog villigt seng med
svigersønnen for resten af natten.
H an var pottemager til han i høj alder ikke mere magtede at forme det
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myge ler med så kunstnerisk færdighed, at han kunne føle skaberens ri
ge glæde derved. Og pottem ageriet indlemmedes i slægtens øvrige bolig.
Vee do hva’?
Pottemands-visen må være godt til års. Faget som individuelt hånd
værk, formåede slet ikke at hamle op med den industrielle tegl
produktion, der ubarm hjertigt og hurtigt udkonkurrerede det ældgamle
kulturhåndvæ rk. Kun ganske få indenfor faget havde flair for en om
stilling.
Omkring midten a f 1800’erne var pottem ager-faget gerådet i nådesløs
opløsning. Ved århundredskiftet var destruktionen total. Næsten da.
E Pottemands-Vise
Vee do hva’?
E Pottem and laue et Fa.
Vee do mee?
Han laue ’et a Lee.
Så tæen han ynne e Ovn
og den bløuv hee og glaun.
Den næste Daus Merre
va’ e Fa så færre Og han soij te’ sin Kuen:
Bring det ue å e Vuen.
Det ska’ nee te’ e Høkke,
han ska’ h a ’ en snes Stykke.
Men hun glee å e Goil,
og e Fa lat hun foll.
Og vee do så hva’?
E Pottem and sku’ lau et nyt Fa.
Et kuriosum er, at visen også havde en præventiv mission, førhen. Slud
revorne rygteformidlere, som godtfolk hurtigt sigtede ud, fratoges dra
stisk lysten til nogen lang palaver, når h an /h u n dirrende af iver skulle til
at køre løs og indledte med: Vee do hva’?
Og den uinteresserede adspurgte så replicerede: E Pottem and laue et Fa -

80

81
Pottem andens hus, R am sherred

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

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

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

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

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

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

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

Élirilline

Di alle pift not peeb.

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

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

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

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

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

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

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

Cg
og
jeg
jeg

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

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

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

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

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

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

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

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

Tryk: Ihle Offset . Bogtryk. Broager
Om slagsbilledet skyldes også denne gang den kendte
kunstner Svend Erik Ihle.
Det viser de geologiske berøm te skrænter med Eemhavsaflejringer ved Stensigmose. De stam m er fra sidste
m ellemistid, da om rådet her var dækket af hav (for ca.
200.000 år siden). Skrænten er bekendt i vide kredse, fordi den
tydelig viser lagfølgen og lagene kan kendetegnes ved de
m uslingeskaller som findes deri.
Tidligere udgivet:
BROAGERLAND (oplag: 1000 stk. 1981
BROAGERLAND II (oplag: 800 stk.) 1982
BROAGERLAND III (oplag: 800 stk.) 1984

BROAGERLAND IV

Udgivet af

LOKALHISTORISK FORENING FOR BROAGERLAND
1987

INDHOLDSFORTEGNELSE
Forord...........................................................................................................side
Minder fra mit barndomshjem på Kejserdom
Anni Møller.............................................................................................. side
Bomber i Smøl
Chresten Krogh....................................................................................... side
Hændelser i Skodsbøl under krigen
Hans Nissen...................................................................................... ........side
De faldt på stribe
Otto Ihle....................................................................................................side
Broager-skæbne under første verdenskrig
Randi Demuth.............................................................................................side
Philip Ernst Sibbesen
Tøge Sibbesen..............................................................................................side
Egernsund som kunstnerby
Ellen Redlefsen........................................................................................side
Høst og høstskikke
Peter A. Petersen................................................... ................................. side
Fra gamle skoleindberetninger
A. C. Rasmussen......................................................................................side
E snit-skoel i Broue
A. Juul Petersen...........................................................................................side
En Broager provst
F. S. Grove Stephensen............................................................................. side
Set og sket på Broagerland
Lokalhistorisk arkiv...................................................................................side
Bestyrelsen...................................................................................................side

7
9
17
19
22
24
33
46
53
60
67
77
85
93

FORORD

IDET vi atter udsender et hæfte i »Broa
gerland«-serien, dennegang nr. fire, vil vi
gerne takke alle bidragydere til hæftet,
ligesom vi også vil takke vore medlem
mer og andre, som har erhvervet de fore
gående hæfter.
Disse har fået en god modtagelse. Broa
gerland I er således udsolgt og kan beteg
nes som sjælden og efterspurgt, ligeledes
nr. II. Da et genoptryk ville være en beko
stelig affære, skal der således en betydelig
efterspørgsel til før denne kan iværksæt
tes. Af »Broagerland III« er endnu en
kelte eksemplarer tilbage, det samme
gælder A. C. Rasmussens bog om Broa
ger Skole.
Indholdet i »Broagerland IV« er sam
mensat på samme måde som de fore
gående, dels orignalbidrag, dels gengivel
ser af interessante arbejder om vor egn,
som fortjener at kendes af en videre
kreds. Endelig har vi påbegyndt en årlig
oversigt: »Set og sket på Broagerland«.
Vi mener, den ad åre vil give et billede af
tidens hændelser.
Bogudvalget
1
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Minder fra mit barndomshjem på Kejserdom i
Brunsnæs
og omegn
Anni Møller, f. Flugt

Mens som barn på landet jeg var hjemme, Kejserdom, du var mit paradis!
LYKKELIG, glad og ubekymret, som et barn jo helst skal være, har jeg
leget og tumlet mig på Kejserdom. Om sommeren morede vi os ved
stranden, badede, byggede sandslotte og plukkede de første små tusindfryd.
Om aftenen når alt var blikstille, og alt spejlede sig i vandet, og solen var
ved at dale og gamle onkel Peter Flugt sad i sin båd, eller på broen og
spillede alle de gamle viser på sin harmonika, det er minder jeg aldrig vil
glemme. Om vinteren, når den store mark var oversvømmet, så var der en
dejlig stor isbane, slæden og skøjterne kom igang. Af og til gav det et vådt
ben, når isen var lidt usikker. Juleaften, når mor havde alt rent og hyggeligt,
og vi var samlet om julebordet og juletræet og vi sang alle de gode gamle
julesange og far så spillede med os om pebbernødder: det er vel nok gode
minder.
De første to huse på Kejserdom, lå helt nede ved vandet, men så kom
stormfloden i 1872 og alt blev ødelagt. Det eneste der er tilbage fra den tid,
er et gammelt chatol. Det var min farmors og farfars, Trinne og Peter
Flugt’s. Det drev helt over til Angel. De fik det da igen, så fik mine forældre
9

Familien Flugt på Kejserdom i første verdenskrig

det, og senere min ældste søster. I 1968 kom chatollet til Nybøl, til Åge
Flugt. 11981 overtog datteren, Bente Flugt, som bori V. Sottrup klenodiet.
Så blev de nuværende huse bygget, det første blev bygget af Niels Wrå,
og det andet af min farfar, Peter Flugt. Da så min farbror, Peter Flugt, blev
gift, blev det tredie hus bygget, og ejes nu af sønnen Chr. Flugt.
Min far blev født på Kejserdom den 4. marts 1874, som yngste af en
børneflok på 7. Da han senere blev gift, overtog han huset. Så købte min
ældste søster (Marie Chalotte Flugt, gift med Marius Hansen) huset, og i
1968 overtog sønnen Laurits Hansen huset.
Min ældste søster, Marie Chalotte, blev født på Kejserdom 2. marts
1900, og blev gift med Marius Hansen fra Sjælland, og bor nu på Vester
vangi Broager. (Marius døde 25. juni 1970, og Marie døde 25. april 1981).
Den anden søster, Cathrine Maria Flugt, blev født den 20. august 1901,
og blev gift med Hans Rasmussen i Rendbjerg ved Egernsund. Som en lille
efternøler blev jeg (Anni Flugt, gift Møller) født den 5. december 1907.
Mit hjem var ikke flot og pralende, men et godt hjem. Mine forældre
lærte os fremfor alt at tro på Gud, være ærlige, og dele med andre. Min far
var fisker, men der var ikke hver dag der var fangst, så vi havde det ofte
småt, hvad penge angik. Efter første verdenskrig, som far var med i,
begyndte han at arbejde på teglværket, der kom også stor arbejdsløshed, og
far var flere gange længe arbejdsløs. Da kneb det med at få det hele til at
10

glide. Efter jeg blev voksen, har jeg undret mig over hvordan mor dengang,
fik det til at slå til. Mor var en god og glad kvinde, og hvor hun kunne synge.
Mor sang fra morgen til aften, og var altid parat til at hjælpe andre, når de
var i nød.
I min barndom lå der øst for Kejserdom et lille ellekrat. Der var så mange
anemoner og forårsblomster i den skov, men vi måtte aldrig gå alene.
Dengang kom der så mange zigøjnere med skib fra Flensborg, og de var
ikke alle lige gode. De kom altid to og to og ville sælge blonder og
snørebånd og andet krims-krams. Den ene gik så ind ad hoveddøren og bød
varerne frem, imens gik den anden ind ad bagdøren, og stjal hvad de fik fat
i. Når vi opdagede de kom langs stranden, låste vi døren.
Da jeg var barn kom der ikke, som nu idag, slagter, bager og mælke
mand, det skulle vi hente selv, og til fods. Dengang havde vi ingen cykel.

Gården Midtskov hvor far hjalp med høstarbejdet.

Der ligger en stor gård nordøst for Kejserdom, dengang var den på 300
tønder land. Efter den første verdenskrig blev jorden udstykket og der var
flere små husmandsbrug på Illermark, der fik et stykke jord til deres
ejendom.
På den gård skulle vi hente mælk. Om sommeren gik det, men om
vinteren »uha«. Mange gange har jeg gået med en staldlygte i den ene hånd
og mælkespanden i den anden hånd. Det er også sket, når jorden var hård af
frost og der var nogle hårde muldvarpeskud, at jeg tabte træskoene, den11

Far(x) og andre m edhjælpere på Midtskov.

gang havde vi ikke som nu, lange gummistøvler og faldt så lang jeg var, og
spildte mælken, og lygten gik ud.
På den gård, det var »Midtskov«, har mor tjent i otte år. Det er noget jeg
aldrig glemmer. Det var under første verdenskrig, alt var rationeret, også
mælken. Sødmælk kunne vi ikke få, så skulle vi have en lægeattest. Mor
hjalp med at hakke roer for gårdejeren på Midtskov, og de havde 42 køer.
Vi havde ikke smagt mælk i et helt år. Mor havde kogt lidt byghavregryn,
som vi ville spise i marken. Mor gik ind på gården og ville købe en liter
mælk, men fik den besked af fruen, om hun da troede, de sådan kunne
forære deres mælk bort. Mor svarede, at hun ikke ville tigge, hun havde da
penge med. Så kom gårdejeren, og mor fik en liter, men med den besked af
fruen, ikke at komme igen. Det var takken for otte års hårdt arbejde. Da
tænkte jeg: kan mennesker være så smålige? - Det kendte jeg ikke hjemme
fra.
I min barndom eksisterede den nuværende vej fra Kejserdom til Brunsnæs ikke. Da skulle vi over den store mark, og over gårdspladsen på
Bryggergården. Det kunne ske om efteråret, når der var sne og højvande, at
hele marken var oversvømmet. Når vi så kom fra skole kunne vi ikke
komme helt hjem. Så måtte onkel Peter eller far hente os det sidste stykke i
en båd. Navnet Bryggergården stammer fra gammel tid. Dengang var det
bryggeri, vi kaldet det for æ brueri. Så kom det med under Midtskov. Da'
boede der en daglejerfamilie, Hans og Marie Hansen. De skulle passe
ungkreaturer og svinene, alt foderkorn til Midtskov blev også malet der. Vi
12

Søhøj ved Brunsnæs. Kendt som sømærke. Foto: 1916

var altid glade, når vi skulle ind til Marie med en besked fra mor. Så fik vi
bolcher,jeg kan endnu se det lille skab i Marie’s stue, hvor bolcheglasset
stod. Ellers måtte vi plukke stikkelsbær. Nu ejes gården af Chr. Hansen fra
Broager.
Når vi går fra Kejserdom, langs med stranden, kommer vi forbi Søhøj, det
er et gammelt sømærke for fiskerne. Før var der en lille høj, men den blev
skyllet bort af havet. Går vi lidt længere med stranden, ligger der til højre et
hus, der hentede vi petroleum, vaskepulver og andet. Ejeren hed Eggers.
Han havde været kaptajn, men måtte på grund af sygdom, holde op. Midt i
den lille forretning stod der et bur med en papagøje og den kunne tale. Når
vi kom ind i forretningen sagde den: »go-daw, Paul Eggers vil ha’ sukker
kage«. Når vi så gik igen, sagde den farvel, »Luk æ dør«. Det var en hel
oplevelse for os børn.
En søstersøn blev derefter ejer af huset, han var vinhandler. Efter hans
død blev huset solgt til Verner Petersen og hed Middes pensionat. De havde
mange sommergæster og mange ældre mennesker deriblandt den meget
omtalte »Martin med fløjten«.
Brunsnæs var før en lille fiskerby, der var næsten ikke et hus hvori der
ikke boede en fisker. Der lå også to broer. En dampskibsbro, dengang var
der dampskibsforbindelse fra Sønderborg til Flensborg, og Brunsnæs var
anløbsplads på vejen. Så var der en stor bro, hvor de store fartøjer anløb, når
de kom med træ og andet. Dengang skulle alle bønder fra Skeide og
Gammelgab den vej med deres kreaturer, som de solgte til Flensborg.
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Går vi et stykke længere med stranden, ligger der et stort hus. Da jeg var
barn var det et hotel, det hed »Strandhotel Brunsnæs«. Dengang var det jo
tysk her. Til det hotel hørte der også en stor balsal. Der har jeg som barn
været til dukketeater og juletræsfest. Mine søstre har gået til danseundervis
ning der. Dengang var det både gæstgiveri og høkeri, og så havde de eget
bageri. Der hjalp min mor, når der var travlt. Dengang kom gæsterne ikke
som nu i bil, men med hestekøretøj eller med skib. Inden jeg kom i skole,
var jeg med mor hver dag. Jeg kan huske, de havde to påfugle, og hvor var
det et flot syn, når de kom os i møde og halen stod som en vifte i alle
regnbuens farver. Ejeren på strandhotellet hed Paul Gundesen. Så kom
første verdenskrig, og der kom næsten ingen gæster. Familien Gundesen
rejste så til Flensborg, og manden arbejdede på en mineralfabrik, så hotellet
stod lang tid ubeboet. En overgang var der tyske soldater der, og alt blev
ødelagt. Når det kneb med brændsel, brændte de gulve og døre. Et par år før
anden verdenskrig købte familien Fredriksen fra Ballum hotellet, og fik det
indrettet til hvilehjem. Efter 25 år overtog sønnen Ehm Frederiksen hvilehjémmet, og det er mange gamle mennesker, der nyder deres sidste dage i
den smukke have, med udsigten over Flensborg fjord.
Når jeg som barn gik og legede på strandhotellet, tænkte jeg ikke på, at
når jeg engang blev gift, skulle jeg bo lige ved siden af. Der bor jeg nu
sammen med min mand, Chr. Møller, som i næsten 30 år har kørt rutebil på
ruten Brunsnæs-V. Sottrup-Snogbæk og Sottrupskov. På grund af sygdom
måtte han holde op, og nu glæder vi os over hver dag, vi får lov at være
sammen. Trods megen modgang og sygdom har vi altid kunnet se en lille
lysning forude, og det har hjulpet os meget. Nu glæder vi os begge over
vores børn, svigerbørn og børnebørn, som alle kun vil os det bedste.
Jeg har skrevet om at far begyndte at arbejde på teglværket. Hans
arbejde var at passe den store ovn, hvor de brændte stenene. Så om aftenen
den 26. november 1937 havde vi besøg af mor. Vi sad og havde det
hyggeligt og ventede på far skulle hente mor, når han var færdig med sin
vagt kl. 24. Da fik vi den sørgelige meddelelse, at far var død. Han var
blevet kulilteforgiftet. Far var kun 63 år. Det tog meget hårdt på mor, og
efter den tid var det ligesom, hun ikke rigtig var sig selv mere. Mor var enke
i 16 år. De sidste år hun levede, var hun meget syg. Hvor gjorde det os ondt
at hverken vi, eller lægen kunne hjælpe. En dag jeg sad ved hendes
sygeseng tog hun min hånd, og sagde til mig: Jeg er meget træt, men når jeg
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ikke er mere, skal I ikke græde eller sørge mere, men være glade og leve
livet videre. Men en ting skal I huske på, det gør ikke noget om I skal lide
uret, og hvor er det dog sandt. Mor døde på sin fødselsdag den 24. august
1954, 76 år gammel.
Så vil jeg skrive lidt om teglværkerne. Hele vejen langs med lllerstrand lå
der teglværker. Jeg husker Hans Petersen’s - Jomfru Petersen’s - Hansen &
Matzen’s teglværker. På Matzen’s teglværk arbejdede min mormor og
morfar, de havde en børneflok på otte. Morfar var fra Ærø og mormor fra
Ketting på Als. Det var hårdt arbejde den gang. Det hele gik næsten for sig
med håndkraft, særlig hårdt var det for kvinderne, når de skulle begynde kl.
7 om morgenen, og lige */2 times middagspause og så til aften igen. De
fleste havde mange børn, nogle en ti-tolv stykker. Dengang gik det jo ikke
for sig med lastbiler, men med skib. Når de store skibe så kom, var det jo
mest kvinderne der skulle skubbe de tunge vogne med sten ud af den lange
bro. Det kunne storme og regne, så vardet hårdt for dem. De var heller ikke
fri, når de kom hjem til en stor børneflok. Dengang kunne de ikke som nu,
gå i forretning og købe alt færdig. Da skulle der spindes og strikkes til de
lange uldstrømper. Pengene var også små dengang, der var kun fattigdom
tilbage, når de ikke kunne klare sig. Hvert forår kom der mange Polakker
og Lippere. De arbejdede om sommeren, og rejste så til vinter igen. Enkelte
blev dog gift og bosatte sig her. Derfra navnene, Novak - Dorow - Schiismann og mange flere. Mor har fortalt os, at når mormor en enkelt gang ville
besøge sine forældre, gik hun lørdag eftermiddag, når hun havde det hele

Iller Slot (M atzens villa) før ombygning.

15

lidt i orden derhjemme, til fods med to børn i en trækvogn til Als, og så
tilbage igen søndag eftermiddag.
Mandag morgen når teglværkets fløjte peb kl. 7, skulle hun jo være på
pladsen igen. Det har vel nok været hårdt, ja næsten umenneskeligt. Flere af
dem der arbejdede på teglværket havde eget hus, om foråret flyttede de så
om på teglværket. De boede i et rum, der kunne lige stå et bord, et par stole,
to senge og et komfur. Dengang havde dejo ikke som nu, en seng til hvert
barn, da lå de tre-fire stykker i en seng.
Når man går fra Brunsnæs til Iller, ligger der til venstre en stor villa,
turisterne kalder den for slottet. Der boede teglværksejer Matzen. Han var
en meget streng herre, og forlangte noget af sine arbejdere, sommetider
blev det næsten til slaveri for dem. Hans kone var malerinde. Mor har fortalt
mig, at når familien Matzen skulle i byen, kørte de i en lukket vogn med et
par flotte heste for og privat kusk. Det var næsten som de kongelige. Godt
at tiden har forandret sig, så der også er bleven plads til småkårsfolk.
Brunsnæs, 21. 7. 1975
Anni Møller
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Oprydningsarbejde på Smøl gade er påbegyndt.

Bomber
i Smøl
Chresten Krogh

DER FALDT TRE BOMBER i Smøl natten mellem 1.-2. august 1943.
Den første faldt i vejsiden ca. 15 m fra Frederik Petersen’s Maskinfabrik,
den forudrettede kun mindre skade, fordi den faldt i meget blød jord.
Den anden faldt midt på gaden mellem Riisbøll’s lade og købmandsfor
retningen (Den gamle kro), som ejedes af købmand Bruno Kuntz. I ejen
dommen boede yderligere 2 familier; ud mod gaden hvor bomben faldt
boede Claus Hansen og hustru med flere små børn. Deres redning var, at de
alle lå i deres senge, da alt over vinduesbænken var raseret, f. eks. lå
klædeskabet tværs over en af børnesengene, men barnet fejlede intet.
Familien Christensen, som boede ovenpå, måtte reddes med stige ud
gennem vinduet, da trappen var styrtet sammen, men alle personer i
ejendommen slap mirakuløst fra det med skrækken.
Selve købmandsbutikken blev totalt raseret, så der var »bombe-udsalg« i
lang tid.
Værst gik det dog ud over det lille hus ved siden af købmandsforretnin
gen, her boede Meta og Christian Petersen (Stoe Kresjan), dette hus blev så
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totalt raseret at resterne måtte nedrives, og et nyt hus bygges; men også her
gik det således, at de gamle mennesker slap med skrækken.
En tredie bombe faldt bag ved Peter Møllers ejendom; denne bombe faldt
i blød jord, og forvoldte derfor ingen skade.

Bom bekrater på m arken ved Peter Møllers ejendom.
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Stoe Kresjan’s hus i Smøl efter bombenedslag

Hændelser i Skodsbøl under krigen

1940-1945

Hans Nissen, Skodsbøl
DEN SIDSTE VERDENSKRIG gik ikke uberørt hen over Skodsbøl, dog
skal det straks bemærkes, at Skodsbøl forblev ikke uberørt af den sidste
verdenskrig, dog som ved et under skete der ikke alvorlig skade eller
ulykke ved direkte krigshandling her i byen.
Men allerede på et meget tidligt tidspunkt mærkede vi dog alligevel til et,
i denne krig, meget afgørende våben, - bombning fra fly. Den 3. august
1940 omkring kl. 23.30 under et sådant bombetogt mod tyske byer og
anlæg, faldt der da også en bombe i Skodsbøl, og som foran nævnt, skete der
næsten ingen skade - relativt set. Ved et held i uheld faldt bomben bag
Genforeningsstenen, efter sigende i blød jord - der på dette sted var et
opfyldt vandhul. Muren omkring Genforeningsstenen slog revner, ligesom
vejen revnede. Først dagen efter blev det synligt, at bomben var eksploder
et, da sank jorden, og et stort hul blev følgen. Her i mit hjem mærkede vi
eksplosionen, som om vi blev løftet i sengen og sten ogjord raslede ned ad
taget. Det kan tilføjes, at et øjenvidne, karetmager Nicolai Jensen så den
maskine, som kastede bomben; den kom i lav højde ind fra ca. nord.
En sådan handling udløste da også en evakuering af de nærmeste om
kringboende, der blev indkvarteret i skolen her i Skodsbøl. Der måtte de
blive til den næste dag, men da de manglede noget at styrke sig på, gjorde
nogle det, at de gik hjem og hentede diverse fornødenheder, så blev det da
også til et nogenlunde tåleligt ophold.
Efter denne oplevelse som satte sit præg på den lille landsbys beboere,
blev man meget opmærksom på de natlige overflyvninger, inden vi gik i
seng om aftenen tænkte mange: »kan vi nu sove roligt inat«. Disse natlige
bombetogter gav dog også anledning til mange gange om natten, at se disse
dramaer i luften, når en maskine var i lyskasterens lyskegle og antiluftskyt
set fyrede løs - tiltider med en eksplosion i maskinen til følge, hvor det så
kunne ses, at den styrtede til jorden i flere dele, - det var et uhyggeligt syn.
En spærreballon aflagde da også besøg en gang, den kom ind fra vest.
Det kunne fastslås af dens spor - det vil sige, dens fortøjning, en stålvire,
som var slæbt gennem markerne for herefter at blive slæbt hen over taget
på vort stuehus mellem skorstenene. Det gav et mægtig spetakkel. Derefter
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tog den el-ledningerne, hvilket gav et lysglimt som et stort lyn, alt var
oplyst.
Når antiluftskytset fra den anden side af fjorden trådte i funktion, skete
der da også nedslag af blindgængere her i området. Jeg husker engang i
høsten, da vi var beskæftiget med tærskning, at pludselig rystede det hele, vi
troede der var sket et eller andet med tærskeværket, men ude på marken fik
vi øje på en røgsky. Det viste sig, at der var tale om en blindgænger, som
ikke gjorde anden skade end et hul i jorden.
En anden gang i 1943 gik en forsager gennem taget på en ejendom på
Skodsbølmark, den der nu ejes af Jens Chr. Jensen, og videre gennem loftet
for derefter at slå jernværket i stykker ved hestene, som heldigvis var ude,
for til sidst at lægge sig i et vandtrug. Der kom så folk fra det tyske militær
og hentede den, for derefter at sprænge granaten ude på marken.
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De faldt på stribe

Fortalt a f Otto Ihle
BROAGER BY undgik heller ikke, i lighed med Skodsbøl og Smøl, at
komme gennem krigsårene uden bombenedslag. En af byens borgere,
landmand Otto Ihle, oplevede disse på nærmeste hold, og herom beretter
han:
»Det var en smuk aften, den 11. august 1940, da jeg sammen med min
familie var på vej hjem fra min broders fødselsdagsfest. Klokken var ca.
01.00, og der var livlig flyveraktivitet i luften. De tyske lyskastere foer frem
og tilbage over himlen og antiluftskytset gav deres besyv med. For at få et
bedre udsyn til begivenhederne gik jeg op til siloen bag ved ejendommen.
Da jeg havde stået et øjeblik kunne jeg høre en flyvemaskine, der måtte
flyve meget lavt, og pludselig lød der et kæmpebrag, som må være kommet
fra den bombe der faldt i Skodsbøl. Men det blev værre og de kom nærmere,
og instinktivt smed jeg mig fladt ned på jorden, heldigvis, for det skulle
hurtigt vise sig, at jeg netop stod i skudlinien. Der faldt ialt 5 bomber. Den
første i Skodsbøl, 2 på Heine Sibbesens mark, 1 ved Loddenmosen og sidst
bare 17 meter fra vor ejendom. Hvad gør man i sådan en situation? Da jeg
havde forvisset mig om, at familien var uskadt, på trods af at der ikke var
flere vinduer i huset, og stuerne flød med jord, gik jeg ud for at se på
skaderne. Bomben havde lavet et krater der var 6 meter i diameter og 3
meter dyb. Haven og vejen var komplet ødelagt.
Hestene og køerne græssede på marken ved Loddenmosen, hvor den ene
bombe faldt, og de var brudt ud. Ved naboens hjælp fik vi dem fanget, og
hestene var blodige, fordi de i panik havde sprængt pigtråden omkring
marken.
Var nattens oplevelse uhyggelig, så blev den følgende dag et mareridt.
Ca. 2000 mennesker mødte op for at tage begivenheden i øjesyn, og var det
dog bare blevet ved det; helt galt gik det, da de begyndte at søge efter dele af
bomben i området; min havremark inclusive.
Rosinen i pølseenden kom, da den forvoldte skade på ejendommen
skulle gøres op. Jeg anslog den til at andrage ca. 450,- kr. (1940-priser), og
blev senere gjort bekendt med, at forsikringsselskabets minimumgrænse
ved den slags skader var 500,- kr. Da opfandt de sikkert selvrisikoen.
Jo, de faldt på stribe...
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24 cm lang bombesplint fundet ved Otto Ihles ejendom.
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Broagerskæbner
under første verdenskrig
Randi Demuth, f. Helming

VED KIRKEGÅRDEN i Broager findes en mindehøj med navne på de
mænd fra Broagerland der faldt i første verdenskrig. På en af højens stene
står navnet på min farfar: Carl Helming.
Carl Helming (fulde navn: Carl Albert) blev født den 20. februar 1887 i
Broager, og giftede sig som ung malersvend den 23. oktober 1910 med
Helene Tychsen fra Egernsund.
Under sin deltagelse i krigen førte Carl Helming en meget grundig
dagbog, hvoraf repræsentative uddrag gengives nedenfor. Uddragene er
foretaget med assistance af dyrlæge Tage Holm.
H E LM IN G S DAG BO G
Den 8. februar 1915 meldte jeg mig, efter en annonce i Broager Zeitung
som frivillig sygeplejer, og den 15. mødte jeg op sammen med 19 andre på
Reservelazaret Løngang.
Vi har kun to timers tjeneste om dagen, - det er meget behageligt, men
jeg må tage mig sammen hvis jeg skal huske det meste.
En hr. underlæge giver os undervisning om den menneskelige krop, og vi
har praktiske øvelser med en hr. oversergent.
Den 18. februar var vi i sygesalen og lagde de første forbindinger
(gensidigt på hinanden). Vi lærte cirkelforbinding, spiralforb., krydsforb.
og kornaksforbinding.
Dagen efter var vi på apoteket i lazarettet i Rosengade, hvor der var
foredrag om medicin, - deraf kan jeg nu ikke huske meget udover at
medicin i runde flasker er til indtagning (hvid etikette), mens medicin i de
kantede flasker (rød etikette) er til udvortes brug.
Den 20. februar var vi for første gang på sygebesøg,jeg masserede syge
med reumatisme. Om eftermiddagen blev vi vaccinerede mod kolera og
fire dage senere mod tyfus.
Den 28. februar afrejste vi til Altona. Der var mange flygtninge på
banegården, især kvinder og børn, de blev bespist af Røde Kors. Her i
Altona havde vi er meget fint logi hos fru Wobbermin, Rathausmarkt nr.
11,- her ville jeg gerne være blevet længe, men den første maj var vi færdig
iklædte og fik ordre til afrejse om aftenen. Inden da kørte vi til Stellingen og
besøgte Hagenbecks dyrepark, - det var storartet.
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Kl. 10.46 om aftenen rejste jeg sammen med tre andre til Køln hvortil vi
ankom om morgenen den 2. maj. Efter et par timers ophold kørte vi videre
til grænsestationen Herbesthal og ind i Belgien. Skønt er der lige ved
grænsen med bjerge og dale. Jernbanestrækningen blev bevogtet af gamle
»Landsturmfolk«, men ellers så der ikke ud til at der var krig, kun ved
Liittig så vi en skyttegrav og et pigtrådshegn. Markerne er alle i skønneste
orden, og alt er meget tidligere grønt end derhjemme. Først da vi kom
gennem Lowen, så vi hvad krig er, der var mange sønderskudte huse, men
det havde indbyggerne også fortjent.
Vores endestation den 2. maj var Briissel. Alle folk her så vrede ud, og
soldaterne var bevæbnede, når de gik på gaderne.
Vi fik aftensmad på en gæstgivergård, for kun 0,80 mark fik vi først en
tallerken suppe, derefter steg med kartofler og sauce, skinke og salat og til
dessert et stykke lagkage.
Efter at have sovet hos Røde Kors på banegården gik turen videre til
Gent, - en dejlig by. Der fik vi for første gang militærmad: flæsk og brød.
Fra Gent kørte vi med et sygetransporttog til Rouselare. Undervejs hørte vi
kanon torden. På banegården i Rouselare var der en stor transport af sårede,
- det så frygteligt ud med blod og skidt. Man mærker, at man er lige bag
fronten, gaderne er fyldte med biler og motorcykler.
6. maj: Besøg af fjendtlige flyvere der bliver stærkt beskudt, men ikke
ramt. Vore egne flyvere ser vi hver dag, de flyver lavt. Her på lazarettet dør
der mange hver dag, ca. 10-15 mand.
10. maj: Der har atter været kamp, så vi har meget at lave. Der er mange
englændere, og mange af dem dør.
1 1. maj: På stue 10 døde en ung kriger, kun 20 år gammel, efter pinefulde
lidelser. Min kammerat Nissen og jeg bar ham til lighuset, det var det første
lig, jeg har båret ud. Kl. 2 om natten lød et vældigt brag, og hele lazarettet
rystede.
12. maj: Det viste sig, at braget i nat var et håndgranatdepot, der på grund af
uforsigtighed sprang i luften. Mange af vore pionerer blev derved dræbt
eller sårede.
13. maj: Hele dagen hørte jeg skydning fra artilleriet. Der går rygter om et
mislykket angreb af vore tropper ved Arras, 2000 mand og 94 stk. skyts er
faldet i hænderne på fjenden.
15. maj: Ved opslag på murene er blevet bekendtgjort, at byen Rouselare
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er blevet dømt til at betale 100.000 mark i straf, fordi nogle borgere råbte:
»Vive la France«, da engelske og franske fanger blev ført gennem byen.
17. maj: Blev i morges vækket af stærk maskingeværskydning, der var
atter fjendtlige flyvere over os.
19. maj: Ved morgenappellen blev det bekendtgjort, at en af vore syge
plejersker var død. Hun havde nattevagt ved en syg der havde difteritis, og
natten efter døe hun selv af difteritis. I en alder af kun 18 år gav hun sit liv
for fædrelandet.
21. maj: I dag var jeg til begravelse. Vor feltkogerske Marie Finn, 19 år
gammel, blev begravet med militær hæder, det var meget højtideligt, der
var skænket mange smukke kranse.
30. maj:Ingen søndag, tiden går hurtigt. I middags gav et militærorkester
koncert. Der blev spillet godt. Man lever rigtigt op når man hører musik.
Om eftermiddagen havde jeg orlov og spadserede med flere kammerater til
Rumbecke og så slottet, der er bygget i 1731.
2. juni: I dag kom der en masse militær gennem byen. Vore soldater er
ved godt mod, de tror fuldt og fast på at vi sejrer.
6. juni: Havde fri i eftermiddags og tog med nogle kammerater til
Iseghan, hvor der er et meget kønt slot, det bliver brugt til officerlazaret.
9. juni: 1dag tænker jeg med længsel på min kære kone, (hendes fødselsdag)
bare jeg kunne være hos hende i dag. I eftermiddags arbejdede jeg på
kirkegården, jeg malede korsene.
10. juni: I dag var kongen af Sachsen her i byen, og der var parade med de
sachsiske tropper, som er her. Desværre så jeg ham ikke.
15. juni: En lille episode herfra som fortjener at omtales. Kammerat
Wendt fra stue 104 fortalte: En ung frivillig på knap 20 år ligger såret på
stuen, han var skudt i armen. Denne skal amputeres, såfremt han vil
overleve. Krigeren vil ikke have den amputeret, og mod hans vilje må det
ikke gøres. Lægen taler flere gange forgæves med ham. Om aftenen går
lægen igen til hans seng for at spørge ham for sidste gang. Krigeren svarer,
at han hellere vil dø end leve resten af sit liv som krøbling, og dermed
belaste fædrelandet, han dør gerne for fædrelandet. - Kl. 1 om natten døde
han. Det var en tysk helt, - han blev begravet på kirkegården i Rouselare.
22. juni: Vi har i dag grundlagt et mandskor under ledelse af professor
Fischer, - så måske lærer jeg dog at synge i denne krig.
24. juni: Da budskabet om erobringen af Lemberg nåede ud til vore
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tropper blev der udbragt et drønende hurra. Fjenden overfor os troede det
var et stormangreb og kom ud af deres skyttegrave for at angribe, og de
blev alle skudt ned.
1 .juli: I dag er en landsmand og god kammerat, M. Nissen fra Nordborg,
rejst til Altona. Han kan ikke bruges mere på grund af ischias, så nu har jeg
kun een virkelig kammerat tilbage her, - det er H. Meyer fra Sønderborg.
5. juli: Forleden nat har englænderne fået klø. De ville angribe, men vore
tropper skød dem ned med maskingeværer. Godt gjort, ned med England.
-Et kompagni jægere drog til aften ud til skyttegravene, det gik med sang
gennem byen, sådanne tropper kan ikke besejres, hvis ikke Gud vil det.
12. juli: Det er ved at være knapt med maden. I går aftes fik vi kun tørt
brød med en saltet sild til. Nu til morgen: tørt brød og et stykke ost. Til
middag fik vi ærter. Til aften resten af ærterne, kun få blev mætte.
24. juli: Maden er nu meget dårlig. Som pålæg får vi dagligt 3 dåser
svinekød i gele til godt 100 mand, - nogle af dåserne lugter endda, når de
åbnes. Derudover et lille stykke pølse som man næsten kan spise i en
mundfuld.
Underofficererne spiser også hos os, men de får meget bedre mad end vi,
det er en skandale, at vi skal se til, mens de spiser deres gode mad, men vi
må nøjes med tørt brød. Til eksempel fik de i morges 2 æg hver, mens vi
andre kun fik svinekød.
1. august: Et års krig. Her i Roulers blev i dag et stort mindesmærke
indviet. Dertil var jeg udkommanderet. Først blev mindesmærket overgivet
til byen Roulers, derefter indviet af en feltpræst. En anden feltpræst talte
derefter hjertegribende over de kammerater der hviler der. Derefter talte
Hans Exelence von Hugel og udbragte et leve for kejseren. Efter affyringen
af salut spilledes nationalsangen. Prins Albrecht von Wiirtemberg var
tilstede sammen med flere høje officerer.
5. august: Som en løbeild gik meddelelsen om at Warschau er faldet
gennem byen. Vi jublede alle. Fra kirkerne lød sejrskimen. På torvet
afholdtes en stor koncert, hvor et orkester spillede: Deutschland. Deutschland iiber alles.
22. august: I eftermiddags var jeg i Brygge. På banegården mødte jeg
Nissen fra Mølmark. Der er mange kønne kirker i Brygge.
6. september: I eftermiddags har en fjendtlig flyver kastet bomber her, en
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belgisk dreng blev dræbt. I Lichterfelde blev der kastet 6 bomber, der
dræbte flere soldater og civile og sårede mange.
9. september: Beretningen fra hærledelsen om bomberne i Lichterfelde
taler kun om 7 døde belgier og 3 sårede, om vore 3-4 dræbte soldater og ca.
15 sårede tier beretningen.
17. september: Ved Courtrai er der skudt en fjendtlig flyvemaskine ned,
den ville lande på åben mark. Som passager var der en belgisk soldat i
civiltøj og brevduer var der også med. Han skulle afsættes for at spionere
mod os og så sende oplysninger afsted med duerne. Godt det blev forhin
dret.
19. september: I anledning af von Hügels fødselsdag var her stort fakkel
optog fra Kejser Wilhelmsplads til torvet, hvor der blev spillet koncertstyk
ker. Der blev kommanderet: hjelm af til bøn, hvorefter regimentsmusikken
spillede »Ich bete an die Macht der Liebe«. Det var et vidunderligt syn.
Derefter kommanderede von Hügel: »Stå ret - jeres general taler til jer«,
hvorpå han takkede for fakkeltoget og udbragte et leve for kejseren. Så
spilledes nationalhymnen.
28. september: I formiddags var der 13 fjendtlige flyvere over os, to blev
skudt ned. De kastede ingen bomber.
10. oktober: Var atter i Brygge, en skøn tur, hvor jeg fik mere set end
sidste gang.
26. november: Fjendtlige flyverere kastede i går bomber over nabobyen
Beveren og dræbte 6 heste, 4 soldater blev såret.
18. december: Vore ønsker til julemanden har vi i dag frembragt ved
apellen. Jeg ønskede mig lommetørklæder. Den 15. december har vi alle
været til undersøgelse, resultatet fik vi ikke at vide, men sandsynligvis er 38
mand egnet til felttjeneste, så måske bliver jeg endnu soldat. Meget dårlige
re end her kan det heller ikke blive. D’herrer ved ikke hvordan de skal pine
os. Der vil komme meget frem i dagens lys efter krigen.
3 .januar 1916: Som den første af os er kammerat Jansen blevet indkaldt
til militæret.
9. januar: Kammerat Schlie er druknet i kanalen. Selvmord.
27. januar: Kejserens fødselsdag. I går aftes var der stor tappenstreg. Til
morgen havde hele personalet fra lazarettet appel, hr. overlæge Makrotti
holdt tale og udbragte et leve for kejseren. Kl. 11 gudstjeneste og derefter
uddeling af ordenstegn og parademarch. Exelenz von Hügel stod selv for
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paraden. Om aftenen fik vi flæskesteg, æblemos og rødkål, et fad øl og til
slut en meget god punch. Det var meget hyggeligt, overlægen var også et
stykke tid blandt os, og var meget oprømt. Kl. 1 var det slut, - en skøn fest.
1. februar: Søster Agnes døde i nat af hjerteslag. I aftes spillede hun endnu
halma, men til morgen lå hun død i sin seng.
14. februar: En landsmand af mig, Rasmussen fra Guderup på Als, er død
her. Han blev hårdt såret ved et stormangreb på en løbegrav.
Fra marts 1916 og frem til august findes ingen dagbogsnotater, men a f
det flg. fremgår at Karl Helming er blevet taget til soldat.
I. august: I går aftes blev der arrangeret ølaften for os til afsked. Det var
helt hyggeligt. 200 liter øl blev der drukket.
3. august: Der har været mange fjendtlige flyvere her i dag. Ved Rumbecke blev en engelsk dobbeldækker skudt ned. En engelsk officer fra
maskinen havde desværre så megen tid, at han kunne nå at brænde den af,
før han blev taget til fange.
6. august: Den 4. august om aftenen kl. 8 rejste vi fra Roulers uden stop til
Altona hvor jeg sammen med 15 andre blev indkvarteret i Konigsstrasse
211. Indkvarteringen er god, men jeg kunne nu nok have haft noget mere at
spise. Om aftenen var vi på Set. Pauli. Sikken en leben der hersker der trods
krigen, det er ufatteligt. I formiddags så jeg Elbtunnel, et storslået bygværk.
II. august: Den 21. skal jeg melde mig til distriktskommando i Flens
borg. Det har været en skøn tid her i Altona, hver dag gå tur og se på alt, det
kan man da holde ud. I dag går det til mit fædreland.
8. september: Det er længe siden jeg har skrevet noget. Siden den 21.
august er jeg soldat.
9. december: Siden den 21. november er jeg i felten, jeg er tildelt 8. komp.
215. Vi ligger i en meget godt udbygget stilling. 12 dage har jeg været foran
- nu er vi i ro.
10. december: I dag er jeg på vagt i Witry. Jeg sidder ved den varme
kakkelovn og bevogter fire straffefanger. En behagelig vagt.
31. december: Sidste dag i det gamle år. Den 22. december blev vi afløst i
vor stilling ved Reims og marcherede til Witry, hvor vi blev indkvarteret.
Den 23. havde vi en enkel julegaveuddeling, vi fik hver en lille pakke fra
Røde Kors i Lübeck. Den 29. om aftenen marcherede vi til Haricourt,
hvorfra vi kørte med tog tilbage til Tyskland. Vi har nu kvarter i Schneckenbusch.
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3. februar 1917: Atter er der gået en måned. Fra den 21 .-26. januar var vi i
Polkringen for at grave skanser et par km fra fronten. I det hårde frostvejr
kunne vi ikke lave meget, - men skulle dog være der. Den 27. på kejserens
fødselsdag var kompagniet i Hessen til parade foran regimentskomman
danten. Den 29. marcherede vi til Saarburg og kørte derfra med tog til
Chaumy, hvor vi blev indkvarteret i en fabrik. Næste dag marcherede vi til
Audenicurt, hvor vi nu er 4-5 km bag fronten.
10. februar: Stillingen her er ikke så god som ved Reims. Bag vores
stilling er der en stor hule, næsten en hel division kan den rumme. Desuden
går der en lang tunnel gennem et bjerg fra vores hvilekvarter og ud.
26. februar: Vi er stadig i stilling. Der bliver mere og mere uroligt her, fordi
vi kaster med miner og franskmændene til gengæld sender granater her
over. På grund af tøvejr falder vore skyttegrave sammen. Bunden består af
ler og vi går næsten til i skidt. Hver dag graver vi skidtet ud og lige efter
styrter graven til igen.
Først i april: Efter 90 dage i ovennævnte stilling blev vi afløst og var
derpå 10 dage i ro i Audincourt, hvorefter vi kom tilbage til stillingen her,
hvor vi havde kvarter i Richelothulen. Dernæst var vi 5 dage i nærheden af

Carl Helming som sanitetssoldat
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Moulin. Efter dette kom det store tilbagetog, der foregik uden at fjenden
opdagede det. I Set. Gobein fik vi et godt kvarter, men efter få dage blev vi
alarmerede og med stormoppakning gik det atter mod fronten. Ved en lille
by gik vi i stilling, og fik kvarter i et højt hus ved banelinien. En formiddag
blev vores stilling udsat for artilleriild, så vi måtte fortrække ud til venstre,
men da fjenden forsøgte at omgås os optog vi kampen. Vi fik nu atter
»Schrappnellfeuer«, og fik ordre til at gå tilbage. Et par hundrede meter
tilbage samledes vi, og fik ordre til at dække et batteri, der var kørt op på
åben mark. Vi gik i stilling i en skyttegrav foran batteriet, der skød alt hvad
det kunne, men det varede ikke længe før fjendtlige flyvere opdagede os, og
beskød os stærkt. Vi skulle blive, men det var frygtlige timer. Efter nogle
timer måtte vort batteri tie, og vi trak os tilbage og søgte dækning i en
hulvej til venstre.
Her slutter Carl Helmings krigsdagbog - 2 måneder senere faldt han.

am

A
Unerwartet erliielt ich die tieftraurige Botschaft, daß
mein innigstgeliebter Mann, meiner Kinder treusorgender
« Vater, Malermeister

Karl Ketming,

Landsturinmann im Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 215,
im 30. Lebensjahre am 21. Juni den Heldentod fürs
Vaterland erlitten hat.
ln tiefer Trauer:
f
Helene Helming
geb. Tychsen u. Kinder.
V.
RaSmusTychsen u.
Frau.
Broacker. den 4. Juli 1917.
Trauergottesdienst in der Kirche zu Broacker am
15.
Juli
1917,I nachmittag^ 3 Uhr.
>
0
ü
I
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Gården i Gam m elgab ca. 1956.

Philip Ernst Sibbesen
og slægten
omkring ham
ved Tøge Sibbesen

JEG ER BLEVET BEDT OM, at fortælle lidt om min bedstefar, Philip
Ernst Sibbesen, der har skrevet omstående breve omkring 18. april 1864 til
sin nærmeste familie. Han er født den 12. november 1841 i Gammelgab på
gården som Kirsten og Christian Ernst Sibbesen i dag ejer og virker på.
Hans far igen, Christian Andresen Sibbesen var født på »Overskov« ved
Iller, hvor hans far igen, Philip Ernst Sibbesen er benævnt som boelsmand
og kirkejurat.
Sibbesenslægten stammer oprindelig fra »Overskov«, hvor stamnavnet
kommer fra fornavnet Sibbe eller Sebbe. Min bedstefars mor var født på
gården i Gammelgab, og hed Ulrikke Margrethe Christensen, men ved
giftemål med Christian Andresen Sibbesen kom Sibbesenslægten ind på
gården i Gammelgab. Kirsten og Christian Ernst er allerede femte genera
tion af Sibbesenslægten på gården.
Min oldemor og oldefar fik 13 børn, hvoraf 6 dog døde som helt små,
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vidste hvor vi vare; hvilket vistnok var ret almindeligt dengang., Af de 7
tilbageværende, kan jeg huske de 3 ret godt, og ikke mindst min bedstefar,
der døde da jeg var 9 år.
Hjemmet var kristeligt, nationalbevidst, hvad man kan læse igennem
bedstefars breve. Han blev vistnok først soldat omkring 1 . februar 1864.
Efter en kort uddannelse i København kom han til Sønderborg omkring 20.
marts 1864. Man kan forstå af brevene, at det dengang kunne lade sig gøre,
at leje en anden til at være soldat i stedet for. Det blev dog ikke til noget, og
man kan forstå af brevene, at bedstefar nok mente, at Gud holdt hånden
over ham. Efter at tyskerne havde påbegyndt belejringen af Dybbøl, har
brevene til Broagerland enten skullet smugles igennem, eller gå igennem
den tyske brevcensur.
Vi tabte krigen, og bedstefar kom godt hjem igen. Han kom blandt andet på
høj skole. Ret sent, i en alder af 3 8 år blev han gift med Ingeborg Jebsen, født
7. juni 1851. Hun kom fra den senere så berømte Jebsenslægt, hvoraf
mange var udvandret til Bergenegnen i Norge. Her oprettede de efterhån
den spinde- og vævefabrikker i Arne og Dale. I dag er der skibsværfter og
skibsredere med Jebsennavnet i Bergen. Det var et sidespring, men det må
være mig tilgivet. Som den ældste af drengene var det bedstefar der blev på
gården i Gammelgab. De fik fire børn, tre piger og en dreng. De to piger
forblev ugifte, det var Kathrine og Marie, mens Margrethe blev gift med
Rasmus Tychsen i Gammelgab. De fik også fire børn, hvoraf Ingeborg og
Margrethe forblev ugifte, mens Kathrine blev gift på Fyn og Hans Tøge fik
gården i Gammelgab, og blev gift med Marie Sibbesen fra Gammelgab
smark. Min far, Christian Andresen Sibbesen fik gården efter bedstefar og
blev gift med Clausine Sophie Tychsen fra Dynt, en søster til Rasmus
Tychsen, så det blev dobbelt svogerskab. Bedstefars hjem blev stærkt
national - og højskolepræget. De fire børn fik ekstra undervisning af en
dansk vandrelærer, Kasper Jensen, der senere blev boghandler i Broager.
Ellers gik børnene selvfølgelig i tysk skole. Vi var tre børn i vores hjem.
Ingeborg blev gift med Christian C allesen og blev bosiddende i Brobøl.
Philip Ernst fik gården hjemme og blev gift med Marie Petersen fra
Mølmark, og det er deres dreng igen, Christian Ernst og Kirsten, der har
gården i dag. Jeg blev gift med Ingrid Solmer fra Avnbølmark og efter at
have været i Varnæs i 5 år, fik vi »Mariegård« i Broager i 1947.
Bedstefar, Philip Ernst Sibbesen blev gammel og levede på aftægt sam
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men med bedstemor i mange år. Han var et ordensmenneske og retledte os
på mange måder. Han hjalp selvfølgelig til med let arbejde i det daglige.
Han var bl. a. en af de medvirkende ved oprettelsen af Skeide andelsme
jeri, og var i en årrække formand for mejeriet. Hans store hobby hjemme
var huggehusarbejde (hoglajarbe), hvor han efter tidens skik og sædvane
lavede alt muligt træarbejde. Hans værktøj var låst inde, og hvis nogen
andre ville låne huggehuset, skulle alt være i pinlig orden ved afleveringen
igen. Bedstefar var også en ivrig jæger. Han ladede selv sine patroner, da
han havde et stort forbrug. Jeg var ofte med ham på jagt, hvor mit arbejde
bestod i, at gå på den anden side af det levende hegn, og jage vildtet ud til
ham. Endnu på sin 82 årige fødselsdag skød han en hare.
Det var lidt om familien Sibbesen, der har været hjemmehørende i
Gammelgab, men mest om bedstefar og det hjem hvor mine søskende og
jeg har tilbragt så mange gode år.

Ph. E. Sibbesen
Soldaterbreve fra 1964
Kjøbenhavn den 10. Februar
Kjære Onkel
Da jeg nu har Lejlighed, efter endt
Øvelse idag, skriver jeg den til, og
fortæller Dem, hvorledes vi ere
komme til Kjøbenhavn.
Omtrent Klokken 11 seilede vi fra
Sønderborg paa Dampskibet Eideren, og naaede Korsør om Aftenen
Klokken 11. Touren var ikke beha
gelig; thi det blæste og sneede, og vi
maatte stampe rundt paa Dækket,
for at holde varmen, Vejret forsin
kede os ogsaa noget, da det var saa
tykt og graadt; og vi maatte kaste
Anker tre Gange, fordi Captainen
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ikke vidste hvor vi vare; omsider kom Lodsdamperen og hjalp os. Fra
Korsør gik vi med Jernbanen om Morgenen Klokke 7, og naaede Kjøbenhavn Klokken 111/2, hvor jeg strax traf paa mange Bekjente. Her er
forresten meget at se, det er en anderledes By end Sønderborg og her er det
anderledes med Quarter, jeg ligger i Viingaardsstræde Nr. 9 og har en
meget god Seng at ligge i, og jeg faaer min Caffe tilligemed en Kage hver
Morgen gratis. N u beder jeg Dem kjære Onkel, at lade mig vide, hvorledes
det nu staar sig med Krigen og om jeg kan faae et Brev hjem til mine
Forældre, skriv mig derfor snarest muligt til.
Nu ender jeg mit Brev for denne Gang, med et venligt Hilsen til Dem,
Deres Kone og Deres Børn; hils ogsaa mine Forældre dersom det er muligt.
Min Adresse er:
2den Recrut Batallion
5te Compagni No. 315
Philip Ernst Sibbesen
(Christian Nissen, Gartner i Sønderborg)
Kjøbenhavn den 16. Februar 1864
Kjære Forældre!
I have vistnok længe ventet at høre fra mig og jeg havde ogsaa for længe
siden skreven dersom jeg havde vidst, at Brevet kunde komme tilstede idag
har jeg spurgt at Brevene nok kunne komme tilstede. Vi drog fra Sønder
borg paa Fastelavns Mandag paa Dampskibet Eideren omtrent Klokken
II og naaede Korsør om Aftenen Klokken 11 Seiladsen var ikke behagelig
thi Veiret var daarligt og formedelst Tykningen gik det meget seent vi
maatte kaste Anker trende Gange fordi Capitainen han ikke vidste hvor vi
vare omsider kom Lodsdamperen og hjalp os ind til Corsør hvor jeg og flere
af mine Kammerater bleve indkvaterede hos en Enke som havde Venskab
og hvor vi laae i gode Senge. Om Morgenen Klokken 7 afgik vi med
Jernbanen til Kjøbenhavn som vi naaede Kl. 111/2 hvor jeg og Hans Jave ?
og Peter Jolle og Peter Duus blev indkvarteret hos en Spækhøker i Viingaardsstrædet No. 9 og vi have det meget godt vi ligge i gode Senge og faar
en kop Kaffe og en lang Skillings-Kage hver Morgen gratis, vi gaae til
Øvelse hver Dag som ikke er strenge. Desuden er her meget at see det er en
anderledes Stad som Sønderborg. Jeg har her talt mange Bekjendte har havt
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Besøg af dem. Leiningen som I talte om er vel nok at at faae her Peter
Andersen talte om 800 R.M. Jeg hørte ellers den anden Aften at en
Forstærkning mand havde leiet for 500 Dir. R.M. Jeg er ved godt Mod og
god Sundhed. I være hilset fra mig kjære Forældre hils ogsaa mine Søsken
de og mine Venner. Min Adresse er ved 2den Rekrudt Batallion 5 Compagni No. 315. Skriv mig snarest muligt til hvorledes det staaer sig med
Fjenden og hvad Rygte der gaaer.
Eders kjære Søn Philip E. Sibbesen

Kjøbenhavn den Februar 1864
Kjære Forældre
I længes vist efter et Brev fra mig og jeg havde ogsaa forlængesiden skreven
dersom jeg havde vidst at Brevet kunde komme hjem nu kan jeg jo med
Leilighed faae det hjem med Andreas Jacobsen. Jeg ligger indkvarteret i
Viingaardsstræde Nr. 9 hos en Spækhøker Hansen og har det meget godt
ligger i en god Seng og faae min Kaffe tilligemed en Skillings Kage hver
Morgen gratis. Middagsspisen faaer jeg i et andet Huus i Nærheden og
faaer en god Portion for 12 f hvori man magelig kan blive mæt. Meget
bedre end den i Sønderborg. Hans Javn Peter Jolle og Peter Duus ligge hos
mig. Jeg gaaer til Øvelse hver Dag som ikke er strænge. Vi fik Gevæhrer
den første Dag og bruger dem troligen imorgen skal vi sværge og have Tøj.
Leiningen som I talte om kunde jeg maaske nok faae istand dersom jeg
kunde faae Bud efter Penge jeg kunde vel nok faae en for 800 Dir. R.M. og
man fortalte endog den anden Aften at en Forstærkningsmand havde leiet
for 500 Dir. R.M. Her er ellers meget at see det er en anderledes Stad end
Sønderborg. Reisen paa Dampskibet til Korsør var ikke behagelig men da
vi først kom paa Jernbanen gik det bedre. Jeg er ved god Sundhed og godt
Mod og ønsker Eder det samme. I være hilset fra mig, hils ogsaa mine
Sødskende og Venner og hils ogsaa Jens Andersen og den gamle, nu beder
jeg Eder skrive mig til snarest muligt da det vilde være mig en Glæde at
høre hvorledes I have det. Min adresse er
2den Recrut Batallion 5 Compagni No. 315
Eders kjære Søn Philip E. Sibbesen
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Kjøbenhavn den 13. Marts 1864
Kjære Forældre!
Jeg har endnu ikke havt den Glæde at faa et Brev fra Eder; men vi maae jo
haabe paa bedre Tider og at jeg maa komme hjem til Eder igjen. Jeg rejser
nu morgen tidlig Klokken 5 til Als. Jeg er ved god Sundhed og ønsker Eder
ogsaa Lykke og Sundhed jeg har sendt mine Klæder til Sønderborg mine
Skjorter ogsaa da jeg har kjøbt to Uldne. Min Kasse og min Smørbøtte er
her i mit Quarter A og jeg og de andre: Peter Jolle Peter Duus og Hans Javn
have faaet Lov hos vor Vært at det maa blive her de have deres Tøj i Kassen
og ville senere have det med en Skipper hjem jeg slutter nu mit Brev med et
venligt Hilsen til Eder kjære Forældre hils mine Søskende og Bedsteforæl
dre og alle mine Venner.
Jeg rejser imorgen anbefalende mig Gud.
Eders kjære Søn
Philip Ernst Sibbesen
Adr. Til Boelsmand Christian Sibbesen
Gammelgab Broager Sogn
pr. Gravensteen
Bem) Durch das Kgl. Preuss. Generalkommando dienstlich geoffnet.
Sønderborg den 24. Marts Skærtorsdag
Kjære Forældre!
Jeg længes meget efter at høre fra Eder thi jeg har jo ikke faaet fra Eder
siden jeg var i Sønderborg jeg har intet Brev faaet fra Eder og i dog havt min
Adresse det fortæller Christian Nissen thi han har sendt et Brev hjem til
Eder med nogle Skeldemarken Koner som var med Baadførerne ude og i
har jo vist skreven men Brevet er ikke kommen til mig. Jeg kan her staae og
see byen og maaskee ogsaa Huset men jeg kan jo ikke besøge Eder jeg er
ved god Sundhed og det haaber jeg at I ogsaa er. Jeg ender mit Brev med en
Hilsen til Eder alle hils mine Sødskende og Venner. Jeg skal ogsaa hilse
Eder fra Christian Nissens hvor jeg har skreven Brevet at de ere nogenlunde
ved god Sundhed. Jeg beder Eder at skrive snarest muligt til mig men skriv
ikke for meget i Brevet skal gaa over Hamborg eller Lybeck. Min Adresse
er ved 18den Infanteri Regiment 2del Compagni No. 547 paa Als.
Eders kjære Søn
Philip Ernst Sibbesen
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Til Boelsmand Christian Sibbesen
Gammelgab Broager Sogn
pr. Gravensteen
Als den 14de April 1864

Kjære Forældre!
I længes vist meget efter at høre fra mig, da i vide, at jeg i disse Sorgens
Dage er udsat for mangen slem Fare, paa Liv og Lemmer. Jeg kan da med
Glæde lade Eder vide, at Gud har endnu sparet mit Liv og Lemmer, og har
bevaret min Sundhed; jeg er Gud være lovet munter og rask og jeg haaber
ogsaa at disse Linier vil finde Eder muntre og raske kjære Forældre og
Sødskende. Jeg længes meget efter at høre fra Eder, skriv mig derfor til
snarest muligt, hvorledes I have det; jeg slutter mit Brev med et venligt
Hilsen, og ønsker Eder alle Lykke og Sundhed, hils alle mine Venner.
Eders oprigtige Søn
Philip E. Sibbesen
Als den 20. April 1864
Kjære Forældre!
Med stor Glæde har jeg modtaget Eders Brev idag og seer deraf at i ere efter
Omstændigheder ved god Sundhed hvilket glæde mig meget. Jeg er Gud
være lovet også ved god Sundhed og har det efter Omstændigheder godt I
tænke vidst ofte paa mig kjære Forældre naar i høre Kanonernes Torden thi
i veed jo at jeg kommer derover på Forpost og er udsat for mangen Fare og i
have vidst ogsaa tænkt paa mig i forgaards da Preuserne stormede Skandserne thi da blev der mange Live slukt. Jeg havde det Held den Dag at vort
Regiment stod som Reserve og vi slap godt derfra. Jeg veed ingen af mine
Bekjendte som ere faldne ja Chresten Fane fra Dybbøl er bleven let saaret i
det ene Been men vil snart komme sig igjen har Lægen sagt. Dersom i kan
faae Bud ad Skeide da kan i sige til gamle Ingeborg Greges at Jens har
ligget hele Tiden i Corsør paa Sjælland og har det godt jeg og ham væxler
sommetider Breve, han har bedt mig om at dersom jeg kunde faae Bud
hjem skulde jeg sørge for at hun fik det at vide thi han har haft den samme
Tro som jeg at vi ikke kunde faa Brev hjem. Hils Hans Javes Kone at han er
rask, vi ere Sidekammerater, Angaaendes Portraitet som I skrev om skal
jeg nok sørge for at faae et saasnart jeg har Lejlighed I havde ellers havt et
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dersom jeg havde vidst at det kunde komme hjem thi jeg fik fire i Køben
havn for 7 de tre sendte jeg til Christian Nissens; men de ere ikke komme
tilstede det andet har jeg afleveret til dem. Leiningen har jeg ikke tænkt
stort paa, thi jeg har ikke været forsagt og jeg haaber dog endnu at komme
hjem til Eder kjære Forældre ved den almægtige Guds Hjælp, som jeg alene
har at stole paa og at holde mig til. Nu slutter jeg mit Brev for denne Gang
og ønsker Eder alle Lykke og Sundhed og at vi snart maatte faae Fred. Hils
alle mine kammerater. Skriv mig snart til. Eders oprigtige Søn.
Philip E. Sibbesen ved 18de Infanteri
Regiment 2det Compagni No. 547
Skrevet ved Barakkerne paa Als

Als den 30. April 1864
Kjære Forældre!
Igaar modtog jeg Eders Brev og seer deraf at I alle ere raske undtagen
Bedsteforældrene som vare syge, der kan jo ogsaa sagtens komme lidet
paa, thi Alderdommen er der jo. Jeg kan med Glæde lade Eder vide at Gud
har endnu sparet mit Liv og Lemmer jeg er sund og rask og har ingen
Mangel paa Penge endnu, jeg haaber ogsaa at de skulle holde det ud til
Krigen har Ende. Jeg beder Eder kjære Forældre, at skrive mig til hvorledes
det staar til hos Eder med Kreaturer og Heste Pløjetiden og Et og Andet det
gad jeg dog nok vidst. Vi have jo et smukt Foraar. I skrev om mine
Kammerater, vi ere alle de Bekjendte som kom med mig ind, ved vort
Compagni og ere Sidekammerater undtagen Brixen, han er ved 5te Cp. Vi
ere alle raske og muntre og have det efter Omstændighederne godt. Philip
fra Iller og Rasmus Jensen fra Gammelgab og flere Bekjendte sidder jo som
Fanger i Magdeburg, det læste jeg da jeg var i Kjøbenhavn, og nu er der vist
flere Bekjendte Fanger. Til Slutning ønsker jeg Eder Lykke og Sundhed og
at vi snart maae faae Fred. Hils Bedsteforældrene og ønsk dem god Bedring
Hils dem i Skeide og Andreas i Smøel og alle mine Kammerater; men I være
meest hilset kjære Forældre og Sødskende fra Eders kjære Søn og Broder.
Philip E. Sibbesen
18de Infanteri Regiment 2d Cp. No 547 paa Als
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Asseballe paa Als 15. Mai 1864
Kjære Forældre!
Idag Pinsedag skriver jeg Eder til kjære Forældre og lader Eder vide at jeg
er ved god Sundhed og har det godt jeg har været i Kirke idag hvor der
ogsaa var mange flere Soldater for at høre Guds Ord. Nu have vi Gudskelov
i længere Tid været fri for at høre Fjendens Kugle og Granater pibe og jeg
haaber ogsaa med Guds Hjælp at det nu er forbi med denne Krig. Vi have en
meget skjøn Tid i dette Foraar vi mangle kun noget Regn saa vilde baade
Græs og Korn komme i Fart. Jeg længes efter at høre fra Eder, thi det er jo
nu 3 Uger siden jeg fik Brev og sig til mine Sødskende at de kunde gjerne
skrive mig til men de skulle gjerne søge at faae Frimærke paa Brevet da
vores Løitenant har sagt til os at vi skulle skrive det hjem fordi Regimentet
blev kjed af at betale Brevene da de betalte mange som de ikke fik noget for
igjen for Exempel var der mange fangne og borte og mange paa Lazarettet.
Til Slutning være i hilset fra mig kjære Forældre og Sødskende hils Bedste
forældrene og alle mine Bekjendte.
Eders kjære Søn!
Philip E. Sibbesen
Asseballe paa Als den 19. Mai 1864
Kjære Forældre!
Med stor Glæde modtog jeg igaar Eders Brev, og ser deraf at I ere ved god
Sundhed, hvilket jeg Gud være lovet ogsaa kan til melde Eder at jeg er. Nu
have vi det ellers bedre end dengang vi maatte paa Forpost, jeg ligger i
Asseballe hos Peter Christensen tilligemed Peter Jolle, Peter Duus, Hans
Jave, Peter Kallesen, Hans Vesten, Jens Byllemos, Johan Frederik og Johan
Havmand fra Dybbøl og nogle Sjællændere, og vi bestille ikke stort, ja vi
gaae lidt hver Dag til Execis, Natteleien er jo ikke saa god, men i denne
Aarstid er det ikke at tale om. I skrev hvorledes det gik med mine Penge da
mangler jeg ingen,jeg har nok for det første, men dersom I kunne sende mig
lidet Proviant saasom lidt Ost og Smør naar I da kunne faae det over ved
Sønderborg; thi udenom kan det ikke betale sig, men det tænker jeg at i kan
nok, da der nu er Vaabenhvile, Jens Byllemos fik et Brev den anden Dag
som var kommen over ved Sønderborg. Med dette Brev sender jeg mit
Portrait som jeg har faaet da jeg var i Kjøbenhavn, den anden Dag sendte
jeg et Brev med Hans Iversen fra Smøel som er permenteret. Angaaendes
41

Peter Andersen fra Roi da kan i sige til hans Sødskende, at han er ved
samme Regiment, men ved 7de Compagni og har været frisk og sund hele
Tiden jeg har talt med ham tidt han ligger heri Nærheden og jeg troer nok
at han har No. 546. Til Slutning være i alle hilset fra mig kjære Forældre og
Sødskende hils Bedsteforældrene og alle mine Kammerater.
Eders oprigtige Søn og Broder
Philip E. Sibbesen
18de Snft. Reg. 2det Comp. No. 547.
Asseballe paa Als den 30. Mai 1864
Kjære Forældre!
Eders Brev og Pakke Kasse har jeg med stor Glæde modtaget idag, hvorfor
jeg takker Eder mange Gange. I have velsignet mig rumligen med Smør
Ost Pølse og Kjød; nu have vi ogsaa længe maatet see paa Sjællænderne
hvor de have spist deres Ost og Pølse fra Hjemmet, og have sometider sagt
til hverandre: naar vi dog kunne faae noget fra Hjemmet, men nu have vi
Gudskelov ikke det behov, idag have Hans Vesten, Jens Byllemos og Peter
Kallesen ogsaa faaet Pakker hjemmefra. Idag har jeg været til Exercies
baade Formiddag og Eftermiddag, saaledes gaaer det hver Dag, undtagen
Søndag da ere vi fri, da stille vi kun til Apel, Exercisen er ikke saa let, thi vi
maae execere med fuld Oppakning, men i Førtsningen da vi fik Tornister
paa da syntes vi jo at vi kunde ikke holde det ud; vi bleve saa ømme i
Ryggen og vi bleve saa forsvedte naar vi havde gaaet et lidet Stykke Vei,
saa det var mageløst, men nu vide vi ikke noget af det, nu have vi baaret det
saa længe at vi ere vante til Turen. Talen har længe gaaet her at vi skulde til
Kjøbenhavn, men der er ikke blevet noget af endnu, jeg troer næppe at vi
komme der denne Gang. Jeg seer af Eders Brev at I ere ved god Sundhed,
hvilket jeg Gud være lovet ogsaa kan tilmelde her at jeg er. Jeg ligger endnu
hos samme Mand tiligemed de andre Sundevedere, og vi have det godt. Nu
slutter jeg mit Brev for denne Gang med venligt Hilsen til Eder alle Kjære
Forældre og Sødskende, hils Bedsteforældrene fra mig og hils mine Venner.
Eders oprigtige Søn og Broder
Philip E. Sibbesen
Ombedes ikke at skikke mig mere Proviant inden jeg skriver efter det.
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Asseballe paa Als, den 21de Juni 1864
Kjære Forældre!
I aftes modtog jeg Eders Brev tilligemed Pakken og nu om Morgenen
sætter jeg mig til at skrive for at sige Eder T ak og for at faae Brevet over ved
Sønderborg thi idag gaaer Posten herfra til Sønderborg. Vaabenhvilen er jo
nu snart udløben Gud veed om vi saa skal slaaes igen vi haabe paa det
bedste. Der gaaer mange Rygter her snart siger man saa og snart anderledes
men jeg troer dog at der bliver ingen Slag mere. Vi kom i vores gamle
Kvarteer igjen saasnart Vaabenhvilen var bleven opsat og vi blive nu
strængt forbede med Exercies vi exercere lidt en 11 Timer om Dagen og
saae maae vi pusse vores Tøj godt ovenikjøbet. Nu ender jeg min Skrivelse
for denne Gang fordi jeg ikke har længere Tid jeg skal nu hen at pusse thi
om en god Time skal vi stille til Exercies. Jeg er ved god Sundhed og ønsker
Eder det samme nu være i hilset fra mig kjære Forældre og Sødskende og
Bedsteforældre.
Eders kjære Søn!
Philip E. Sibbesen
Skriv snart igen.
Lydingegaarde paa Fyn den 1ste Juli 1864
Kjære Forældre!
Jeg kan med Glæde lade Eder vide, at Gud endnu har sparet mit Liv og
Lemmer og jeg er kommen frisk og sund til Fyen, I længtes vist efter at høre
hvorledes det er gaaet mig, da I jo vidste at jeg ikke kunde undgaae at være
med, da jeg var paa Als. Jeg var just paa Arbeide om Natten og kom da
tidlig med om Morgenen hvor Kuglerne peeb, men jeg slap Gud være lovet
heldig derfra. Nu ender jeg min Skrivelse for denne Gang med et venligt
Hilsen til Eder Alle, kjære Forældre og Sødskende i Haab om at der snart
maae blive en Ende paa det Heele; hils mine Bedsteforældre og mine
Kammerater.
Eders oprigtige Søn
Philip E. Sibbesen
Skriv mig snart til, men i maae hellere skrive Adressen saaledes:
ved 18Regiment 2det Cp. No. 547
ved den danske Armee.
43

Assens den 21de Juli 1864
Kjære Forældre!
Eders Brev modtog jeg den 19. om Aftenen just som jeg stod opstilllet og
skulde paa Vagt,jeg længtes ogsaa efter det, thi alle de Andre havde faaet
Svar paa deres Breve, men jeg troer nok at det havde været forvildt, thi
Frimærket havde bleven sat over 18de det havde vist været ved et andet
Regiment, thi det stod noget skreven paa det, igaar havde jeg ikke Tid til at
skrive, thi vi have brugt hver Formiddag til at sove i nu i en Tid lang, da vi
have været paa Vagt hver Nat, og igaar Eftermiddag stillede vi til Lønning,
og var ude at skyde vores Gevæhre af, og saa maatte vi jo have dem godt
pussede ovenpaa, saa blev det Aften. Vi ere komme her til Assens idag, vi
have ellers ligget en 12 D ageienBye Emtekjær kaldet, 2 smaaMiil herfra,
der reiste vi fra i morges Kl. 81/2 her ligger jeg hos en Brændeviinsbrænder
tilligemed 3 Andre 2 Alsinge og een fra Haderslev og vi kan komme til at
ligge i Senge. Nu er der jo Vaabenhvile i 12 Dage, den begyndte igaar
M iddagsjeg haaber dog nu med Guds Hjæp at det maae blive til Fred. Vi
have ellers i den Tid vi har været her paa Fyen, havt mange slemme
Strabadser. I Førstningen laae vi kun 2 og tidt 1 Dag paa et Sted, saa maatte
vi massere 2,3 ja 4 Miil og tidt paa Vagt om Natten ovenikjøbet, da vi kom
fra Als, kom vi iland ved Faaborg, samme Aften maatte vi massere 2 Miil,
vi kom først i Kvarteer Kik. 2 om Natten i Lydinggaarde, der laa vi i et par
Dage, saa reiste vi til en Bye tæt ved Faaborg, som kaldes Svanninge 2 '/2
Miil, paa anden Dagen var vi til Execies om Formiddagen og om Eftermid
dagen maatte vi marssere 4 '/ 2 Miil til Synderbye, der laae vi et par Dage,
saa reiste vi til Brødegaard 1 Miil, paa anden Dagen til Assens 11/2 Miil, der
laae vi i 2 Dage, saa reiste vi til Emtekjær der have vi saa ligget til i Morges
Kik. 31/2 da vi reiste hertil.
Angaaendes Bønderne her paa Fyen, da driver de meget Hesteavlen
enhver Bonde har for det meste 2 Folhopper, de have gjerne kun 8 Malke
køer og saa have dejo gjerne ligesaa mange Heste med Fole og Plagge, de
have en god Hesteavl. Angaaendes Husene da er det for det meste med
Stenderværk og somme Tider ser man et lille Franspier paa en Bondegaard,
de ere allesammen med indlukket Gaardsrum, de have ellers godt 01 her,
jeg troer de Brygge til hele Aaret paa een Gang. Man seer ikke andet end
Svingplove her, hver Bonde har for det meste en Hakkelse-Maskine med to
Knive for, som ere skarpe i den modsatte Kant imod vores, de drive dem
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med en Stang ligesom ved et Rebslagerhjul, og istedet for at trine bagved da
er der et Haandfang til at trække med een Haand (mig synes de ere
hensigtsmæssige). Nogle af Bønderne, navnlig de større Bøndergaarde
have for det meste ogsaa Tærskemaskine. Her seer man Malkepigerne
komme med Mælkespanden paa Hovedet, eller ogsaa trække de Spandene
paa en lille Vogn, med to Hjul under, Spandene er forsynede med Rand
indeni, og ogsaa med Laag. Angaaendes Kornet da staaer det godt her, især
vor Jordbunden er god. N u ender jeg min Skrivelse for denne Gang, med det
Ønske, at den finder Eder ved god Sundhed, ligesom jeg Gud være lovet
ogsaa er, jeg haaber nu at i skrive mig til hvorledes det staar til hos Eder
med Kornet om Lodde har faaet Føl eller hvorledes i have det med
Preusserne.
Til Slutning allesammen
hils Bedsteforældrene fra Eders oprigtige
Søn og Broder
Philip E. Sibbesen
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M alerkoloni i Egernsund 1885

Egernsund som kunstnerby

a f afdøde museumsinspektør Ellen Redlefsen, Flensborg
DEN VESTLIGE DEL af Broagerland har tidligt vakt kunstnernes interes
se. Allerede den danske malerkunsts »Fader« C. W. Eckersberg fandt et
godt motiv ved Rendbjerg, da han ved et besøg i sin hjemegn i 1830 malede
sin ven Hans Dithmers mønsterteglværk, vel nok hans berømteste landsskabsbillede. En elev af Eckersberg, Laurits Rasmus Lyngbye brugte 1834
et teglværksmotiv fra Fiskenæs ved Gråsten, da han for den kongelige
porcelænsfabrik i København tegnede en samling prospekter til porcelæns
tallerkner. Oprindelsen til kunstnerkolonien selv må dog søges i politiske
forhold, nemlig under krigen 1864. Da var nordsiden af Flensborg fjord
blevet strategisk område. Da krigen foregik i fotografiens barndom, måtte
man klare sig med tegnere og malere, de såkaldte »Schlachtenmaler«, der
vel kan oversættes med slagmalere, der også var virksomme på begge sider
i krigen. På tysk side var den bekendteste Wilhelm Camphausen fra
Dusseldorrf sammen med Louis Gurlitt fra Gotha, der var uddannet på
kunstakademiet i København. De fandt her et bakket smukt landskab med
en fortryllende blanding af hav og land, og med de dengang talrige tegl
værkers dybtrøde tage som en malerisk kontrast til det grønne land og den
blå fjord. Med disse malende og tegnende krigskorrespondenters arbejderi
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de illustrerede blade i den store verden blev Egernsundområdets landska
belige skønhed kendt viden om.
Man kan sige, at kunstnergruppen i Egernsund blev oprettet af Wilhelm
Camphausen i april 1864, da han boede på Færgegården. Han blev imidler
tid syg, måtte rejse til Altona, og blev som bataljemaler afløst af L. Gurlitt,
der først ankom under våbenhvilen efter 18. april. Da han ankom interesse
rede de kunstneriske motiver ham mest, navnlig teglværksbygningernes
farveschatteringer. Den uhildede naturiagttagelse gengivet med enkle mid
ler, gjorde hans Egernsundstudier til gode eksempler på intimt landskabs
maleri. Disse enkelte opdagere af stedets landskabelige skønhed gav dog
endnu ikke anledning til dannelse af en kunstnerkoloni. Denne blev først
oprettet omkring 1875, da Heinrich Rasch, der var født 1840 på Als med
sin bløde, brede tegnestil gjorde meget maleriske forstudier til sine senere
store billeder. Ligeledes havde Gustav Schönleber fra Württemberg, der
skulle lave billedmateriale til pragtværket: Kiislenfahrten an der Nord-und
Ostsee, der 1881 udkom på Adolf Kroners forlag. De talrige karakterisktiske tegninger fra landet mellem havene skulle udbrede kendskabet til dette
i Tyskland og det lykkedes udmærket. Da Schönleber så blev lærer ved
akademiet i Karlsruhe kom en række af hans elever på hans tilskyndelse og
gjorde studier på egnen. Oprettelsen af Flensborg-Egernsund dampskibs
selskab, der fra 1875 også sejlede rutefart til fjordens nordkyst muliggjorde

H. Rasch, Egernsund havn 1875. Skibet er kølhalet.
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at en kreds af kunstnere fra Flensborg og omegn jævnligt mødtes i Egern
sund om sommeren. Til dem hørte fotografen og amatørmaleren Wilhelm
Dreesen, født 1840. Ham skylder vi en række pragtfulde gamle fotografier
fra egnen. Dernæst var der Jacob Nobbe, født 1850, Heinrich Petersen-Angeln, født 1851, Theodor Sander, født 1858, Johannes Knutz, født i Rinke
næs 1856. Fra Kiel kom Fritz Stoltenberg, født 1855, fra Aarhus Heinrich
Petersen, født 1861 og endelig Erich Kubierschky, født 1854. Denne
jævnaldrende kunstnergruppe er foreviget i et gruppebillede 1882 af den
senere hoffotograf Dreesen. I dag er næppe nogen af dem kendt mere,
selvom enkelte af dem er hædrende omtalt i kunstbøger, således begge
Heinrich Petersen’er, der blev kendt som habile marinemalere. Dreesen
brugte, som andre tidlige fotografer, at kombinere fotografier med tegnin
ger i tidens stil. Anledningen til kunstnerstævnerne var som også i andre
kunstnerkolonier som for eksempel Skagen, at male i fri luft, en diciplin
som i 80erne ikke blev dyrket noget videre på akademierne. Kunstnerne
medbragte forskellige forudsætninger, PetersenAngeln, Kubierschky og
Nobbe kom fra Berliner akademiet, hvor professor Gussow havde været
vejviser til naturstudier. Derfor var Egernsund for dem det rigtige sted, da
alle de nødvendige elementer her var til stede: havet, en jævn »intim« natur,
livsformer, der ikke var påvirket af bykulturen og folkloristisk interessante
motiver. For den begavede portrætmaler Jacob Nobbe blev kunstnerkred
sen en fornyelse og et pusterum i den tilværelse som tegnelærer, som han
havde måttet påtage sig i Flensborg i 1879.
Fritz Stoltenberg, der var med til at oprette et privatakademi i Kiel 1905,
skabte kontakt fra Egernsundmalerne til andre kunstnerkredse, idet han i
1884 var med blandt Skagensmalerne. Her hænger hans portræt endnu på
Brøndums hotel, malet af P. S. Krøyer. Ligesom Skagen var også Egern
sund ikke uden tiltrækningskraft på marinemalere, idet kysten og havet i
forskellige belysninger i storm og stille var det foretrukne motiv. Derefter
kom skippernes, lodsernes og fiskernes liv. Der kan påvises flere forbindel
ser mellem de to kunstnerkredse, idet flere havde studeret sammen ved de
forskellige akademier. Kunstnerkredsens sammensætning undergik fra tid
til anden forskellige ændringer, idet nogle deltog i enkelte eller kun et
enkelt sommerophold, foruden fra landsdelen var det for det meste elever
fra Karlsruhe og Berlin, hvis akademier især lagde vægt på landskabsmale
riet. Særlig for Walter Leistikow fra Berlin, der malede et, stort i krigen
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ødelagt, billede med teglværksmotiv, fik opholdet her betydning. 1892
kom første gang den maler, der senere skulle blive et midtpunkt i kredsen,
Otto H. Engel fra Berlin. Hans ven, maleren Robert Grappert, havde
opfordret ham til at tage til Egernsund. I første omgang blev han skuffet, da
han havde ventet en åben kyst, men han blev senere begejstret for egnen.
Som mange af sine venner beskæftigede han sig med friluftsmaleri og
interesserede sig for den begyndende franske impressionisme. Grabbert var
ubetydelig som maler, men spillede en stor rolle i selskabskredsen blandt
malerne i Egernsund. Det selskabelige samvær mellem kunstnerne i et så
lille isoleret samfund blev drevet under afslappede former. Man mødtes
regelmæssigTto steder, i teglværksejer Schlaikiers statelige hus og i Schu
manns kro, nu Sea Inn. Denne blev også brugt til kunstnerfesten, som
optager megen plads i malernes erindringer. Anledningen til festen kunne
være en længere regn- eller stormperiode eller blot at der en sommer var
særlig mange glade kunstnere. Fra en kunstnerfest i 1894 har vi både en
skildring af O. H. Engel samt en interessant tegning derfra. Den gengiver
hjørnet af salen på kroen, den var foruden med fiskenet og lygter prydet
med en jolle, der var rigget som en skonnert. O. H. Engel har i det hele taget
givet friske og venlige skildringer af Egernsund og dens beboeres liv og
færden, det være sig teglværksfolk, fiskere, færgemænd, lodser med mere
fastholdt som prospektkort eller studier. Det synes som malerne med deres
staffelier til tider ligesom har hørt med til folkelivet på det lille sted. Fra
Engel har vi også en række portrætter aModser og fiskere, som hørte til
hans nære venner, samt et antal tegninger af hans kolleger. Jacob Nöbbe
malede i 1893 i lyse farver portrætter af A. Eckener fra Flensborg og W.
Dreesen siddende ved deres staffelier. Engel havde en umættelig trang til at
finde nye motiver i vekslende belysning i den havnære, let disede luft, der
blev lavet masser af studier. Det samme gjorde de fleste af hans kolleger,
men til udstillinger blev kun sendt billeder, der var malet færdig i deres
hjemlige atelier. Således er det store billede »Bei Sonnenuntergang« endnu
kun en studie. Den viser et motiv fra Laagmai, som ofte blev brugt. Engel
beskriver det således: Ved vandet fører en smal vej beskyttet af bolværk
forbi. Vejen er fuld af opfisket tang, da havet gerne vil skylle sandet bort.
Man går på fjedrende bund. Små haver går op til husene, der ligger i læ af
mægtige popler. Engel havde vel tidligere på store udstillinger i Berlin,
Dresden og München gjort sig bekendt lysets betydning for maleriet, men
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D. Winter. Billede af Rendbjerg teglværk fra 1850

først i Egernsund fik han mulighed for at øve sig på belysningens proble
mer, de opløste konturers farvede skygger og fremstillingen af bevægelse,
hvorved han skabte sin egen malemåde. Endvidere havde han i München
på udstillinger 1891 og 92 stiftet bekendskab med Skagensmalerne lige
som han også havde interesse for nordiske særlige danske malere og havde
sat sig ind i den danske litteratur. Det kan ses af det billede, der bevirkede
hans kunstneriske gennembrud: »Meeresleuchten«. Det var opstået som en
skitse i Egernsund og beroede på arbejdet med tusmørkets farveproblemer.
Dets emne var imidlertid taget fra et optrin i J. P. Jacobsen’s roman: Niels
Lyhne. Social kritiske emner blev ikke benyttet af kunstnerkredsen i Egern
sund, selvom teglværksarbejdernes hårde og karrige tilværelse vel nok
kunne give anledning dertil, særlig for de, der fra Polen og Lippe i sæsonen
kom for at arbejde her. De blev af kunstnerne kun opfattet malerisk. Engel
skrev i et brev 28. 9. 1889: »den nøgne sandhed« i folkets liv og arbejde er
endelig også mit mål, men hvad skal det blive til, hvis enhver vil male
jam m er og elendighed. Det kan forfærde en, hvis malerne kun har øje for
det bitre og sørgelige. Selv i armoden gives solglimt.«
Det er påfaldende, at malerne kun har lavet mindre studier af lokaltema
et: teglværkerne. I 90erne og senere var det mest Flensborgerne Jacob
Nöbbe og Alex Eckener. Særlig den sidste lavede dog store billeder med
monumentale teglværksbygninger ved vandet. Det maleriske ved dette
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motiv, de sortrøde, dybt nedhængende tegltage,den kurvede,bolværksstøtlede kystlinje og det solglitrende sund er hos ham forbundet med maleriske
motiver fra teglfremstillingsarbejdet. Det var en side af Eckeners virke som
han senere udviklede til et højt stade. Ide 7 år han fra 1892 opholdt sig i sin
hjemegn havde Egernsund stor kunstnerisk betydning for ham og også
citer at han havde etableret sig i Stuttgart. Fra sin uddannelse her og i
Miinchen medbragte han en solid håndværksmæssig kunnen i kobberstik
kunsten. Under sine sommerophold i Egernsund udviklede han en sand
virtuositet i denne kunst, som kan ses på raderingen: »Die Durchfahrt durch
den Sund« fra 1912. Her ses et sejlskibs bugnende sejl, jagende skyer og
rygende teglværksskorstene. Eckener lavede også mange raderinger fra
Ijorden med dampere og sejlbåde oplivet af det flimrende lys over vandet. I
det hele er Eckener blandt de bedste grafikere fra senimpressionismen. For
liere af Egernsundmalerne bevirkede opholdene på stedet en betydelig
tendens til at bruge lysere og klarere farver, men efter at være vendt tilbage
i iI storbyerne, blev deres farvevalg atter dybere og inderligere. En enkelt af
k unstnerne Hans Looschen har i sin skitsebog fra Egernsund forsøgt sig
med Jugendstilens karakteristiske former.
Foruden de nævnte kunstnere fra Flensborg og omegn samt de i fjordeg
nene fødte, men som levede og virkede fjernt herfra, enkelte endog som
akademilærere, kom hver sommer andre kunstnere fra forskellige egne af
Tyskland for at gøre studier her. Egernsund forblev dog en sommerkoloni,
ingen af malerne bosatte sig her. Alene Anton Nissen, som både hjemmefra
o)’ fra sin hustrus familie havde nær tilknytning til området, bosatte sig i
Rinkenæs, hvor forøvrigt også Johannes Knutz boede. Nogle få som Alex
I ckener havde nogle året sommerhus på egnen. De kunstnere der jævnligt
kom til det lille studiested ved sundet, følte en vis samhørighed, således at
de selv i storbyerne kaldte sig »Egernsundmalerne«. Til sluttede udstillin
ger kom det dog ikke, selvom alle de på fjordegnen boende deltog i
regionale udstillinger. En særlig Egernsundstilretning har der ikke været,
men genremaleriets udvikling i det 19 århundrede i Slesvig-Holsten har
<l<>)! nydt godt af det beskedne bidrag som leveredes af Egernsundmalerne,
den lille kunstnerkoloni i byen ved sundet i årene 1875 til 1914.
i Mcil indhentet tilladelse frit oversat efter: »Ekensund als Kiinstlerort« af afdøde musæumsniNpcktør Ellen Redlefsen, Flensborg).
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Strygning for kålen (Fra Landbohistoriske billeder)

Høst og høstskikke

v/ Peter A. Petersen
HØSTSKIKKE rundt på gårdene er en gammel tradition, men de har i
tidens løb udviklet sig på forskellig vis. Min beretning her vil derfor i
overvejende grad være baseret på min mors fortælling, som er optaget på
bånd til Institut for dansk dialektforskning. Det er optaget i marts 1971, da
mor var 80 år gammel.
Høstens forberedelser var mange, ikke alene det selvfølgelige med at
pløje, harve og så, men også de redskaber man brugte skulle være klargjor
te. Leen blev »ha-re« (harre) d.v.s med en speciel hammer blev leæggen
hamret tynd, en kunst der var svær at lære. Gamle Peter Daglejer var
specialist i den kunst, hans le holdt sig skarp hele høstdagen, blot ved at
stryge den engang imellem. Leen blev desuden forsynet med »æ Krøche«,
det var tre kroge der blev sat på, de havde det formål, at skåret blev lagt
pænere sammen, så pigen »æ opteje« lettere kunne binde negene op. Hun
var udstyret med en »optejeryw«, en trærive med fire lange tænder, hver
pige havde sin egen rive og ve den arme unge pige der havde fået sin rive
forbyttet med en af de ældre koners rive. Negene blev så senere sat sammen
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to og to »i skok«. Rugen blev desuden bundet sammen tre og tre ved
hjemkørslen. Disse bånd var lavet af pigerne på gården i vinterens løb, de
blev bundet af rugstrå, der var »re’fe«. Denne re’fning foregik gerne om
vinteren i laden, hvor man benyttede en maskine kaldet »æ re’fe«, denne
bestod helt enkelt af to træhjul på en akse, på disse hjul var anbragt
træbomme, som var forsynet med lange søm (pigge). Ved rotationen af
disse blev de bundter strå man holdt ind i maskinen befriet for kerne, avner,
blade og andre urenheder. Disse glatte strå blev så bundet sammen i en
»dok«, der igen blev bundet sammen i tre og man havde »et klap«. Disse
klap blev også brugt til at lave stråtag af.
Drivkraften til denne maskine var gårdens hestegang »hæstgang«, der
var landbrugets første motor. Hestegangen bestod af en 3 lang meter bom

anbragt på en lodret akse, hvorpå der var et stort tandhjul. Bommen blev
trukket rundt af en eller to heste forspændt den anden ende, ved stadig
rundgang fik man drejekraften videreført gennem et gear videre med en
lang jernaksel ind til »æ re’fe«, såre simpelt.
Af disse klap lavede pigerne så de bånd, som de anvendte ved indkørin
gen. de gik foran og bandt rugnegene sammen tre og tre. der blev sat en ære
i ikke at komme til »å rie å’ stjæ’t«: være bagefter så oprækkeren skulle
vente. Hvis båndene ikke var lange nok »slou man kast« en knude der
krævede lidt håndelag at lave.
Mejningen »å’ slå mæ le« foregik på den måde, at bonden gik foran
efterfulgt af sin »opteje« så forkarlen med sin pige, derefter andenkarlen og
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så daglejerne, alle med en pige eller kone. Der kunne være op til 5-6 lekarle
med piger. Pigerne var klædt på med »Flyhat« (høstkyse), høstfoemåt
(trøje) »høstærme« (stort forklæde), et »skøsken« (skødeskind), oven over
den lange nederdel, et stolt syn, men det må have været varmt. Tørsten
slukkede man dog i hjemmelavet øl.
De håndbundne neg blev som før omtalt sat sammen to og to , seks ialt,
dette arbejde kaldte man »å skok«, og negene udgjorde en skok. Disse
»skok« blev senere talt op i traver »trau«, og for hver trave, blev der skåret
et mærke i den dertil medbragte stok. En trave var 60 neg. Negene stod så et
stykke tid for at tørre (bræm). Det skete dog at heftig regn gjorde negene
gennemvåde, der opstod så »krachhuus«, som regel i byg med græsudlæg.
En sikker metode til at føle om negene var tørre, var at stikke hånden ind
under »æ næchelsbåen« (båndet), det måtte ikke føles koldt.
Når høstkarlene var færdige med at slå »haj opslown« blev dette fejret
med kaffe og »æffelkache« om aftenen. Det skete også at karlene »strøch
for æ kål«, dette foregik ved at man gik ind i »æ kålgåe« (haven) når man
var færdige i marken. Her stillede man sig op ved grønkålstykket og under
megen larm blev leerne »stråchen« (hvæsset) denne advarsel fik hurtig
madmor sammen med pigerne til at komme med en »skjænk«, det kunne
være et glas hjemmelavet vin eller også en snaps. Denne skik holdt op
efterhånden som leen blev afløst, først af aflæggeren og senere selvbinde
ren.
Hjemkørslen foregik med »æhøstwu’n«,det varden almindelige kasse
vogn, hvor man fjernede »æ skot«, »æ hou’« og »æ sæ’«, henholdsvis
endestykkerne, sidestykkerne og bunden, forlængede afstanden mellem
hjulparrene ved hjælp af »æ langwu’n« eller et specielt stykke jern. Så blev
»æ høstsæ’« lagt i bunden, ved siderne »æ høsthou’«, disse var forsyntet
med lodrette tremmer som en »læ« (stige), disse tremmer stak op som pigge
for at holde på negene. Disse vogne blev senere i tiden forsynet med et lad,
der bestod af tre tværplanker, en foran, en i midten og en bagved, de blev
holdt på plads af to sideplanker ved hjælp af seks store jernpigge fastgjort i
tværplankeender, der så var ført igennem huller i sideplankerne.
Ved læsningen af vognen fyldte man først bunden op til tværbjælkene,
derefter blev negene lagt hele vejen rundt med rodenden udad. Denne
laglægning foregik dog fra forenden bagud og næste lag så modsat, idet
man altid skulle binde af med neg i midten, disse neg blev lagt med
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Del sidste læs køres hjem. (Fra Landbohistoriske billeder)

akseenden opad, de skulle holde læsset sammen, så negene ikke gled af.
Høstvognen skrumlede jo for hver gang man kørte fremad til de sidste
skokke. Denne fremkørsel var gerne drengens arbejde, mange drenge
begyndte deres arbejdsindsats i landbruget allerede i 8 års alderen, jeg
husker endnu de skældud de fik, når de ikke højt nok råbte »Sæ fast«, tegnet
til hestene at gå fremad og til karlen på læsset til at holde sig fast. Når der så
var lagt 5-8 lag, alt efter vejens beskaffenhed, blev læsset bundet sammen
med et reb. Fra vognens forende var der i hver side bundet et reb, der endte i
»æ tris« (en trisse) af træ, igennem denne blev det reb lagt, som var fastgjort
i en af siderne bagtil. Så halede »æ oprække« (daglejeren som forkede
negene op på vognen) og drengen i den anden ende; karlen på læsset havde
smidt sig ned, han hjalp selvfølgelig også, og det hændte undertiden at rebet
brast, så karlen fløj baglæns af læsset. Dette reb skulle holde negene på
plads. Ved hjemkomsten kunne man så snildt, ved at tippe trissen, løsgøre
rebet.
Når det sidste læs så endelig kom, så skulle det fejres. Ceremonien, for at
bruge et flot udtryk, påbegyndtes med at »æ fokkuen« blev lavet, dertil
brugte man et »klap« (forhen beskrevet), af rug- eller hvedstrå, et koste
skaft igennem på langs til støtte, derpå et hoved, her brugte man et »klej«
(ble) udstoppede det og malede øjne, næse og mund, anbragte en »flyhat«
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En fokkuen ca. 1950
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(Kyse). Kroppen fik et kosteskaft på tværs til arme, en »foermåt« (trøje)
ovenpå blusen, armene blev forsynet med høstærmer og kroppen med skørt
og »skøsken« (forklæde), det hele blev pyntet med blomster og »æ fok« var
færdig, ja hun blev skam også udstyret med slør, der flagrede bagud.
Vognen og hestene blev ligeledes pyntet med Georginer og Bonderoser til
stor fornøjelse for hestene. Så gik det ud i marken med alle børn, også fra
nabolaget og pigerne fra gården og selvfølgelig »æ fokpich«. Det sidste læs
blev så læsset og det måtte ikke være ret højt, 2-3 lag »øue æ houe«, man
skulle jo nødig vælte med fokken. Det skete engang og gamle Maria
Hansen brækkede armen ved den lejlighed, den slags manede til forsigtig
hed. Alle blev så anbragt på foklæsset med »æ fokpich« i midten, der kunne
være noget trangt, men med diverse formaninger gik det hjemad til gården,
mens alle for fuld hals skrålede: »Fok, fok hurra«! - uafbrudt, landsbyen
skulle høre, at vi var færdige med at køre neg ind.
Hjemme på gårdspladsen fik de voksne et glas vin, gerne hjemmelavet,
og vi unger fik dejlig sød saft, dertil vankede der hjemmebagte småkager.
Så gik turen op gennem Mølmark til begge bedsteforældrene, stadig råben
de: »Fok, fok, hurra«! Her fik vi ligeledes servering, undertiden også et
stykke »bom«.
Men hvorfor nu denne skik med »Fok«, »Foklæs«. En svensk folkemin
desamler Hilding Celander skriver i en lang artikel om ordet : »Fock,
Focka och desas slåktninger« blandt andet: »Fock var betegnelsen for det
sidste neg på marken, senere blev dets navn knyttet til den person der skar
det sidste neg, eller til pigen der bandt det.«
Når vi således har brugt neget som genstand for en hyldest, er det en
ældgammel hedensk skik hvor frugtbarhedens dæmon kunne hyldes og
bringes hjem til næste års udsæd for at bringe held og lykke til næste års
høst. Den var hellig. Mor fortæller: da hun var barn, at naboens karl listede
sig ind af »æ stoedø« (Entredøren), og stjal »Fokken« som stod inde »å æ
frangoll« (forstuen). Herover blev far (Peter Andersen) meget fortørnet,
den skulle ikke bruges til spas eller løjer, den skik havde man ikke her.
Karlen kom nemlig fra en anden egn, hvor man havde andre skikke. Jeg har
dog oplevet høst hos fru Petersen på »Palæet« i Gråsten, at forkarlen
dansede den første dans med »æ fockpich« ved høstgildet.
Skikken med fokken er af megen gammel dato, og med skam må man
vel melde, at skikken er uddød. Mejetærskeren og halmbålene har vel
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En aflægger (Høstm askine ca. 1870)

udbrændt den sidste rest af gammel hedensk overtro, hverdagen er endnu
engang blevet mere grå.
Når fokken så var vel i hus, festede man om aftenen, eller en af de
nærmeste aftener, man holdt »Skygrøe« d.v.s. fest med god mad, steg, kaffe
og kager, sønderjysk kaffebord, drikkevarer såsom vin, grog eller en balle
punch hørte også til. Danset blev der også til musikken fra en redekam,
harmonika eller blot til sang. Trine Wolff kunne således mange af de gamle
danseviser udenad. Sange som Hulda og Alvilda, eller Julia, alle med
mange vers. Til festen var alle med der havde hjulpet til i høsten. Børn,
daglejere og deres koner, karle og piger og dansen gik lystigt til den lyse
morgen.
Tilbage var så kun at få rivningen hjem, her blev pigen eller pigerne sendt
ud med »æ hungeriw«, en stor 2 meter bred trærive med lange trætænder,
den blev trukket med håndkraft og de har vel efterlevet ordene i den gamle
høstsang: »Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal
også være mæt«!
Et tidsbillede fra »de gode gamle dage« med alle høstfolkene og høstred
skaberne med de dertil knyttede dialektord er her beskrevet. I dag er høsten
erstattet af mejetærskeren, hvori piloten i sit airconditionerede førerkabine
med indbygget computer med alle dertil hørende ord, klarer det hele. Et
billede der står i stærk kontrast til det folkeliv der rørte sig i gamle dage,
borte er romantikken, festdagene og overtroen, og gilderne er vel afløst af
gadefester, diskotek eller endog grisefester på Mallorca, og overtroen er
blot lagt om til troen på andre naturkræfter.
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Fra gamle A.skoleindberetninger
C. Rasmussen

AFDØDE VICESKOLEINSPEKTØR A. C. RASMUSSEN var alsinger,
født 1923 i Egen. Han blev dimitteret fra Tønder seminarium. Indtil 1956
virkede han som lærer i Sydslesvig og derefter indtil 1969 ved Broager
skole. Han blev da viceskoleinspektør og virkede som sådan indtil han på
grund af sygdom måtte pensioneres i 1983. Sit otium viede han blandt
andet sin store interesse, historie, især om skolerne. Han var en flittig samler
af materiale til Broagerlands skolehistorie. 11982 skrev han et værk på 100
sider til Broager skoles 70 års jubilæum. Værket er præget af stor viden og
grundig forskning. Der er endnu et lille restoplag af dette værk, der kan
købes ved henvendelse til Ihles papirhandel og på lokalhistorisk arkiv. A.
C. Rasmussen fortsatte med at forske i skolernes historie på Broagerland.
Han samlede en del materiale til Skeide, Iller og Egernsund skolers historie.
Hans altfor tidlige død 25. 1. 1985 satte en stopper for hans arbejde, men i
lokalhistorisk forening vil vi gerne mindes en flittig og grundig forsker på
dette felt.
Efterfølgende er uddrag af skoleberetninger, der findes på landsarkivet i
Åbenrå. Ved skolevisitatserne, der fandt sted hvert andet år, skulle præsten
som tilsynsførende skrive en indberetning og læreren ved den enkelte skole
skulle redegøre for undervisningens og skolebygningens tilstand. Han skul
le også skrive om sine embeds- og livsvilkår, og dette sidste kan ofte være
interessant læsning.
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Fra Skeide beretter lærer Mads Westerlund i 1839, (oversat fra tysk):
Når jeg skildrer min stilling, betragter jeg den sådan:
A. fra den lyse side og dertil hører da:
1. Hjemmet. Himlen har givet mig en hustru, der vandrer elskende og
hjælpende trøstigt gennem livet med mig. Vor Else er velsignet med et lille
håbefuldt barn og vi har ved orden og sparsommelighed vort daglige brød.
2. Embedet. Jeg lever i et skoledistrikt, hvor forældrene som regel sender
børnene flittigt til skole j a hos flere er ønsket om at have børnene hos mig
så alvorlige, at de om vinteren ofte kører deres børn til skole. Jeg oplever
mange glæder blandt børnene i min skole, thi min møje og mit arbejde for
dem bliver almindeligvis belønnet med deres flid og gode opførsel. Blandt
dem kan jeg ofte glemme at mine ungdomsår forlængst er forbi. Jeg glæder
mig også i håbet om mine foresattes tilfredshed og at have virket til bedste
for skolekredsen.
3. Egnen, jeg lever i og hvor jeg nyder så mange uskyldige glæder vil jeg
ikke for meget godt bytte bort for en anden.
B. set fra den mørke side: Et blik ind i fremtiden virker ubehageligt på mig i
min nuværende stilling. Når jeg sidder glad og tilfreds i min families kreds,
kommer jeg undertiden til at tænke på, om jeg også kan forsørge min
familie når den ville blive større, når sygdom ville hjemsøge os og alderen
begynde at trykke je g lever dog i håbet om at det nye skoleregulativ vil give
mig en mere passende erstatning for det manglende land til endnu en ko
end de nuværende sølle 10 mark. Skulle mit håb ikke blive opfyldt, hvorfra
skal jeg da finde det nødvendigste til livets ophold? En sørgelig tanke.
Endnu mere sørgelig og hjertegribende er dog tanken om min måske
snarlige bortgang. O Gud. Da mister mine kære på engang alt, der kan give
dem selv blot det tarveligste livsophold. Tanken herom gør mig ofte modløs
og kan få min hustru til at fælde stille tårer, og disse tanker bedrøver os
endmere fordi vort samliv er så inderligt. Jeg beder ofte om at den tid ikke
mere må være fjern, da der bliver gjort foranstaltninger til at lærerenker
kunne sikres en beskeden pension. Jeg skulle da med glæde og tiltro til
Guds nåde imødese mit endeligt og i adskillensens øjeblik med sindsro sige
min kære familie et sidste farvel og trøste dem med håbet om et gensyn
hinsides.
Skeide, 5. juni 1839
Matz Westerlund, lærer
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Egernsund gam le skole 1903

Fra Egernsund beretter lærer M. Michelsen ligeledes oversat fra tysk:. Den
indkomst der er forbundet med lærerstillingen i Egernsund er så ringe, at
jeg med min familie, jeg har tre børn, umuligt kan leve anstændigt deraf for
slet ikke at tale om at lægge en skilling tilside. Der hører ikke noget land til
kaldet, hvorfor jeg hele året må købe mælk og største delen af året smør,
også brændsel må jeg købe. Min kone og jeg må søge at få indtægter fra
anden side for at kunne leve. Her er dog ikke meget at fortjene ved
privatundervisning. I tidligere tid, da teglværksejerne endnu lod deres børn
gå i den offentlige skole, var der mere interesse blandt dem for skolen og
dens lærer end det nu er tilfældet, og læreren kunne glæde sig derved.
Skolearbejdet er ikke let for mig, der ikke har nogen stærk konstitution.
Navnlig er det slemt om vinteren, hvor op til 90 og flere børn overfylder
skolestuen og mit arbejde står i misforhold til lønnen. Ovenikøbet må jeg
undvære fornøjelsen ved at undervise de velhavendes børn, som i regelen
gør de bedste fremskridt i skolen. Det er dog en god omstændighed ved
embedet her, at man er fri for at erlægge kopskat (en art indkomstskat) og
bidrag til fattigkassen. Hvis kaldet bare kunne give en tilstrækkelig ind
tægt, så kunne man leve godt her, som jeg da også allerede har levet her som
lærer i over 7 år, for der er liv i byen her, næsten som i en rigtig by og egnen
er skøn, kun om foråret og efteråret er veje og stier på grund af leret så
bundløse og smattede at man kun med møje kan komme frem her.
Egernsund, den 8. juni 1839
Matthias Michelsen, distriktsskolelærer
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Fra Iller lyder lysere toner på dansk:
Min stilling kan skildres med så få ord, som næppe nogen kan slippe ud
med, da hele den faste indtægt kuns beløber sig til 217 mark og intet hus
eller land er forhånden. Et held er det endda, at der gives en familie her,
passende for mig at logere hos, men dertil kommer, da der intet valg gives,
med mindre man skulle bo langt fra skolen, så er det såre rimeligt, at man
må give for kost og logi, hvad der forlanges, hvilket for mig beløber sig til
alt, undtagen lønnen, 90 mark. Før var dette ikke nær så kostbart for
læreren, land er ikke udlagt, men jeg for min person er bedre tilfreds med
100 mark årlig, end land til een ko. Hvor mange end manglerne ere, så er
jeg dog ret tilfreds med Iller, hvortil bidrager:
1. at jeg i de fleste af interessenterne (forældrene) finder nette mennesker.
2. at jeg har tid til ved privatundervisning og en art musikalsk praksis at
kunne forbedre mine indtægter. En slem omstændighed ved den herværen
de skole, som haves at kæmpe imod er et overmåde slet skolebesøg, hvortil
jeg formener årsagen at være herskende armod blandt mange af de fami
lier, der arbejde på teglværkerne, hvor børnene er nødtvungne til at arbejde
med, - nøgenhed i den grad, at somme ikke have de nødvendige klæder for
at kunne besøge skolen, - tiggen og brændesamlen om vinteren og en smule
efterladenhed.
Såvidt jeg ved ere alle enige i, at jeg har for små indkomster, og at

Den gam le skole i Iller ea. 1907
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interessenterne for store bidrag, men ubekendt er det mig, for hvorvidt man
er enig om at afhjælpe manglerne. Det endelige resultat bliver altså: Den
lærer ved Iller, som intet kan erhverve sig, uden hvad skolen indbringer,
eller som ikke selv ejer noget, hans stilling er ikke misundelsesværdig.
Iller skole, den 7. juni 1839
P Hansen

Fra Broager Skole foreligger lignenede beskrivelser fra begge lærere.
Førstelæreren, der samtidig er degn ved kirken klager over, at han kun får
løn som degn og ikke som lærer, at det store skoledistrikt (Dynt og
Skodsbøl skoler eksisterede jo ikke dengang) og armod hos mange foræl
dre medførte ret uregelmæssig skolegang. Han har haft dødsfald og syge
lighed blandt sine 8 børn og må søge ekstraindkomster ved privatundervis
ning og skriverier. Han hedder Mathias Brodersen. Andenlæreren, Hans
Christiansen udbreder sig i moralske og servile toner og klager sluttelig
over at hans børn på nær en er døde for ham og uheld med kvæget etc. gør at
også han har bekymringer for det daglige brød.
Alle disse læreres foresatte, pastor Stephensen i Broager skriver l.juni 1839:
Ved Iller skole er læreren Carlsen afgået til en skole på Als, og P. Hansen
er ansat som skolelærer i hans sted.
Samtlige skolelærere vedblive med flid at arbejde i deres kald, de føre et
kristeligt liv og levned og ere i det hele meget dygtige skolelærere. Westerlund, skolelæreren i Skeide modtog forrige år den Dinterske skolebibel af
det patriotiske selskab i Altona som et udmærkelsesbevis. Skolelæreren
ved Egernsund fik af den almindelige skolefond årlig først 32 rdl. siden 24
rdl. og efter den slesvig-holstenske regerings bestemmelse af 26. oktober
1838 er det nedsat til 18 rdl., imod at det er pålagt distriktet at erstatte de
afdragne 8 rdl. Ved Iller skole er hidtil givet skolelæreren årlig 12 rdl. 77 sk.
til husleje. I indeværende år har distriktet begyndt at tilbygge en våning for
skolelæreren, hvortil det har erholdt en hjælp af 100 rdl. fra det Carstensenske legat. Ved Egernsund og Iller skoler er i forrige år indført sommerskole
for børnene, som arbejder ved teglværkerne, og samme indretning følges
også i dette år. Sognets skolelærere holder sangøvelser sædvanlig hver
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måned, hvorved jeg Stephensen i almindelighed er tilstede, når forretninger
iøvrigt tillader det.
Efter at pastor Stephensen en uge senere har modtaget de forskellige
læreres beretninger sender han dem videre med følgende:
Bemærkninger i anledning af de 3 skolelærere Brodersens, Christiansens
og Westerlunds indberetninger ved generalvisitationen den 17. juni 1839.
Egentlig har jeg intet at tilføje de arbejder, som skolelærerne har indgi
vet, kun dette må jeg bemærke, at et nyt skoleregulativ for provstiet
Sønderborg er under arbejde, og muligvis kunne dette gøre nogen foran
dring i henseende til embedsindtægterne for nogle skolelærere. Forøvrigt
må jeg gentage, hvad jeg i min ærbødigste generalvisitationsberetning har
anført, at jeg ingen årsag har til at klage over nogen af dem, meget mere at
de arbejder med flid og duelighed i deres kald og fører et kristeligt liv og
levnet. Brodersen (Broager) og Westerlund (Skeide) fortjener at mærkes
som udmærkede skolelærere, der også af deres respektive distrikter besid
der almindelig agtelse, kærlighed og tillid. Christiansen, Egernsund har en
stor skole, hvori alle børnene er små og de fleste af dem undervises efter
indbyrdes undervisnings metode, som i almindelighed ikke er yndet, des
uden har hans væsen intet tiltrækkende ved sig. Han er derfor mindre
afholdt i distriktet, men med grund kan ingen anføre noget imod ham, hans
undervisning eller familieliv.
Broager, den 15. juni 1839
Ærbødigst Stephensen

HER ER NU FORTALT, hvad arkivstudier a f guldnede papirer kan
fortælle om livet her på egnen for halvandet hundrede år siden. De giver et
indblik i teglværksarbejdernes barske levevilkår, om lærerne, der klager
over at de får for lidt i løn og om bønderne der mener, a t de gi ver for meget,
idet skolelærerlønnen dengang varlignet på skoledistriktets hartkorn. Det
synes som de gode gamle dage, men der er ingen, der i dag ville ønske dem
tilbage.
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I forgrunden ses en af længerne til præstegården hvor husflidsskolen havde til huse. Nedrevet ca. 1960.
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Æ snit-skoel
i Broue
A. Juul Petersen
FOR ÆLDRE BROURINGER er »Æ snit-skoél« et såre kendt begreb
-mange af dem har selv været elever.
Æ snit-skoel - eller som dens officielle navn var: Husflidsforening for
Broager, Mølmark, Smøl og Skodsbøl - blev stiftet i 1890.
Efter 1880 havde husflidsbevægelsen bredt sig nord fra over Kongeåen.
De preussiske myndigheder så med opmærksomhed på disse foreninger,
som man betragtede som et led i »fordanskningen«. Imidlertid er der i det
foreliggende materiale intet, der tyder på, at starten af en husflidsforening i
Broager m.v. har været opfattet som et led i nationalitetskampen. Det har
utvivlsomt været omsorgen for sognets ve og vel, der har været drivkraften
for starten af foreningen. Initiativtageren antages at have været daværende
mølleejer Chr. Aug. Clausen - den nuværende C. H. Clausen’s oldefader. I
hvert fald var der den 19. januar 1890 indbudt til et møde, hvor der blev
nedsat en aktionskomité. I denne indvalgtes ovennævnte C. A. Clausen,
lærer Chr. F. Andresen, teglværksejer A. Hollensen, Cathrinesminde, gdr.
Jakob Jakobsen, Stenbæk og dyrlæge Thøisen, Skodsbøl. Denne komité gik
igang med at udarbejde vedtægter og hverve medlemmer. Som forlæg til
vedtægter havde man vedtægterne fra en lignende forening i Dybbøl.
Udover sædvanlige bestemmelser om hjemsted, formål, medlemsskab,
bestyrelse o.s.v. bemærkes § 5, hvori det hedder at: ...efter endt undervisning
tildeles eleven på forlangende et vidnesbyrd om flid, dygtighed og opførsel.
(Der foreligger dog intet om, at forældrene skulle kvittere for vidnesbyrdet,
som man skulle i folkeskolen).
Som indledning til hvervekampagnen udsendtes et opråb, med hvilket
aktionskomitéen for nu næsten 100 år siden trådte frem for offentligheden
for at hverve medlemmer. Her nævnes husflidssagen som et foretagende
»der vil bevare den voksne, mandlige Ungdom for Lediggang og Udskejel
ser, samtidig med, at det hos den saavel som hos Drengen i Skolealderen vil
vække Lyst og Kjærlighed til Arbejdet, vil styrke og øve Legemets Kræfter
ved passende gavnlig Beskæftigelse, vil befordre Sands og Orden for
Skønhed og opdrage til flittigt og udholdende Arbejde«.
Man hvervede hurtigt et antal medlemmer og indkaldte til stiftende
generalforsamling den 23. februar 1890. Her blev man enige om at starte
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og valgte en bestyrelse. Den føromtalte aktionskomité blev enstemmigt
foreslået, men C.A. Clausen og Chr. F. Andresen ønskede ikke at være
med. I deres sted valgtes rentier J. Clausen og lærer Viereck. Dyrlæge
Thøisen blev formand.
Den første opgave for bestyrelsen blev at skaffe økonomiske midler.
Broager sparekasse gav 400 mark og der blev indsamlet 147 mark. Med et
medlemstal på 62 og de knapt 550 mark i ryggen tog man fat med snedker
Jensen, Dynt, som lærer. Man startede den 3. maj 1890 med 39 elever og
sluttede disse hold omkring 1. oktober. Det første kursus for voksne starte
de 1. oktober 1890 ligeledes med 39 elever. Det sluttede 1. april 1891.
Snedker P. Jensen, Dynt, havde et snedkerværksted nabo til Dynt Mølle.
Han var ikke ukendt med husflidsarbejde, idet et par nabokoner underviste
i syning for kvinderne i Dynt. En lignende undervisning fandt sted i Skods
bøl, hvortil bl. a. pigerne fra Broager gik. Her blev undervist i broderi o.l.
For at skaffe størst mulig økonomisk baggrund for foreningen, havde
man også søgt landråden i Sønderborg om penge. Han var ikke uvillig, men
gjorde sit tilskud betinget af, at også de berørte kommuner ydede et tilskud,
samt at disse kommuner også blev repræsenteret i bestyrelsen ved deres
respektive kommuneforstandere. Det ville bestyrelsen ikke være med til
(kommuneforstanderne måske heller ikke), så man afstod fra at søge
Landråden om støtte.
Til at begynde med havde man til huse i et værelse på den gamle
fattiggård. Efter den første sommerskole holdtes udstilling. De følgende år
gik arbejdet fortrinligt, og der var stor interesse for sagen. Arbejdet lettedes
betydeligt ved et tilskud (uden betingelser) fra Landråden (100 mark) og
fra Broager kommune (10 mark pr. elev, dog max. 150 mark), samt fra
Skodsbøl kommune (max 100 mark). Mølmark, Dynt og Gammelgab
kommuner fandt ikke at kunne yde tilskud.
Snedker Jensen, Dynt, blev som husflidslærer afløst af lærer J. P. Dall
(1898-1902), men 1903 og 1904 ser det ud, som om undervisningen efter
den gode start alligevel er gået i stå, og arbejdet stillet i bero. Der findes i
foreningens protokol et notat om, at redskaber og håndværkstøj forbliver i
fattiggårdens lokale indtil videre. Når man så igen kommer i gang, vil man
erlægge en ydelse for opbevaringen.
1908 lykkedes det at starte igen, nu med snedker H. C. Christensen som
lærer indtil 1912. Lærer P. Andersen overtager undervisningen 1913, indtil
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krigen 1914 satte en stopper for arbejdet. 1 1908 flyttede man til et lokale
på skolen og 1913 til et malerværksted, man lejede af kaptajn Pedersen
(installatør Egidius Pedersen’s fader). Værkstedet ligger på Stien 2, hvor fru
Brændstrup havde slagterforretning. Fru Brændstrup’s fader, glarmester
Clausen, købte værkstedet 1917, og så måtte man igen flytte. Vognmand
Jørgen Schmidt fik den 26. september 1917 1 mark og 20 pf. for at flytte
sagerne tilbage til fattiggården. (J.S. drev vognmandsforretning fra Jes
Stolbergs hus og forretning i Østergade.)
Efter krigen ville man igang igen, men stødte på meget store vanskelig
heder. Det var vanskeligt at få et passende lokale, og de få hundrede mark i
kassebeholdningen var gået tabt ved markens valutanedgang - og de
opmagasinerede redskaber og værktøj var gået tabt ved en brand.
Men ligesom ved foreningens start ydede Broager Spare- og Laanekasse
et tilskud fra sparekassens fond til almennyttig formål til husflidsforenin
gens drift.
Amtet kunne ikke yde tilskud ved starten, fordi skolen ikke havde været i
gang mindst 1 år.
Kommunale tilskud kunne ikke opnås med den også i dag velkendte
begrundelse: der var ikke afsat noget beløb på budgettet. I kommunens
svarskrivelse mangler endda den lille kendte tilføjelse: på det foreliggende
grundlag, hvilket mellem indviede betyder: prøv igen. En anmodning til
ministeriet om tilladelse til en indsamling blev afslået. Det så mørkt ud.
Men det daværende sogneråd viste alligevel stor interesse for sagen og
foreslog at hverve nye medlemmer og opkræve medlemsbidrag. Sognerå
dets medlemmer lod det ikke blive ved tanken, men skrev sig selv øverst på
listen, hver med et rundeligt medlemsbidrag.
I løbet afkort tid indkom der ca. 400 kr., og husflidsforeningen i Skeide
ydede hjælp ved at udlåne en del værktøj, og i 1924 kunne man så komme i
gang igen. Der blev åbnet for tilmeldinger og meget hurtigt havde man 96
elever. Lokale havde man fundet i den tidligere Degneskole (Ringgade 6),
hvor organist Klein var villig til at udleje den ene ende af det lange hus for
en årlig sum på 200 kr. incl. lys. Som lærer fortsatte P. Andersen, der var
fuldt uddannet husflidslærer. Der blev undervist i bogbinding, fletning af
stolesæder, fremstilling af børster, kurve- og bastarbejder, træskærerarbej
de og al slags træsløjd. I de enkelte fag fulgtes ganske nøje en undervis
ningsplan. Først når man havde fremstillet en grundmodel og fået den
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godkendt, måtte man gå et trin videre med fornyet godkendelse, før man
igen måtte gå videre. I træsløjd var noget af det første, der blev lavet, en
blomsterpind ca 50 cm lang, 1,5 cm tyk. Når den var færdig i sin grundform
kunne eleverne få lov at pynte den øverste ende med forskellige udskærin
ger, ligesom selve enden af pinden kunne udformes på særlig måde. Indtil
for få år siden fandtes en del af disse blomsterpinde stadig i mange
Broagerhjem. Husflidslærer Andersen lagde megen vægt på, at de udførte
arbejder nu også blev lavet, som de skulle. Der var ingen, der kunne smutte
udenom hans kvalitetskrav.
I 1927 blev Broager skoles undervisningsplan ændret, så næsten alle
eftermiddagstimer blev optaget af skoleundervisning. Herved blev især de
ældre drenge afskåret fra at deltage i husflidsundervisningen. Senere kunne
den store arbejdsløshed mærkes, fordi det kneb med at betale skolepenge
ne. Husflidsforeningen hjalp ved at tage lempeligt på opkrævningen. Fore
ningen hjalp på anden vis i den vanskelige tid ved at oprette et gratis kursus
for arbejdsløse (fra 1928).
Foreningens formand fra 1913 C. H. Clausen arbejdede også på andre
områder med initiativrigdom og aldrig svigtende ildhu for vor by. Han så i
husflidssagen en udvej for at lindre arbejdsløsheden. Gennem »Broager
Hjemmeindustri« afsattes de varer, der blev fremstillet. C. H. Clausen
lagde stor vægt på varernes kvalitet, og gennem et udstrakt net af forhand
lere skabtes god afsætning. Det var nærliggende at anvende egnens ud
strakte grundstof: leret. Med C. H. Clausen som drivkraft og husflidsfore
ningen som basis startedes en pottefabrik i den gamle stationsbygning. Der
blev også anbragt en drejeskive i selve husflidslokalet. Keramiker Inge
mann Nielsen der havde pottefabrikken, frygtede - vel nok ubegrundet - for
konkurrencen, så ideen med fremstillingen af potter i selve husflidslokalet
måtte opgives. Ligeledes løb en ide om udsmykning af keramikarbejder
(giassurer) ud i sandet. Det gik bedre med et par andre udløbere af husflids
sagen i Broager. 90-100 personer var en overgang beskæftiget i »Hjemme
industri for Filetsyning og Haandarbejder«. Forretningsfører for denne
hjemmeindustri var fru Marie Madsen (gartner Frede Madsens farmor).
Hun modtog råvare og halvfabrikata fra et firma i København, styrede
udlevering til de hjemmearbejdende kvinder - for en stor del gendarmhus
truer - og sendte færdigvarerne tilbage til det københavnske firma. Fru
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Mimi Poulsen i Møllegade var forretningsfører for en kniplings-hjemmeindustri, der beskæftigede 15-20 kniplersker.
Fra husflidsforeningen forarbejdes bastvarer, der på samme måde blev
afsat til en forretningsforbindelse.
Keramikfabrikationen sluttede stort set midt i 1950’erne med keramiker
Max Pedersen’s afrejse, filetsyningen var endnu igang omkring 1955 og
knipleindustrien sluttede omkring 1950.
Hvert år ved slutningen af husflidsskolens skoleår blev der afholdt en
udstilling, hvor de udstillede arbejder kunne ses, og hvor de blev bedømt.
Der var ofte præmier til dygtige elever og til elever, der (til det fyldte 14. år)
havde været elever i 3 eller 4 år - en enkelt i 6 år. Udstillingerne var vel
besøgt og ofte blev de afsluttet med taler og sang, undertiden med små
teaterstykker opført af elever. Undertiden sluttedes med dans. Det var en
rigtig festdag.
Dansk Husflidsselskab påskønnede lærere og ledere ved i 1930 at tildele
lærer Chr. F. Andersen og i 1938 C. H. Clausen og Andr. Thomsen Dansk
Husflidsselskabs store sølvmedalje.
I 1932 var pladsforholdene hos hr. Klein blevet for snævre. Man havde
øje for Vestre præstegårds (den nuværende præstegårds) ene nu nedbrudte
længe ud mod Ringgade.
Men først skulle menighedsrådet overtales. Man mødtes hos Jes Jacob
sen og fulgtes til husflidslokalet hos hr. Klein, hvor (iflg. Chr. F. Andresens
referat til foreningens protokol) »... en 16 unge lysøjede vakre Knøse var i
travl Virksomhed. Ved flere Høvlebænke i Lokalet var Høvl og Sav, Kniv
og Mejsel i ustandselig Fart. Andre Steder arbejdedes med Bogbinding og
Tarsolægning. Man mærkede snart, at her drev Lysten Værket«. Besøget
gjorde det bedste indtryk på alle. Derefter gik turen tilbage til Jes Jacobsens
Hotel til fortsat drøftelse. Her udarbejdedes en lejekontrakt for en 6-årig
periode. Menighedsrådets eneste forbehold var, at såfremt en senere ansat
præst skulle ønske at drive præstegårdens avling, måtte lokalerne rømmes,
og naturligvis måtte man ikke forstyrre, hvis der var møder i Præstegården.
Der står også i kontrakten, at provst Rohleder skulle kunne få lejlighed til at
holde foredrag for Husflidsforeningens elever ca. 1 gang årligt, men det ses
ikke, at det nogen sinde er sket.
Et kommunegaranteret lån på 1600 kr. + frivillig arbejdskraft skabte et
større undervisningslokale + materialerum + et lille »frikvartersrum«. Et
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næsten konstant medlemstal på omkring 65 gav grundlag for en hurtig
tilbagebetaling af lånet.
Ombygningen blev en del dyrere end beregnet, og man enedes derfor
med menighedsrådet om et lejemål på 10 år - der senere ændredes til, at det
stiltiende blot løb videre.
Husflidsskolen arbejdede støt videre. 1935 måtte husflidslærer Peter
Andersen, Nejs, trække sig tilbage som husflidslærer. Ved årets generalfor
samling fik han overrakt Dansk Husflidsselskabs medalje for sit trofaste
arbejde i husflidssagens tjeneste.
Herefter blev snedker Claudius Jørgensen antaget som husflidslærer.
Hjemme-industrien, der var godt i gang med 20-30 mænd og kvinder, blev
helt overdraget Cl. Jørgensen, der drev den videre fra private lokaler.
2. verdenskrigs materialemangel satte sit præg på husflidsskolen, så
undervisningen indskrænkedes en del. I 1941/42 havde man således kun
undervisning for 22 drenge og piger, men ikke hold for voksne elever.
På et bestyrelsesmøde den 12. november 1941 fremsatte formanden C.
H. Clausen forslag om, at Husflidsforeningen skulle stå som »bagland« for
start af tobaksavl på Broagerland. Bestyrelsen havde stor sympati for
sagen, men mente dog, at spørgsmålet burde optages på mejeriets general
forsamling, da der skulle findes landmænd, som ville tilplante arealer.
Ideen blev ikke rigtig til noget, men 1951 dukkede C. H. Clausen op på
Husflidsforeningens generalforsamling, hvor han til brug for foreningen
afleverede et mindre beløb: det var restbeløbet fra Tobaksavlerforeningens
kasse.
I efterkrigsårene ændredes undervisningen gradvist. Børstenbinding og
indbinding af bøger udgik, og i stedet optog man undervisning i læderar
bejder og senere også i horn og ben.
Fra 1947-48 helligede Cl. Jørgensen sig helt »Broager hjemmeindustri«,
der så helt blev frigjort fra Husflidsforeningen. Som lærer blev antaget
snedker Peter Petersen, der så i foreningens sidste år blev afløst af snedker
Egon Poulsen.
I midten af 1950’erne var ansøgningen så stor, at man måtte give forret
til aktive elever fra tidligere år. Antallet af arbejdspladser i lokalet satte en
overgrænse for elevtallet.
1959 modtog Husflidsforeningen meddelelse om, at menighedsrådetøn
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skede laden med bl. a. husflidslokalet fjernet. Laden var givet ingen pryd på
stedet, men for Husflidsforeningen var det en katastrofe. Der kunne ikke
findes nyt, egnet lokale og en fortsættelse i skolens sløjd-lokale var der ikke
mulighed for.
Husflidsforeningen ejendele, værktøj m.v. blev pakket sammen for det
tilfælde, der senere skulle blive anvendelse for det - men muligheden kom
ikke. Tingene blev 1964 solgt på auktion og midlerne hensat på en lille
fond, hvis renter skulle tilfalde elever på Broager skole, som havde vist
særlig interesse for sløjd og håndgerning.
Hermed sluttede et lille stykke kulturhistorie på Broagerland. Den virk
somme formand C. H. Clausen, hvis initiativer spores mange andre steder i
vor by, har sin meget store del af æren for Husflidsforeningens virke, men
iøvrigt er det bemærkelsesværdigt så trofast borgerne sluttede op om sådan
en forening. Lærerne Johs. Carstensen og Lars Jørgensen var således i en
lang årrække engageret i foreningens arbejde som bestyrelsesmedlemmer
eller revisorer af foreningens regnskab - et arbejde, der virkelig interesse
rede dem. Jeg mindes tydeligt deres interesse for foreningen, da jeg som
helt ung lærer sidst i 1940’erne kom til Broager skole og kom i husflidsfo
reningen. Det blev mit job gennem en årrække at indsamle medlemsbidra
gene til foreningen. Carstensen og Jørgensen var naturligt nogle af de
første,jeg gik til. De fulgte iøvrigt meget interesseret indsamlingens forløb.
Det var ikke blot de to lærere, der trofast støttede foreningen med penge.
Indsamlingslisterne blev sjældent kortere af andre grunde end dødsfald.
Mange gamle mennesker havde ydet bidrag i en menneskealder, og dem
skulle man passe meget på ikke at forbigå.
Fra starten ydede Broager Spare- og Laanekase store beløb til forenin
gen. 400 mark i 1890 var ganske mange penge, men siden op gennem
årene har foreningen fået sin rundelige del af Sparekassens rådighedsbeløb.
Broager kommune og Sønderborg amtsråd har ligeledes hvert år ydet
bidrag, selvom især de kommunale tilskud i kriseårene i 1930’erne nød
vendigvis ikke kunne blive store. Foreningen glemte ikke at takke for den
økonomiske hjælp, således at »vor Ungdom ikke med Tvang, men med Liv
og Lyst henvises til at udnytte deres Fritid«.
Foreningens ophør faldt nogenlunde tidsmæssigt sammen med færdig
gørelsen af sløjdlokalet på Broager skole, hvor i første omgang drengene og
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Husflidsarbejde ben- og æskefremstilling

senere også pigerne får en vis grundskoling i at benytte de mest almindelige
stykker værktøj.
»Gør det selv«-tanken, der vel i første omgang nok er kommerciel,
kunne måske alligevel række ind i noget af det, som med datidens stil og
ordvalg beskrives som husflidsstandens store opgave: at samle Skoleung
dommen og den voksne Ungdom til gavnlig Beskæftigelse, vække Lyst og
Kærlighed til Arbejdet, fremme Sans og Orden for Skønhed, og bevare de
Unge for al Lediggang.
Fra tjenesteboligen på skolen i Toftlund kunne vi se direkte ind i skolens
værkstedslokaler. Det var tydeligt, at da TV-kiggeriet begyndte at blive
trivielt, og da mulighederne var der i form af moderne træ-, metal- og
formningslokaler med deres moderne udstyr af maskiner og andet undervis
ningsmateriel, da kom behovet for voksenholdene også. Husflids/ore/j/ngen kom ikke, men elevernes - børn som voksne - lyst til at »lave noget«
med egne hænder: den var der.
A. JUUL PETERSEN
Lærer ved Broager skole 1946-1963, skoleinspektør senere, skoledirektør i Toftlund 1963-1982.
Kasserer og formand i Husflidsforeningen 1954-1959.

74

Husflidsarbejde træsløjd
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Husflidsarbejde fletning og bogbinding
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Jørgen Stephensen og hustru Henriette (født Grove). Foto ca. 1856.
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EnF.Broager
provst
S. Grove-Stephensen
Jørgen Stephensen
sognepræst i Ærøskøbing 18 2 5 -1834
sognepræst i Broager 1834-1856
provst over Ærø provsti 1831-34
provst over Sønderborg provsti 1856, konstitueret 1851
* Helsingør 3. ja n u a r 1791
+ Broager 9. november 1856
00 København 20. marts 1825
Henriette Christine Grove
* København 24. november 1801
+ Flensborg 6. februar 1872

DEN, der efter at have haft en økonomisk jævn opvækst senere kommer i
gode kår, har en tilbøjelighed til at beskrive sin oprindelse som god men
fattig. Jørgen Stephensen havde mulighed for selv at vælge, hvad han kunne
sig om den ting. Sålænge hans fader levede til 1806, kom han fra et
velsitueret håndværkerhjem i Helsingør, hvor faderen at dømme efter hans
ejendoms størrelse må have haft en betydelig bødkervirksomhed i Stenga
de. Efter faderens død er værkstedet gået over på andre hænder, og mode
ren har efter inventariet over hendes efterladenskaber formentlig levet af at
handle. Da der i alle årene til hendes død i 1812 var krig, har det sikkert
ikke været det store sus.
Boets indbo var intakt i 1812 og på auktionen, der blev holdt fordi en søn
var forsvundet i Rusland, og en var mindreårig, ser man, at det efterladte
blev solgt til velhavende kaperkaptajner og til byens honoratiores. Der var
købere med navne som Olrik og de Meza.
Auktionen indbragte temmelig mange penge, men da daleren en måned
derefter blev omskrevet til bankdaler og nedskrevet til 5/48 del af den gamle
værdi, var der ikke mange penge at rutte med for en studerende, der havde
to år tilbage af sin studietid.
Freden i Kiel kom samtidig med J.S.’s embedseksamen og mange af
dem, der skulle have haft embede i Norge stod nu med i køen om et dansk
embede.
I første række blev det derfor kun til et embede som kateket ved Hellig
åndskirken i København, der noget senere udvidedes med betjeningen af
kapellet i det Harboeske Fruekloster i Stormgade.
Her lærte han sin senere hustru at kende og blev gift i 1825, da det
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lykkedes at få embede som sognepræst i Ærøskøbing. Øen var endnu ikke
kommet sig efter Englandskrigen og udviklingen flyttede til Marstal. Her
ved dalede indtægterne i købstaden snarere end de stagnerede og Jørgen
Stephensen søgte om befordring.
Henriette Groves mødrene slægt var fra vestslesvig og havde fra Frede
rik V’s tiltrædelse af tronen været nært tilknyttet til ham og navnlig hans
anden dronning Juliane Marie. Tilknytningsforholdet var gået videre til
arveprinsen og hans børn, og da Christian VIII og hans gemalinde Louise
Augusta i 1830 besøgte Ærø blev det besluttet, at Jørgen Stephensen ved
vaccance af et passende embede skulle søge om audiens for at henlede
opmærksomheden på sig selv. Det skete i 1834, da sognepræstembedet i
Broager blev ledigt og tronfølgerens indstilling af J.S. til embedet blev fulgt
af kongen.
»Vi fulgte alle med ham til den dag (indsættelsen, den 13. april 1834) og
forlod altså det kjære Ærø, hvor vi i 10 år havde levet så lykkeligt«, skrev
Henriette Stephensen i familiebiblen.
Embedet som sognepræst var betydeligt mere alsidigt dengang end nu og
selvom indtægterne af det i Broager var en af de største i hertugdømmerne
var den faste løn kun 1 rigsdaler om året. Hertil kom dog faste indtægter 5 3
rdl og uvisse indtægter, som i gennemsnit sattes til 366 rdl. om året, alt i
kontanter, men dertil kom naturalier: 186 tønder havre, 73 tønder rug, 64
tønder byg, 700 pund smør og 1 læs hø. I levende dyr - 64 haner, 7 til 8 gæs
og brændsel 6 til 8 læs grantræ og 11 læs bøgebrænde. Hertil kom 1
køredag for hvert hus og 1 arbejdsdag for hvert kåd og inderstested i nogle
af sognets distrikter.
Broager var et stort sogn med 3.371 sjæle og hvad mere var: her var alt,
landbrug, fiskeri, skibsfart og industri. Det sidste havde købstæderne endnu
ikke dengang. Her var mange rige og mange fattige, men som det siges i
visitationsindberetningen: det til trods: »var sædeligheden i det hele god,
skønt mange krohuse og dermed forbundne udskejelser, og de i Broager
sogn stedfindende markeder arbejdede imod..«. »Vi har kun et par menne
sker i hele sognet, som er bekendt for drukkenskab og af uægte fødsler har
vi i 1839 haft 6, i 1840 3 og i 1841 6«.
Skolevæsnet var bortset fra det i selve Broager by ikke i en al for god
forfatning, for efter den første provstevisitation efter 1834, siges det i
visitationsberetningen: »Under J.S. kraftige forvaltning er der kommet
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mere orden, navnlig i skole og fattigvæsen og jeg håber på yderligere
forbedring«.
Fattigvæsnet har været datidens smertensbarn, men man ville vente med
at bygge en projekteret fattiggård til diakonatet - kapelaniet - var betalt.
Den »nye« fattiggård, der blev nedbrudt i 1975 lå ved vejen til Skodsbøl.
1selve spørgsmålet om gudstjenesten og kirkens betjening iøvrigt, mødte
den, der kom fra et andet stift en særlig jordbunden form for ritual, der var
indført af Frederik Vl’s yndlingspræst, generalsuperintendent J. G. C.
Adler. En alterbog, den adlerske Agenda fra 1796 havde omskrevet Fader
Vor, Trosbekendelsen, Velsignelsen og andre stykker af gudstjenesten i
udpræget rationalistisk retning. Adskillige menigheder havde gjort oprør
mod anvendelsen, men den havde været i brug i Broager. Langsomt førtes
gudstjenesten tilbage til den gamle form. Knæfaldet foran alteret blev
genindført, brødet og vinen consecreredes før uddelingen af nadveren og
man lod orgelet spille et mellemspil inden officielle bekendtgørelser blev
oplæst. Tidligere havde menigheden forladt gudstjenesten under salmen
lige efter prædiken for ikke at komme til at høre på disse annonceringer af
love og bestemmelser, som de ikke forstod, fordi de var på tysk. »Men i det
hele betragtet fortjener vor menighed ros for kirkelighed, religiøsitet og
sædelighed, skønt der vist nok findes adskillige eksempler på undtagelser
fra den almindelige regel... Kirken bliver meget flittigt besøgt...« (fra
indberetning til visitatoret 1841).
Med udgangspunkt i Sønderborg fandtes et præstekonvent, som talte
ikke alene præster for de under Sønderborg Provsti værende kirker i
Sønderborg, Ullerup, Sottrup, Nybøl, Kegnæs og Broager, men også for den
adelige lirke i Dybbøl og den under Als hørende Hørup, med pastorerne
Schwensen i Hørup. Her var J.S. i begyndelsen temmelig ensom imellem en
række tysk uddannede præster, men han holdt ud og havde den glæde, at en
ny Dybbølpræst Kristen Karstensen, som den første sluttede sig til ham
efterfulgt af familien Schwensen i Hørup, der skiftede fra tysk til dansk fra
dag til anden og H. F. Fejlberg i Ullerup. Igennem Schwensens kom J.S.
også i kontakt med den alsiske gejstlighed, der kom til at danne kredsen om
biskop Jørgen Hansen, Guderup.
Oprøret var en særlig oplevelse for den travle præst og hans 10 børn. De
blev fordrevet og var borte fra sognet i et år. Da de blev genindsat skete det
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under befolkningens jubel, men det er en særlig historie, som J.S. selv har
fortalt i kirkebogen. Den vil følge ved en anden lejlighed.
Allerede da J.S. i 1839 havde fejret sit 25 års præstejubilæum havde
menigheden hædret ham ved en fest i Broagers største lokale og skænket
ham en pragtbibel. Men modtagelsen familien fik ved hjemkomsten i 1849
var en endnu større glæde.
Da Sønderborgs provst gennem flere år i 1851 bad om sin afsked
konstitueredes J. S. som provst og udførte denne gerning til sin død den 9.
november 1856. Selve udnævnelsen kom nogle dage før denne dato.
To mislyde er fundet i hans forhold til menigheden, dels med hensyn til
en herrnhuterisk familie, som han ikke ville anerkende, og dels med hensyn
til det daglige forhold til Ottemændene, der sad på pengekassen. De var
påholdende med menighedens penge, når der skulle bygges i kirke og
præstegård, men de synlige minder der i dag er om J.S. virksomhed i
Broager er slet ikke så få. Diakonatet, det nu nedrevne fattighus, de vinduer,
der indtil 1924/27 sad i kirkens skib og udformningen af Broager bys park,
præstegårdshaven, der blev omdannet fra køkkenhave til et engelsk
haveanlæg, og allerede fra 1901 lejet ud til kommunen for 99 år.
Den 4. december 1856 stod der i Den danske Slesviger:

Broager Kirke ca. 1910. Læg m ærke til vinduerne i koret.
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En trofast, ædel sjæl har os forladt
et liv os alle dyrebart er slukket.
Tung faldt på vore hjerter sorgens nat
da dette øje blev i døden lukket.
Broager præstegård, du før så rig
på huslig fryd og sand familielykke
hvor fattig nu i sorg du hyller dig.
I graven ligger gjemt dit bedste smykke. '
Til sorgens hus du see i nåde ned
hvor måler dybet a f den store smerte.
Her brast et bånd a f ægte kjærlighed,
det ømmeste, det bedste faderhjerte.
Ja see i nåde ned, algode Gud!
Du kjender smertens dyb og kan den stille.
Send til de sørgende dit julebud,
og led dem selv til nådens trøstekilde.
Det var Kristen Karstensens sidste hilsen til vennen, som blev begravet på
Broager kirkegård.
Mere end 15 år blev han overlevet af sin hustru, der flyttede til Flensborg,
hvor hun døde på sin bopæl i Mariegade i februar 1872.
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Interiør fra kirken. Prædikestolen er til højre. De to pulpiturer fjernedes 1924.
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Indberetning fra Broager Pastorat
ved Generalvisitationen 20. Sept. 1855
1.
a.
b.

c.

d.
2.

a.

Siden generalvisitationen 1845 ere i Broager Menighed foregaaet
følgende Forandringer.
Kirken har i indeværende Aar undergaaet en betydelig Hovedrepara
tion. Efter at vi hele Sommeren have holdt Gudstjeneste i Broager
Skole, holdes nu vor første Gudstjeneste igjen i Kirken ved Hans
Høj velærværdighed Biskoppens Nærværelse på Visitationsdagen.
Ansat som Hovedpræst i Broager Menighed 1834 maatte jeg under
Oprøret forlade det mig allernaadigst betroede Embede 1848, idet
Fællesregeringen afskedigede mig; jeg levede da med min Familie i
Ketting paa Als af Hans Majestæts Naade, og fungerede som constitueret Præst for Augustenborg Flække og Lazaretpræst, indtil jeg
atter i Januar 1850 kunde tiltræde mit Embede igjen. Under min
Fraværelse var den daværende Diaconus Wollesen først constitueret
og derefter kaldet af Oprørsregeringen til Hovedpræst. I hans Sted
kaldtes Diaconus Hjort i Ullerup til Diaconus i Broager, og da han
blev removeret i Januar 1851, bestyrede jeg begge Embeder, indtil
den nuværende Diaconus Schleppegrell blev allernaadigst kaldet til
Broagers Diaconus, og tiltraadte dette sit Embede i Februar 1853.
Skolen i Broager, som havde 2 Classer, blev formedelst sit store
Børnetal forandret derhen, at der 1847 blev tilbygget for en ny Classe
med Degneboligen; øverste Classe blev saaledes deelt i en Drenge og
en Pigeclasse, og Skolen saaledes 3 Classer med 3 Lærere.
Lærernes Indtægter ved Iller ere bleven betydelige forbedrede 1854,
idet en ny reparttionsnorm er bleven indført.
Efter de før 1848 gjorte Forberedelser blev der 1849 bygget et
Fattig-Arbejdshus paa Broagermark, hvilket er i sin fulde Virksom
hed, og har havt god Indflydelse saavel paa de Fattiges Forplejning,
som paa Fattigvæsnets gemenlige Regulering i det hele.
Broager Sogn har 4 Skoledistrikter.
Broager Skole med 2 Overclasser og 1 Elementærclasse.
Lærerne 1. Mathias Brodersen tillige Degn og Organist er lærer for
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øverste Drengeelasse; blev ansat ved Skolen 29. September 1821.
2. Hans Christiansen, Lærer for øverste Pigeclasse, blev ansat ved
Skolen 13nde April 1833.
3. Marius Buih, Elementarlærer, ansat ved Skolen 12. Marts 1852.
b. Skeide Skole, Lærer Matz Westerlund, ansat ved Skolen 26. April1829
c. Egernsund Skole. Lærer Christian Heinrich Koch ansat ved Skolen
15nde Juni 1853.
d. Iller Skole. Lærer Niels Lorentzen Nielsen ansat ved Skolen 29.
November 1854.
Desuden er der i Egernsund en privat Skole. Læreren, er ældre
theologisk Student, Christian Petersen, blev antaget til Lærer 11. Maj
1852.
I Broager en privat Skole for Børn under 10 Aar har bestaaet i mange
Aar under Lærerinden, Jomfru Line Hundevadt.
Skolevæsnet i Menigheden meget godt. Alle Lærerne ere duelige og
intet er at erindre imod deres Forhold. Dog fortjener Degnen M.
Brodersen især at nævnes som en udmærket Lærer, og erkjendes som
saadan selv af alle Provstiets Skolelærere.
3. 1. Biskoppen gjøres opmærksom paa, at Pastorat - og Diaconat Inven
tarierne nu ere omtr. 60 Aar gamle, hvorved Pengeydelserne, som de
der ere anførte, ikke svarer til Nutiden. Det vilde saaledes være
ønskeligt, om disse Inventarier bleve reviderede, hvortil der desuden
synes at saa megen mere Grund, som alle Pengebestemmelserne ere
der anførte i den gamle Courant.
2. Skolelærerne her, som i hele Provstiet, have anmodet mig om Ærbød igst at andrage paa, at de maae blive frie for at levere Afhandlinger
over de dem af Præsten aarlig opgivne Spørgsmaal, idet de tror, at
disse Afhandlinger ikke forlanges i flere Provstier.
Broager Pastorat den 19nde September 1855.
Ærbødigst
J. Stephensen
Repartition: Foredeling
Inventarium: Fortegnelse over en Tjenestemands Indtægter.
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SET OG SKET PÅ BROAGERLAND

1984

v/ Emma Krog
JANUAR:
1. Annelise og Egon Krogh overtager Rathje’s bageriudsalg i Storegade
efter familien Justesen.
12. Teglværkerne i Egernsund har fået afsat hele deres produktion af
mursten fra 1983, hvilket er en stigning i afsætningen siden 1979.
12. Rejsegilde på den nye køkkenfløj på »Vestervang«.
26. Broager Brandværns danse-orkester har stor succes ved et vinterbal i
Rendsborg.
FEBRUAR:
7. Fra torsdag til lørdag er der »åbent hus« på Broager centralskole,
hvor forældrene kan følge den almindelige undervisning.
15. Kommunens beskæftigelsesafdeling forsøger at lave en skøjtebane
på den tyske skoles tidligere sportsplads.
15. Egernsund Husmoderforening har ved generalforsamlingen fået ny
formand. - Tidligere kasserer Else Clausen afløste Marichen
Petersen.
22. 50 personer har søgt en opslået stilling på »Familie-centret« på
Iller Slot.
MARTS:
1. Biblioteksuge til 4. 3. Der er oplæsning for børnene, klipning af
gækkebreve m.m.
24. Ophørsudsalg i »Børneshoppen«.
27. Marina Minde lystbådehavn og Campingplads overtages af Humle
bæk Centret A/S med Peter Matzen som bestyrer.
28. Sparekassen får ny parkeringsplads ud mod Storegade. Muren flyttes
længere ind mod bygningen.
31. 4 unge mennesker køber Forsamlingsgården i Broager og vil indrette
den til lejligheder. Overtagelse pr. 1. april.
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APRIL:
7. Der er åbent hus på »Vestervang« med påskesalg af beboernes
håndarbejder.
8. B.U.l. har afviklet klubmesterskaberne i badminton.
8. Broager klenodie er kørt på Herregården »Wilhelmsberg« ved År
hus. Det drejer sig om Andr. Lausens hestetrukne flyttevogn.
10. Forårskoncert i Egernsund skoles aula. Broager Musikskole under
holder med et alsidigt program.
18. Dynt Kunst afholder påskeudstilling.
MAJ:
1. H. C. Sibbesen åbner advokatkontor på Storegade 5.
1. Pensionistbutikken åbner på Storegade 30.
18. Mannequin-opvisning på Vestervang. 16 mannequiner i alderen 7087 år viser tøj, der er mode for aldersgruppen.
19. Mona og Per Jensen har overtaget »Strandkroen« i Vemmingbund
og holder reception.
23. Idrætsuge i Egernsund arrangeret af Boldklubben Frem.
JUNI:
2. Skodsbøl frivillige Brandværn afholder børnegilde.
9. Pinsebal i Skeide Forsamlingshus.
23. Teglværksspillet går over scenen for 3die og sidste gang. Der spilles
4 dage i træk.
26. Lokalhistorisk forening arrangerer aftentur til Vemmingbund, Smøl
og Skodsbøl.
28-4. Ringridning med festoptog søndag den 1. juli.
JULI:
1. Herberts Kro overtages af Stinne og Jønne og får navneforandring til
»Restaurant Broager«.
11. 13 børn fra Broager stævner mod Esbjerg, hvor 1200 FDF/FPFer
holder lands musik-stævne »Musik 84«.
19. Der forhandles mellem teglværksejerne og kommunen om Egern
sund havns fremtid. Som fragthavn har den overlevet sig selv.
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26. Ophørsudsalg hos urmager Jens Juhler.
AUGUST:
1. Sommerkoncert i Broager Kirke med trioen Atli Sigfusson, Benedik
te Johansen og Thomas Jensen.
1 1. Kirkens Korshær indvier familiecentret på Iller Slot under overvæ
relse af dronning Ingrid. Bygningen har været under arbejde i næsten
1 år. Der er indrettet lejligheder, fællesrum, aktivitetsrum, legeplads,
drivhus m.m. Mange er inviteret til Slotsfesten.
18. »Frem« afholder loppemarked i Egernsund.
30. Kommunen har indrettet en B.M.X. bane på Nejsvej i Broager.
SEPTEMBER:
1. Kirsten og Holger Horne fejrer 10 års jubilæum.
7. Kommunen forsøger sig med madudbringning fra »Vestervang«s
køkken til 37 pensionister. Det er hjemmehjælperne, der sørger for
udbringningen.
13. Gymnastikforeningen i Skeide afholder børne-dyrskue med brand
værnets musik og diverse sportskonkurrencer.
15. Reception på Skeide forsamlingshus ved Grethe Hansen.
23. Egernsund Kirke fejrer sit 75 års jubilæum ved høstgudstjenesten.
Prædikant er biskop Olav C. Lindegård. Om eftermiddagen er der
sammenkomst for interesserede på Egernsund skole. I dagens anled
ning er der forfattet en ny pjece om kirken og dens historie.
OKTOBER:
1. Fritidshjemmet fylder 4 år og fejrer dagen med cirkusforestillinger,
hvor børnene er aktører.
1. »Færgegården« i Egernsund er genopstået til en ny æra under Mari
anne Iversens ledelse. Der har været reception i de moderniserede
lokaler.
2. Ole og Lis Hansen overtager PL sko i Storegade 25 efter Annelise og
Peter.
11. Rævehalejagt udgår fra Dynt Mølle.
17. Rejsegilde på svømmehallen ved Rendbjerghjemmet. Den forventes
indviet til december.
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26. Den 30 meter høje skorsten på Bachmanns teglværk bliver sprængt
væk.
NOVEMBER:
5. Advokat Bernth-Andersen flytter sit kontor til Storegade 17.
12. Foredrag på Broager skole om alkoholproblemer. Foredragsholder
er Alko-konsulent Erhardt Riis.
17. Egernsund Husmoderforening fylder 30 år og inviterer til fest på
»Færgegården«.
29. »Dynt Kunst« juleudstilling med godt 20 akvareller i glade farver af
Reinhold Wenzel.
29. Egernsund-maleren Peter Nicolaisen fylder 90 år. Hans malerier
kendes af de fleste fra skoler, plejehjem, rådhus og private institu
tioner.
30. Lokalhistorisk forening har en spændende udstilling i Sydbanks
lokaler. Den omfatter billeder, udklip, plakater m.v.
30. Skodsbøl Borgerforening genopstår efter 2 års dvale.
DECEMBER:
1. »Broagerland III« udkommer hos Ihle, Broager.
2. Adventskoncert i Broager kirke med deltagelse af Egernsund Sang
kor.
6. Hans Bischoff taler ved Sparekassens garantmøde.
18. Rejsegilde på en tilbygning på »Fritidshjemmet«. Plads til yderligere
20 børn.

1985

JANUAR:
12. Gunnar Madsen overtager forpagtningen af »Nettohjørnet«.
23. Lokalhistorisk forening holder møde på Skeide, hvor Hans Ramm
viser lysbilleder fra Fjordvejen.
30. Koncert i Broager Kirke. Børge Larsen dirigerer amatørorkesteret.
FEBRUAR:
2. »Nåleøjet« flytter til Møllegade 57.
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2. Broager Energi starter i Kirkegade.
10. Genforeningsfest i Skeide. Underholdning ved »Det lille Teater«,
Gråsten.
17. »Apotekeren fra Broager« går over skærmen flere tirsdage i træk og
afføder megen omtale i aviserne. Mest ros.
22. Hos Astrid og Jes Jacobsen fejres der jubilæum (90 år, familien) 20 år
(personlig) og der er reception med dans.
MARTS:
1. Første oplag på 2000 eksemplarer af »Teglværker ved Flensborg
Fjord - 100 år i billeder« er revet væk fra hylderne inden jul, og andet
oplag er gået i trykken.
20. Sparekassen lader en mild gaveregn daler ned over de lokale fore
ninger. Ialt ca. 26.000 kr.
23. Gymnastikopvisning i Broagerhallen med Augustenborg og Vidars
springhold som gæster.
24. Gymnastikopvisning i Egernsund hallen.
APRIL:
11. Valdemar Petersen og hans trio spiller salmer i Broager Kirke.
19. Den såkaldte frikvartersbane ved skolen skal nu alfalteres og måske
om vinteren overises til skøjtebane.
20. Broager-Hallen er rammen om et brandværns-show med musik og
underholdning i 2 timer.
30. En stål-kutter bygget på Broager Skibsværft (Viggo Hansen & Søn
ner) fragtes ad landevejen til Egernsund og søsættes der.
MAJ:
1. Der er problemer og diskussion og arbejde omkring Loddenmosens
afvanding og vandhøjde. Stedet skal gøres til rekreativt
område.
12. Musikskolen fylder 10 år, og det markeres med en koncert i Broager
skoles aula. Eleverne optræder dels i ensembler, dels solo. Der er ca.
70 elever.
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10. Medlemmer af Broager Husholdningsforening skal ud på udflugt i
det sønderjyske land. Turen går til Gram Tæppefabrik og
Skærbæk Planteskole.
24-27 Vemmingbund strandfest med musik, konkurrencer og
Mågeparkens tivoli.
27. Erhardt Nielsen stopper sin mælkekørsel efter 24 års kørsel
rundt til kunderne.
JUNI:
1. Motionsløb i Broager med alt for få deltagere.
7. Idrætsuge i Egernsund.
7. Havekredsen indbyder til havevandring i Rødekro.
15. Åbnings reception på Døgnkiosken, Mejerivej 34.
23. Skt. Hansfester med talere både på Marina Minde, Smøl Vold og ved
Strandkroen i Vemmingbund.
JULI:
4.-8. Ringridning med hvad dertil hører af frokost og arrangementer.
7. De første iranske flygtninge kommer til Sea Inn i Egernsund, og i den
anledning er der blandt borgerne dannet en støttegruppe.
18. Broager Børnehave får et legeskib fra Gartnerhjemmets snedker
værksted.
20. En tysk sejlbåd - en katamaran - findes drivende syd for Brunsnæs
uden personer om bord
AUGUST:
3. Jane Schmidt Jansen bliver den nye klinikchef på børnetandplejen.
4. Fra denne dato kommer der en stigning i priserne på rutebilbillet
terne.
17-18 er der loppemarked på Egernsund gamle skoleplads. »Frem« er
arrangør.
31. Broager drengespejdere fejrer deres 50 års jubilæum i »Uglekløften«
med jubilæumsløb, udstilling og udgivelse af en bog med tekst og
billeder fra det halve århundrede.
29.-31. Markedsdage i Broager.
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SEPTEMBER:
1. Anna og Viggo Asmussen slutter mange års arbejde på Broager
Dampvaskeri, og forretningen lukkes.
2. Fodklinik åbner på I. P. Nielsensvej la (Inger Rasmussen).
10. Egernsund danske Sangkor får ny dirigent, Carsten Pedersen.
18. I tilslutning til Fritidshjemmet bliver der lavet en fritidsklub.
Desuden bygger børnene en indianerlandsby.
OKTOBER:
2. Forretningsophør: Harry’s Herresalon ophører.
3. Skeide Borgerforening indbyder til møde hvor Bjarne Boytang og
Hans Grunde vil fortælle om flygtningearbejdet.
25. Broager kommunalbestyrelse har godkendt, at Egernsund Brolaug
overtager administrationen af den del af Egernsund havn, der
benyttes af lystsejlere.
26. »Salon Jette« på Vemmingbundvej flytter til Sønderborg.
30. Borgerforening stiftes i Egernsund.
NOVEMBER:
3. Kirkekoncert for orgel og sopran. Mathias Zanz og Dorothea
Røschmann opfører værker af Bach, Buxtehude m.m.
9. Julemesse i Broager-Hallen arrangeret af Broager Drengespejdere.
10. Borgmester Niels Krogh Hansen tager det første spadestik til private
andelsboliger på Hørmarken.
19. Hele måneden valgmøder og avisdebatter som oplæg til
kommunevalget, hvor Peter Nielsen afløser Niels Krogh Hansen som
borgmester.
25. Pigerspejderne i Broager holder »Åbent hus« på Tværvej i anledning
af deres 75 års jubilæum. Desuden har troppen fået hytten sat i stand
med el-varme, nye gulve og nye møbler.
DECEMBER:
1. Adventskoncert i kirken med Broager Musikskole og skolekor.
12. Hyggemøde i Skeide med Luciaoptog.
14. Klyngehusene i Egernsund klar til salg.
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16.
24.
28.

Gudstjeneste med Egernsund Sangkor og Amatørorkesteret.
Broager bueskytter hører til blandt landets bedste og fremviser fine
resultater fra diverse stævner.
Broager Posthus flytter midlertidigt til Vestergade 21, mens den
gamle bygning moderniseres for en rund sum.

LOKALHISTORISK ARKIV

ARKIVET har fået en ny medhjælper, Edith Johansen. Hun har lettet mit
arbejde meget, da hun er perfekt i gotisk skriftlæsning, og kan oversætte
selv de mest snørklede akter. Ydermere laver hun skrivemaskinearbejdet.
Sydbank har foræret os en fotokopi-maskine af ældre model. Den bliver
meget benyttet, og med Svend Hollensen som fast mekaniker fungerer den
udmærket.
Men et hjertesuk! - vi får for få arkivalier ind på arkivet. Mon befolkningen
på Broagerland endnu ikke er klar over, at det er Broagerlands historie vi
prøver at registrere. De behøver ikke at være ældgamle. Det der sker i dag,
er historie i morgen.
Vi træffes stadigvæk på Møllegade 5 hver tirsdag fra kl. 16-18 og på tlf.
04 44 16 13.
Lory Carstensen
Arkivleder
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FRA BESTYRELSEN

NUVÆRENDE BESTYRELSE:
Svend Hollensen, Mølmark, formand
Chr. Frederiksen, Brunsnæs, næstformand
Randi Demuth, Broager, kasserer
Tage Holm, Broager, sekretær
Lory Carstensen, Vemmingbund, arkivleder
Hans Nissen, Skodsbøl
Hans Andresen, Skeldemark
Hans Heinr. Huttmann, Egernsund
Chresten Krogh, Smølmark
Suppleanter:
Peter A. Petersen, Mølmark
Emma Krogh, Broager
Revisorer:
Fr. Riibner, Broager
Rich. Paulsen, Broager
AF FORENINGENS AKTIVITETER I 1985
kan nævnes:
23. 1. Vintermøde på Skeide Forsamlingsgård med lysbilledforedrag af Hans Ramm, Rinkenæs om strækningen »Flensborg-Egernsund i gamle dage«.
Mødet var meget velbesøgt.
11.4. Generalforsamling på Restaurant Broager med foredrag
af Arne Åbenhus om »Dilettant i Sønderjylland«
19. 6. Sommerarrangement: Vandring på Broager Kirkegård
med besøg i kirken (Jens Bach Nielsen) og afsluttende foredrag
på Skodsbøl Kro om tidligere præster på Broagerland af Sv.
Hollensen.
Der afholdtess 4 bestyrelsesmøder i 1985
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FRA 1986 KAN NÆVNES:
17. 1. Møde på Skodsbøl Kro med fredrag af overtoldbetjent
Åge Hansen, Kruså om: »Gendarmer på Broagerland«.
Der var fremvisning af billeder og uniformer fra dengang.
5. 3. Generalforsamling på Skodsbøl Kro med foredrag af
pastor Haystrup, Hillerød om: »Kongeblod på Broagerland«
17. 6. Sommerudflugt der gik over Dynt - Gammelgab Overskov - Kaiserdom - Brunsnæs Kro.
Foredrag på kroen af Sv. Hollensen og Chr. Frederiksen.
Sidstnævnte med lysbilleder af det gamle Brunsnæs.
Et velbesøgt møde.
I 1986 er afholdt 3 bestyrelsesmøder i tiden 1. 1. 86 - 1. 9. 86.

94

95

Torvet Broager ca. 1925. Det første hus tv. er maler W arneckes, så følger bager Nielsens (nu Teddy Petersen
midtfor stod karusellen, når det var »Broager Marked- -

BROAGER

På den åbne plads

Storegade Broager før 1905. Tv. skrædder Andresens butik. Dernæst den gamle brugs og Wollesens kro, senere Hotel National.
Nu er der Sydbank og parkeringsplads på arealet.
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BROAGERIAND V

Tryk: Ihle Offset ■Bogtryk, Broager
O m slagsbilledet skyldes også denne gang den kendte
kunstner Svend E rik Ihle.
D et viser C athrinesm inde Teglværk
før restaureringen tog sin begyndelse i 1986.
T idligere udgivet:
BROAGERLAND
B R O A G E R L A N D II
B R O A G E R L A N D II I
B R O A G E R L A N D IV

(oplag 1000 stk.) 1981 udsolgt
(oplag 800 stk.) 1982 udsolgt
(oplag 800 stk.) 1984
(oplag 600 stk.) 1986

BROAGERLAND V
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FO RO RD

D ette hæfte om lokalhistorien på B roagerland
et fem te i ræ kken. Ligesom de foregående fire
hæ fter er d ette dels originalbidrag fra velvillige
m edlem m er af foreningen, dels gengivelser af
lidet kendte arbejder om vor hjem egn som kan
have interesse for vor læ serkreds, så at det kan
forsvares at gengive dem her. Vi takker alle bi
dragydere som har m edvirket til udsendelsen
af dette hæfte. Selv om det ikke er nogen år
bog, er vi glade over, at vi stadig kan samle stof
til at udsende om vor hjem egns fortid.
Vi opfordrer vore læsere og andre interesse
rede til at kom m e m ed ideer til frem tidige hæf
ters indhold. E nhver henvendelse vil m odtages
m ed tak. A f de foregående hæ fter om B roager
land er num rene I og II allerede udsolgt og ef
terspurgt. og det ser desværre ud til at der ikke
er økonom isk basis for at genoptrykke dem .
D e r er nogle eksem plarer tilbage af hæ fterne
III og IV, ligesom der stadig kan skaffes ek
sem plarer af A. C. Rasm ussens bog om B ro
ager skole. Vi benytter som altid lejligheden til
at gengive gam le billeder eller postkort her i
hæ ftet, og vi opfordrer igen til ved oprydning at
betæ nke arkivet m ed papirer, billeder og andre
arkivalier. D et er ud fra arkivets sam linger at
grundlaget for m ange artikler i dette hæfte er
skabt. Vi h åb er på den samme velvillige m odta
gelse, som er blevet de foregående hæ fter om
B roagerland til del.
Bogudvalget
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Rutebilforbindelsen
Brunsnæs - Broager - Nybøl
V. Sottrup - Snogbæk
Sottrupskov
A f Karin Flugt Jonasson
e f t e r a t b r o a g e r b a n e n var blevet nedlagt i 1932 savnede
m an i B roager en forbindelse til Sundeved. Især de næringsdrivende i
B roager blev b erø rt, da der sam tidig var blevet bedre forbindelser til
Sønderborg.
B orgerforeningen i B roager enedes derfor om på et m øde hos Jes Ja 
cobsen den 16. septem ber 1932, at skrive til trafikm inisteriet i K øben
havn. M an ønskede en rute fra B roager til V. Sottrup og en rute fra
Brunsnæs til Broager. D en 17. oktober 1932 fik borgerforeningen føl
gende svar:
»I A nledning af den ærede Forenings Skrivelse af 23. f. M. angaaende O prettelse af A utom obilruter fra B roager til V. Sottrup og B runs
næs skal m an m eddele, at Statsbanerne for førstnævnte R utes Ved
kom m ende har m odtaget et ligelydende A ndragende fra Sottrup Sogn eraad , hvortil m an under 29. August d. A. har svaret, som det frem gaar af vedlagte Afskrift.
A ngaaende R uten B roager-B runsnæ s skal m an udtale, at den paa
G rund af overordentlig ringe Benyttelse blev nedlagt som urentabel.
D a forholdene ikke har æ ndret sig siden Nedlæggelsen, vil en G en 
optagelse af D riften give direkte Tab, og m an beklager derfor ikke for
Tiden at kunne im ødekom m e A ndragendet.
Hvad angaar Taksterne, skal m an henlede O pm æ rksom heden paa,
at der fra 1. O k to ber er sket en Nedsættelse bl. a. i Forbindelse m ed
Broager. En O rdning, hvorefter R utebillinierne i Sundeved skulde
indgaa i den alm indelige direkte B illetudstedelse m ed Beregning af
norm al B illetpris for den sam lede Transportafstand pr. B ane og pr. Bil,
vilde ganske forrykke disse R uters økonom iske Basis og kan allerede
af denne G rund ikke kom m e i B etragtning«.
D e refter besluttede m an på et m øde den 18. ok to b er 1932 at o prette et
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selskab der kunne overtage rutebildriften, og søgte derfor gennem
B roager Kom m une koncession fra am tet vedr. ruten BrunsnæsSnogbæk.

D en første rutebil 1933.

M an henvendte sig så til min far C hristian M øller, der boede hos
H offgaard i Vestergade i B roager og forespurgte om han var inter
esseret i at køre ruten. H an arbejdede dengang ved udvidelsen af vejen
B roager-N ybøl over Smølvold og havde også kørekort til lastbil, m en
skulle så have udvidet førstehjælps kursus. Far var m eget interesseret,
fik også koncessionen m en m åtte gå til form anden for borgerforenin
gen for at m eddele, at han ikke selv var kapitalstæ rk nok til at overtage
driften og bad derfor borgerforeningen indkalde til et offentlig m øde.
D ette blev afholdt på C entralhotellet den 30. maj 1933. P roble
m erne blev frem lagt, og m an oprettede et udvalg der skulle arbejde vi
dere m ed sagen. I d ette udvalg var foruden købm æ nd fra B roager også
H. C. Ley, V. S ottrup, kom m unesekretæ r Jørgensen, V. S ottrup og sog
nerådsform and G orrigsen, Nybøl.
10

R utebilforeningen blev o p rettet den 26. 9.1933 m ed købm and Johs.
O h rt som form and, næ stform and og sekretæ r Jørgensen, V. S ottrup,
kasserer Heinr. H orn. R uten blev påbegyndt lørdag den 30. septem ber
1933 m ed en prøvetur, hvor Johs. O hrt og H einr. H orn deltog og star
tede så officielt den 1. oktober 1933 m ed at køre 3 ture dagligt.
R utebilen var en C hevolet 1928 m ed 10 pladser. Far m åtte stille en
kaution og da han ikke havde m egen kapital indgik alt fars og mors
indbo og ejendele også i kautionen. D et første år skulle der ikke afdra
ges på gælden på rutebilen, men alle reparationer skulle far betale.

Den anden rutebil 1933-1940.

Befolkningen i de kom m uner hvor rutebilen kørte benyttede sig flit
tigt af forbindelsen og som tiden gik blev økonom ien så god at far
kunne betale bilen.
A t han var vellidt som chauffør, var der m ange der gav udtryk for.
A ltid var han hjælpsom , og m ødre kunne roligt lade deres børn, store
som små, køre m ed rutebilen alene, de skulle nok altid kom m e frem til
bestem m elsesstedet. Jeg kan huske hvordan ældre m ennesker hængte
et lille flag ud, når de skulle m ed rutebilen, og far ventede altid på at
11

de fik låst døren m. m. H an kunne også lukke for høns og æ nder og an 
dre husdyr hvis en passager ikke kom hjem før næste dag. Ind imellem
kunne d et også hæ nde, han kørte turistkørsel. Så lejede han en anden
vognm and til at køre ruten.
Krigen kom i 1940 og bededag den 19. april 1940 da far kørte på vejen
m ellem Iller og Brunsnæs lå der en tysk spæ rreballon m idt på vejen.
H an prøvede at få ballonen ind i rutebilen, m en da det ikke lykkedes
på grund af størrelsen, stak han en kniv i den, hvorved gassen sivede ud
og blev antæ ndt af en gnist fra m otoren, så der skete en eksplosion og
rutebilen udbræ ndte totalt. Far blev en del forbræ ndt og m eget
chokeret.
R u ten blev derefter indstillet så længe krigen varede, m en i foråret
1946 besluttede bestyrelsen i aktieselskabet som stadig eksisterede, at
prøve på at få forbindelsen igang igen. M an udstedte nye aktier og
k ø bte en rutebil, m en lige inden den skulle leveres bræ ndte den i en
lade. D er blev d erefter købt en M agirus D eutz og den 1. juli 1947 star
tede ruten igen.
T iden efter krigen var en anden, der var ikke så m ange passagerer
m ere (d eraf fik C hristian M øller navnet toem C edde!). B illetpriserne
var sm å, rutebilen gam m el m ed m ange for den tid dyre reparationer,
så økonom ien blev dårligere og dårligere da far tit m åtte leje en anden
vogn hos H erm annsen i Sønderborg. Som det frem går af hans kasse
bog fra jan u ar m åned 1949 var indtæ gterne 2.326,75 kr. og udgifterne
i sam m e m åned 2.231,50 kr. Far overdrog derfor ruten til Chr. C hristen
sen, Skodsbøl i 1950. C hristensen kørte ca. 1 år, derefter overtog
D . S. B. ru ten og far blev efter anbefaling fra rutebilforeningen i B ro
ager ansat som chauffør. H an kørte til 1965 og m åtte så holde på grund
af sygdom
I
ram
t*oecow
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C hristian M øller's
førerbevis,
udstedt første gang
24. 8. 1931.
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Chaufføren læser nyhederne inden næste busafgang.

T A K ST ER F O R P E R S O N B E F O R D R IN G E N 1933
på bilruten Brunsnæs - Broager - Sm øl - N ybøl - Vester Sottrup - Snogbæ k
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Jëmlûs.

Plankort over rutebilstræ kningen B runsnæs-Snogbæk.
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Broagerlands
Ungdoms- og Idrætsforenings
oprindelse
Dens centrale placering i dansk foreningsvirke
siden århundredeskiftet
A f Kristian Sibbesen
MAN GE NATIONALE S ØNDERJYSKE F O R E N I N G E R har haft
deres udspring fra sam m enkom ster i private hjem . D e blev stiftet m ed
vidt forskellige foreningsnavne, m en form ålet var altid at frem m e
danskheden. D er var m åde m ed friheden dengang i Sønderjylland.
Foreninger har fået bøde for at have gym naster under 18 år m ed på hol
det. D et er også hæ ndt, at m an udstillede lytteposter og holdt bagdø
ren åben, så foredragsholderen i tide kunne forsvinde og blive ledsaget
til banegården m ens en lokal m and besteg talerstolen, før øvrighedens
ordenshåndhæ vere tråd te ind i salen. D et var under frem m edherredøm m e, det var trængselstider, m en m an lod sig ikke kue.
U nder disse om stæ ndigheder stiftedes den 15. august 1901 »B roager
G ym nastikforening«. Første sparsom m e referat i protokollen er over
et år senere fra en generalforsam ling den 2. septem ber 1902. M an b e
retted e af ganske bestem te årsager ikke så m eget dengang.
D et var Jørgen A ndresen, Skræ kkehøj, der igen og igen kaldte til
samling om et dansk foreningsvirke på egnen,
og han blev da også foreningens første for
m and og sam tidig gym nastikleder.
A llerede i 1903 blev han på form andspo
sten afløst af Jens C hristensen, Smøl. Samme
år var »Nordslesvigs fælles Idrætsforening«
stiftet, og i 1904 indm eldte B roagerforeningen sig i fællesskabet.
1906 var der både pige- og karlegym nastik 2
gange ugentlig. Ved gym nastikopvisningen
var karlene iført lange hvide gym nastikdrag
ter med rødt bælte, det har åbenbart faldet
Jørgen A ndresen.
m yndighederne for brystet, idet der blev ud

15

stedt forbud m od deltagelse af gym naster under 18 år. M an prøver at
gennem føre fodbold for karle og kurvebold for piger samt nu og da fol
kedans og sanglege, også skyggede foredragsm øder og selskabelige
sam vær fandt sted.
1909 overtog F rederik Jensen, Villesholt form andsposten, og det
blev hans tunge opgave gennem de bitre krigsår at holde foreningens
virke levende trods savn og fravær i m ange hjem .
D en 8. m arts 1912 sam ledes igen en lille privat flok på 8 personer hos
Jørgen A ndresen, Skræ kkehøj. H ans datter, Ellen A nker M øller
erin d rer endnu den pågæ ldende aften, hvor hun fra værelset ved siden
af h ø rte klangen af deres sangstem m er i dagligstuen. Og den 14. april
sam m e år stiftedes »B roagerlands U ngdom sforening ved et m øde på
C entralhotellet, og den 18. m aj, da det første foreningsm øde afhold
tes, var der indm eldt ca. 300 m edlem m er.
D et har ikke væ ret m uligt at opspore protokoller fra denne forening,
som virkede fra 1912-1933. M en i fællesskab m ed gym nastikforeningen
kunne der nu bydes på flere sam m enkom ster sam t anspore til bredere
folkeligt islæt.
M ed krigsperioden 1914-18, hvor adskillige af de unge mænd i bedste
alder blev indkaldt til krigstjeneste, blev der lagt en tyngende og alvor
lig dæ m per på alt dansk foreningsarbejde i Sønderjylland. Og m ens fol
keligt foreningsvirke nord for K ongeåen blom strede og havde tilslut
ning som aldrig tidligere - det er tendenser, der altid følger m ed træ ng
selstider - så faldt over 5000 unge danske sønderjyder på slagm arken
for en sag, der ikke var deres. D et kan og skal ikke vurderes hvilken b e
tydning deres m edvirken i sønderjysk foreningsliv kunne have betydet
efter genforeningen.
Jørgen A ndresen, Skrækkehøj blev også ovennævnte forenings
første form and og virkede indtil han i en alder af kun 38 år døde i 1916.
A f efterfølgende form æ nd kan trods de savnede protokoller nævnes
læ rer Johan Jensen, B roager, postm ester B erggren, B roager og bager
m ester Nielsen, Broager.
1920 afløstes F rederik Jensen som form and for »B roager G ym nastik
forening« af Peter Toft, D ynt. Foreningens første fane blev indviet i
1920 m ed påskriften »Vi vil frem«.
Foreningen tog navneskifte til »B roager Idrætsforening« og sam ti
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dig opløstes »E gernsund Boldklub« og indgik i B roagerforeningen.
Nu stod afstem ningen om genforening m ed D anm ark for døren og
B roagerlands borgere både i og udenfor foreningen tog ivrigt del i at
m edvirkke til et godt afstem ningsresultat.
På afstem ningsdagen den 10. februar 1920 sam ledes danske borgere
på kirkepladsen og gik herfra i optog gennem byen m ed M usikforenin
gen og tre faner i spidsen. Skolebørnene havde fri og fulgte selvfølgelig
også med.
Og da der ved aftenens festlige sam m enkom st blev oplyst, at der var
2323 danske stem m er, altså 78% for D anm ark, var feststem ningen og
begejstringen stor. Nu fulgte så genforeningen den 15. juni sam m e år,
og alt dansk foreningsvirke kunne udfolde sig frit.

B roager karlegym nastikhold 1420.

I 1921 gik form andsposten over til lærer A lfred Jensen, som så igen
i 1923 afløstes af A ndreas H ansen, D ynt. H an viste en stærk national
linie og den 24. 4. 1927 tegnede han foreningen som m edlem af »Land
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eværnet«, en nystiftet sønderjysk forening m ed form ål at bevare dansk
jord i dansk besiddelse. T ilslutningskontingentet var 100 kr. D er blev
på den efterfølgende generalforsam ling rejst stærk kritik af hans for
stærke nationale ledelse. A ndreas H ansen stillede sit m andat til rådig
hed og fordrede sam tidig generalforsam lingens godkendelse af Landeværns-m edlem sskabet. Såvel form andsvalg som m edlem sskabet fik
eenstem m ig godkendelse og A ndreas H ansens aktive linie fortsatte,
bl. a. udfærdigede han også m ed en sjælden nøjagtighed en national
jordebog om fattende B roagerland.

Pige- og karleh o ld et 1921.

Foreningen afholdt årlige idræ tsstæ vner på den gam le ringriderp
lads (nu Farverløkke). Turneringskam pe i boldspil påbegyndtes og
B roager gjorde sig flere gange gældende som kredsvindere og flere år
senere også som sønderjyllandsm estre i fodbold.
Foreningens pige- og karlegym naster deltog også i det årlige gym na
stikstævne i Sundeved Forsam lingsgård.
*£
1927 overtog Peter Tychsen, K ram m ark form andsposten. U d over
det idrætslige blev der også opført am atørteater, ligesom folkedansen
fik en fast plads i foreningsarbejdet, i 1928 indviedes fane nr. 2 og for18

■ningens første fane fik en ophængsplads på væggen i C entralhotellets
sal. 1929 overtog læ rer Carl Jensen form andsposten. Og i 1930 afholdt
loreningen m ed god tilslutning et svøm m ekursus stræ kkende sig over
samtlige første 14 aftener i juli. Teglværksbroen ved C athrinesm inde
u glværk blev beredvilligt stillet til rådighed og der var omklædning i
lørreladerne.
Gymnastik- og svøm m elærer Iversen fra H aderslev var en dygtig in
struktør og initiativet var det første af sin art inden for »De danske
( lymnastik- og Skytteforeninger«, så allerede ved den lejlighed blev
C athrinesm inde teglværk kendt og presseom talt som anvendeligt til
d ette tiltag.

D eltagere fra svøm m ekursus ved C athrinesm inde Teglværk.

I ri idræt i form af atletik fik nu også plads i foreningsarbejdet.
( arl Jensens form andsperiode i idræ tsforeningen strakte sig til 1933,
cla foreningen blev sam m ensluttet m ed førom talte »Broagerlands
I ingdomsforening«.
I)c r blev ved sam m enslutningsgeneralforsam lingen vedtaget nye og
kulturelt vidtfavnende love.
Foreningen stod tilsluttet »De danske Ungdom sforeninger« og
• Sønderjysk Idrætsforening« og virkede efter disse to foreningers moti" T n vågen d an sk , kristen Ungdom « sam t: »En sund Sjæl i et sundt
I egerne«.
Foreningens navn blev som det også er i dag 55 år senere: »B roager
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lands Ungdoms- og Idrætsforening«. Og dens kendem æ rke blev de
to kirketårne m ed Sankt Jørgen og dragen om kranset af forenings
navnet.
Carl Jensen blev denne nye forenings første form and. Foreningsty
pen som om fattede alt kulturelt dansk såvel idræt som det folkelige var
tidligt på vej h e ri hele S ønderborg-om rådet, det gav større m edlem stal
og m ere fællesskabsfølelse. O m rådet hernede blev også kaldt de store
foreningers om råde. Iflg. De danske U ngdom sforeningers årsskrift
var det ret typisk over det ganske land m ed de m ange små landsogne
at se foreningsstørrelser m ed kun 40-70 m edlem m er mens flere for
eninger her i om rådet var indtil 10 gange større selv om de store år
gange endnu ikke havde m eldt sig dengang.
U dfordringerne i en græ nselandsforening blev om kring 1933 større
efter at truende skyer trak op over sydlige him m elstrøg, og syd for
grænsen lød der højlydt røster om grænserevision.
D anske foreninger rykkede tæ ttere sam m en og »D ansk Sam fund«
blev stiftet, »Det unge Grænseværn« blev stiftet, og i fællesskab blev
der hver forsom m er afholdt et stort fri luftsstævne. D er kan nævnes
D ybbøl, som netop i 1933 var det største med 40.000 deltagere. H jerte
høj ved G råsten, A ab en raa, T ønder m. m ., hver gang m edbringende
foreningsfanen til fælles opm arch.
Friluftsstæ vneprogram m erne var korte taler og gym nastik af store
am tshold. I T ønder endog som et stort sam let sønderjysk hold m ed lek
tor R osendahl som leder af karlehold og Inger E nem ark som leder af
pigehold. D e årgange, d er var aktive deltagere glem m er aldrig dette
stævne, og ej heller den røst som det netop m ed stævnet var m ent at
give tilkende over grænsen m od syd.
Sønderjydsk Teaterforening blev på H. P. H anssens initiativ stiftet
den 26. o ktober 1929 m ed det form ål: »at få dannet en sam m enslut
ning, der skulle tage sig af den opgave at føre god, dansk dram atisk
kunst til landsdelen og sam tidig skaffe m idler til veje til gennem førelse
heraf.«
D ette tiltag skulle ses som et m odtræ k til, at m an fra tysk side i m e
get høj grad drog teatret ind som en betydelig faktor i den national-kulturelle kam p. D er kom nu et righoldigt udbud af rejsende turnéforestil
linger. Og B roager tilsluttede sig selvfølgelig landsdelsforeningen. D et
blev gennem årene til m ange forestillinger opført på forsam lingsgår
dens scene i Broager. Senere blev der tilbudt friluftsforestillinger fra
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O dense Teater, der i som m erm ånederne var villige til at turnere i det
sønderjyske grænseland.
Som friluftsscener blev brugt private haver bl. a. østre præ stegårds,
R einhold H ansens på Set. Pauli og Carl Jensens på V esterbakke.
På idræ tsom rådet stillede kom m unen i 1934 en ny idrætsplads til rå 
dighed i B roager ø stom råde, hvor nu Toften ligger, der nåede dog ikke
at blive opført om klædnings- og toiletfaciliteter før endelig anlagt
plads blev o p rettet hvor nu ringriderpladsen er. Og i 1975 fulgte så det
nye store idræ tscenter efter og et p a j år senere også m ed klublokaler
m. m.
G ym nastikken havde fra begyndelsen haft til huse i forsam lingsgår
dens store sal og fungerede godt der indtil skolen ved en udvidelse fik
bygget ny gym nastiksal, som derefter var til rådighed. D a opstod p ro 
blem et m ed at pigegym nastikken ikke kunne være sikre på et klaver til
musikledsagelse til rådighed. G ode råd var dyre, m en foreningen løste
det ved at købe og overlade skolen et klaver til bygningsindvielsen, og
fik så lovning på, at frem tiden på det om råde var sikret.
Senere er hal m ed faciliteter som en »Selvejende institution« opført;
endda i m eget stor udstræ kning som frivillig indsats og m ed betydelige
m idler givet som økonom iske bidrag.
Tilbage til anden verdenskrigs udbrud den 1. 9. 1939, netop den af
ten holdt B roagerlands Ungdom s- og Idrætsforening høstfest på for
sam lingsgården, der var ringe tilslutning på grund af den trykkende
stem ning, der b redte sig i befolkningen.
Var krigsudbruddet gnisten, der tæ ndte E uropa i flam m er? senere
kom så den 9. april 1940 m ed tysk besæ ttelse af D anm ark og kongens
opråb til det danske folk.
Fra nu af havde de fleste foreninger stærk tilvækst, det viste, at ti
dens alvor bragte dansk ungdom til at søge.'sammen og m ødes om de
værdier, der har bæ rekraft i strenge tider. M en ukueligheden viste sig
også ved at »D anske studenter« inden april m åned var om m e havde u d 
sendt »D anskerens ti bud« som illegalt flyveblad.
D et lokale foreningsarbejde fortsatte norm alt m ed god tilslutning
trods nu og da kolde sale.
D en 5 .7 . 1941 havde foreningen kontakt m ed 16 H eim dalstudenter,
og ved et aftenm øde fortalte oberstløjtnant B artholdy om 9. april.
»H eim dalstudenterne« udgjorde sam m en m ed studenterforeningen
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TIL DET DANSKE FOLK
Tvske T ropper har i Nat overskredet den danske Grænse og
har gjort Landgang forskellige Steder. Den danske Regering
har linder Protest besluttet at ordne Landets Forhold under
Hensyn til den Besættelse, som har fundet Sted, og i Henhold
hertil kundgøres følgende:
De tvske Tropper, der nu befinder sig her i Landet, træ der
i Forbindelse ined den danske Værnemagt, og det er Befolk
ningens Pligt at afholde sig fra enhver Modstand overfor disse
Tropper. Den danske Regering vil forsøge at sikre det danske
Folk og vort I .and imod de af K rigsforhold følgende lilvkker
og opfordrer derfor Befolkningen til rolig og behersket Hold
ning overfor de Forhold, som nu er opstaaet. Ro og Orden maa
præge la n d e t, og loyal O ptræden maa udvises overfor alle, som
har en Myndighed at udøve.
København, den 9. April 1 940.

C hristian R.

/

Tfe. Stauning.

linder disse for vort Fædreland saa alvorlige Forhold opfor
drer jeg alle i By og paa la n d til at vise en fuldtud ko rrek t og
værdig Optræden, da enhver uoverlagt Handling eller Ytring
kan have de alvorligste Følger.
Gud bevare Dem alle. Gud bevare Danm ark.

C hristian R.
Amalienborg, den 9. April 1940.

I tr r li n fi* k r A f le n it ri* titlk o n n n e r m i ih Is y n l i g ri* I¡illif;i ¡ h iii A f l r n r n
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»To Løver« en stærkt nationalbevidst organisation som havde en selv
stændig status i tilslutning til »D ansk Studenterforening«.
M ed illegal bladvirksom hed kender vi dens betydning under besæ t
telsen m ens dansk presse var stækket. D et kan i denne forbindelse
også nævnes, at i 1920 stod H eim dalstudenterne græ nselandsforenin
ger bi m ed national hjæ lpetjenste.
Fra 1941 foranstaltede ungdom sforeningerne i Sønderborg am t fæl
les indbydelse til fortrolige m øder til belysning af D anm arks alvorlige
situation.
Fælles m ed andre danske foreninger fejredes kongens fødselsdag
den 26. septem ber 1942 m ed fyldt sal både på Forsam lingsgården og
hos Fr. Jacobsen.
19. jan u ar 1943 havde vi re k to r Egebjerg Jensen til at fortælle om Kaj
M u n k , hans v irk e, hans skuespil og hans dristighed til at tale frit - inden
der var gået et år, var Kaj M unk clearingm yrdet.
K rigskorrespondent B ørge R udbæ k fortalte ved et m øde m ed fyldt
sal om Frankrigs fald.
Og ind im ellem alle disse ekstraordinæ rt prægede m øder foregik det
norm ale foreningsvirke året igennem : Gym nastikopvisningen, idræts
stævner, Set. H ansfest, høstfest, am atørteater, foredragsm øder, cykleudflugt, adventsm øde, julefest m. m.
I forsom m eren 1944 følte Carl Jensen sig nødsaget til at søge ukendt
opholdssted, og han fandt senere på året m ulighed for at kom m e m ed
en fiskebådstransport til Sverige, hvor han opholdt sig på Fristad folke
højskole. U ndertegnede overtog som næ stform and foreningsledelsen.
D en 6. juli 1944 havde vi igen kontakt m ed en m indre flok H eim dalstudenter, flere af deres venner var af forståelige årsager i skjul under
skyggenavne, m en de 9 som m ødte var ukueligt oppe på m æ rkerne.
D e snærende bånd om D anm arks frihed kræ nkede m ere og m ere
den danske befolkning og derm ed også frit foreningsvirke.
D e sam virkende sognerådsforeninger henstillede om at være forsig
tig i både daglig adfærd og fest. Vi afkortede danseaftenerne for senere
helt at stoppe. Og ganske hem m eligt begyndte en organiseret bred
m odstandsbevæ gelse at være under opbygning på B roagerland.
E fter 5. maj 1945 var det ligesom en ny tid begyndte. D e fem onde
år var slut og norm alt foreningsarbejde kunne igen begynde, det var
festdag i D anm ark, de store friluftsstæ vner blev endnu større bl. a.
m ed 100.000 sam let på Skam lingsbanke i juni 1945.
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I den lokale ugeavis indbød vi fra B roagerlands Ungdom s- og Idræ ts
forening i en artikel alle, d er frem over ville være m ed i et frit dansk for
eningsarbejde til at være velkom m en, og m edlem stallet steg betyde
ligt. D et var let at have m ed foreningsarbejde at gøre dengang, der kan
nævnes m ange foredragsholdere, som kunne samle fyldte sale og m ed
lem m erne var lydhøre.
Foreningen var græ nseoverskridende i sam arbejde om flere arrange
m enter fælles m ed Flensborg danske ungdom sforening fra 1947 og
frem over i en årrække.
Teatervirksom hed foregik nu på en forbedret forsam lingsgårdscene,
der også blev opbygget m ed tilskud fra betydelige frivillige bidragyde
re. Og endelig lykkedes det efter lange og besværlige forhandlinger at
få D e t kongelige Teater til B roager m ed to årlige turnéforestillinger, i
alt blev det til m ange herlige teateroplevelser. A f nedenstående kan
ses, at takken også gjaldt gensidigt.
✓

D e kongelige skuespilleres takkebrev.
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Vi har i det videre foreningsarbejde haft rundbordssam taler, dem on
stration af en retssag, åben sangtim e til senere radioudsendelse, revyer
m. m. Politiske oplysningsm øder blev efter den nedsatte valgretsalder
bragt på bane og adskillige tidligere m inistre har i den anledning stået
på forsam lingsgårdens talerstol. E fterårsm øde m ed foredrag af en høj
skolem and og en præst var fast ram m e i det kulturelle foreningsele
m ent.
Ved andre m øder m ed oplysning om hvad der skete i England og
Tyskland u n d er krigen har talere væ ret M arie H ansen de Lowert, der
som m edarbejder og speaker ved BBC fortalte om England under kri
gen. N æ stkom m anderende i region III Johs. R osendal talte om E ng
land sam t den organiserede opbygning af m odstandsbevæ gelsen. Pa
stor Riishøjgård og Johanne H ansen, »D anm arks Johanne«, fortalte
om de frygtelige forhold og lidelser i en tysk konzentrationslejr, og che
fred ak tø r Børge O utze, Inform ation om opbygning og organisering af
den illegale presse.
På idræ tsom rådet begyndte nedsatte udvalg at præge og tilrette
lægge en bred ere vifte af idræ tstilbud, ram m erne m ed gode faciliteter
var til stede eller under opbygning, og de store årgange voksede til og
begyndte at deltage.
R edegørelsen er h er nået frem til den nyere tid, de fleste kender,
m en om føje år er også denne tid af dansk foreningsvirke og herm ed
også B roagerlands Ungdom s- og Idræ tsforenings placering og betyd
ning historie. M en B U I som den oftest kaldes i dag vil fortsæ tte og også
præge frem tiden, m åske på nogle om råder afløst af arrangem enter
som lokalhistoriske m øder, am atørorkestre, sangkor, folkedans, tu 
ristforeningsinitiativer, studiekredse m. m. og lad os så glæde os over
at der også bliver taget disse kulturelle tiltag.
F oreningsaktivitet lever altid under forandringens lov, m assem e
dierne præ ger tilværelsen og virker afsm ittende på fordringerne til at få
udfyldt et vidtforgrenet fritidsbehov.
Foreningsarbejde som det B U I står for går m ere og m ere over til at
være idræ tsbetonet, der findes jo en helt utrolig bred vifte af vidt for
skellige idræ tsgrene.
D en nationale kappestrid i græ nselandet er i dag afløst af fredelig
sam eksistens m ed gensidig respekt for hinandens virke.
Foreningsform æ nd, der efter krigen har stået for ledelsen er i ræ kke
følge: Kristian Sibbesen, Jørgen Jacobsen, Chr. C aspersen, F rede R.

Tychsen, H erm an M øller, A rne Schm idt og nu B irte B. Sørensen.
D et har i denne artikel væ ret um uligt at nævne alle dygtige for
eningsm edarbejdere i såvel skiftende bestyrelser, udvalgsm edlem m er
eller gymnastik- og idræ tsledere i m arken.
B roagerlands Ungdom s- og Idræ tsforening er m ed sit virke et vigtigt
led i den kæde d er på det kulturelle om råde kom m er til at præge frem 
tidens fritid.
D enne artikel har haft til form ål at b erette om dens historiske o prin
delse og nationalitetskam pen som den foregik i en græ nselandsfor
ening i det om handlede tidsafsnit.
B eretningen er dels skrevet udfra tilgængeligt kildem ateriale fra for
eningsprotokollerne, og dels, hvor protokollerne ikke findes, er der
søgt oplysninger hos forskellige af de ældste foreningsdeltagere.
Kristian Sibbesen.
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I 20’erne på C e n tra lh o te lle t, lille sal. Fra venstre: K lein, G uderup. Skaarup. Jørgen
K lein. Rasm us Tychsen. N egendahl. N. H . Jørgensen. E llen A nker-M øller. K jarkan
M øller. J. P. A nker-M øller. K nud Sand.

Broager Strygeorkester
A f Ludvig Møller og Chr. A nker Møller
i å r e t 1921 m åske 1922 startede B roager Strygeorkester på foranled
ning af organist Jørgen Klein og m ed ham som leder. O rkesteret star
tede m ed 2 førstevioliner, 2 andenvioliner, 1 cello, 1 kontrabas og kla
ver. D e r var øvelse hver torsdag aften på C entralhotellet i Broager. R e
p ertoiret bestod af dansk musik og en del klassisk.
O rk esteret blev efterhånden så kendt, at det blev en fast del af un
derholdningen ved de årlige nationale fester i Broager, såsom afstem 
ningsdagen den 10. februar, V aldem arsdagen den 15. juni og kongens
fødselsdag, den 26. septem ber. D esuden gav orkesteret en årlig kon
cert. Program m et var i 2 afdelinger. E n afdeling m ed især dansk musik
og noget klassisk og en afdeling m ed lettere musik f. eks. valse fra de
kendte W ienerm elodier. K oncerten blev afholdt på C entralhotellet i
den store sal, der var sm ukt pyntet. Program m et blev udleveret ved
indgangen. A dgang 1,- kr. D et var en m eget populæ r aften, så d er var
altid m ange tilhørere.
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Koncert
af

Broager Private Strygeorkester
S ønd ag den 7. Oktober Kl. 8
paa Central-Hotellet i Broager.

Program:
1. S ta d io n -M a rs c h ........................................................
Siede.
2. „Der var e n g an g “ — • .................... P. E. Lange-Miiller.
3. D rø m m e b ille d e r ........................................................
Lumby.
4. 4 M e n u e t- T h e m a e r ................................................J. Klein.
5. S e r e n a d e .................................................................
Heykens.
6. Strygekvartet, (M oderato, Adagio, Allegro.)
J. Klein.
7. Ouverture t. Op. „F ig aro s Bryllup“..........................Mozart.
8. N ational- o g Folkesange fra forskellige Lande
( D a n m a r k , E n g l a n d , F r a n k r i g , F in la n d .

9. K o n c e r t- V a ls .............................................................
J. Klein.
10. C h a m p a g n e - G a lo p ......................................................... Lumby.

E ntré 1 Kr.
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„Dybbøl-Posten“ Sønderborg.

Ved teateraften er som U ngdom sforeningen afholdt var orkesteret
næsten altid en del af underholdningen m ed et program , d er såvidt m u
ligt knyttede sig til forestillingen.
Foruden orkesterets m edvirken i B roager, kom det også til Sydsles
vig bl. a. til Slesvig, Flensborg, Lyksborg og i Valsbøl.
I sin bog »E rindringer fra et langt Liv« skriver K nud Sand følgende
om en tu r til Slesvig m ed orkesteret:
»Engang fik vi en slem forhindring. Vi skulle spille i Slesvighus i Sles
vigsk Forening for G o tto rp A m t, som den kendte P. Lassen var for
m and for. D a vi kom til K ruså, foreviste vi vort fællespas; m en passet
havde ikke fået politiets stem pel. Vi m åtte da have en m otorordonnans
afsted til Sønderborg for at få passet viseret. Vi m åtte nu vente i sam 
fulde to tim er, før vi kunne rejse videre, så klokken blev henad 9 aften,
før vi kunne præ sentere os for en forsam ling på 150 m ennesker, som
sad og ventede på os i Slesvighus. Vi kunne have rejst over p å vore egne
grænsepas, hvilket kostede 5 pfennig, m en turde ikke vove dette, da
dette kun gjaldt Flensborg K reds.«
1 1926 kom ork esteret på sin første koncertrejse til Vestjylland. Læ
rer Knud Sand, Iller skole, født i Vestjylland, havde m ange kontakter
i det vestjyske og det m edførte, at orkesteret år efter år gæstede vestjy
ske byer i forbindelse m ed sønderjyske aftener og ved indvielse af for
samlingshuse.
Disse ture blev altid henlagt til skolernes efterårsferie, og de foregik
altid i personbiler. D irigenten, Jørgen Klein, der var lam m et i begge
ben, var m eget beskeden og nød virkelig disse ture, selvom det m å
have været m eget anstrengende for ham . Indkvarteringen skete hos
private, og allevegne blev orkesterets m edlem m er m odtaget m ed den
største gæstfrihed.
Oplevelser var der m ange af. H er er en af dem:
På en af de årlige ture var det aftalt, at K nud Sand skulle tage toget
til Vestjylland ellers blev bilen overfyldt. D e øvrige m edlem m er skulle
m øde hos Jørgen Klein ca. kl. 13.00, og som sædvanlig var alle i godt
humør.
Syd for byen Tarm m ødte vi K nud Sand på cykel m ed violinen bagpå.
H an var kom m et for sent til toget, så han cyklede b are, som han sagde.
Kl. 20.00 sad alle på plads i orkesteret, K nud Sand inklusive klar til
koncerten. K oncerten var i 2 dele. I pausen blev der holdt taler og sun
get en del. A tenen sluttede m ed nogle tim ers dans, hvor K nud Sand
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skiftevis dansede og spillede. K lokken var vel om kring 02.00, da det
sluttede, m ed K nud Sand i bedste hum ør trods den lange cykletur. En
præ station m å m an sige.
Kleins O rkester, som det populæ rt kaldtes, blev genstand for m egen
hyldest overalt, hvor det kom. R epertoiret var altid præget af dansk
musik. N oget specielt var sønderjyske sange arrangeret af Klein.
Torsdag den 21. 10.1946 fejrede orkesteret dets 25 års jubilæum . D et
blev fejret m ed en koncert på forsam lingsgården.
P rogram m et var som så ofte i 2 afdelinger:
1. afdeling udelukkende dansk musik.
2. afdeling m ed bl. a. Tosellis serenade, en vals
af Z igeunerbaronen og som sidste num m er
G enforeningsm archen kom poneret af Jørgen Klein.
I pausen var orkesteret genstand for m egen hyldest og læ rer K nud E.
Pedersen, der var m edlem af orkesteret, fortalte om dets virke i den
forløbne tid.
A f de foreliggende program m er frem går det, at orkesteret h ar rejst
m eget. Turene strakte sig fra Slesvig i syd til Lemvig i nord.

Ved afrejse til en koncert på Sild, ses fra venstre: H ans Jessen. Jørgen Klein. K nud Pe
tersen. B randt L assen. Elley. Kr. A nker M øller. Ludvig M øller. A nne G re th e Jessen.
K aargaard.
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Jørgen Klein ofrede m egen tid på orkesteret, m en sygdom men tog
efterhånden så m eget på kræ fterne, at han m åtte opgive orkesteret og
derm ed stoppede også orkesteret som Kleins orkester.
O rk esteret lå nu stille et stykke tid.
A ndr. H ansen, B roager, var den første, der startede orkesteret
påny. D a han døde forholdsvis kort tid efter, forsøgte m an at få en an 
den leder. E fter flere forsøg lykkedes det at få pens. lærer N egendahl,
Sønderborg, som leder. A llerede 1/2 år efter døde N egendahl, og m an
henvendte sig så til B ørge L arsen, A ugustenborg, der sagde ja til jo b 
bet. Børge L arsen er m edlem af Sønderjyllands Sym foniorkester.
Elleve år under kyndig ledelse gjorde, at orkesteret efterhånden
kunne m agte væsentlig sværere ting, bl. a. kan nævnes en koncert i M u
sikhuset i Sønderborg m ed violinisten A nker Buch som solist og en an 
den koncert m ed sangeren Ole H edegaard.
E fterh ån d en kom d er flere m edlem m er til så øvelseslokalet i B ro
ager skole blev for lille. D a B ørge L arsen m ente at kunne skaffe bedre
lokaler i Sønderborg foreslog han, at orkesteret skiftede navn og flyt
tede til Sønderborg. E nden blev at de m edlem m er, d er ønskede det tog
med Børge L arsen til Sønderborg og oprettede der et nyt am atørorke
ster. Tilbage i B roager blev kun 7. Ikke m ange af starte m ed og uden
leder. D et så ikke godt ud for en fortsæ ttelse. Heldigvis sagde violini
sten Torben Jensen fra Sønderjyllands Sym foniorkester ja til lederpo
sten. Alt tegner godt. Torben Jensen er dygtig, forstår os am atører og
har en hum oristisk m åde at tage det på. O rkesteret er efterhånden vok
set til 17 m edlem m er, så det tegner godt fremover.
M en tilbage til starten i 1921 og i sæ rdeleshed orkesterets dirigent
Jørgen Klein.
Jørgen Klein er født den 19. 2. 1889 i Sebbelev på Als. H jem m et var
m eget m usikalsk, så allerede som 8-årig strøg han violinen. Senere dyr
kede han klaver, fagot, kornet og orgel. Som 16-årig rejste han til Wism ar, hvor han kom ind på en m usikhøjskole og fik undervisning bl. a.
som fagottist.
I 1911 fulgte så ansæ ttelsen i det dengang kom binerede organist- og
degneem bede i Broager. Senere blev em bedet delt i 2 selvstændige em 
beder. D et var ret anstrengende arbejdsvilkår dengang. K irken var om
vinteren kun m eget lidt opvarm et og om som m eren slet ikke. D er var
krig, så brændsel var der næsten intet af. I 1920 blev Jørgen Klein syg,
angrebet af den spanske syge m ed en uhelbredelig betæ ndelse i begge
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knæ tilfølge. D et var en tid m ed store besværligheder, m en han gav
ikke op. Ved siden af organistem bedet virkede han som m usiklæ rer og
nåede at undervise ca. 700 elever. D a han også ledede strygeorkesteret
og var m ed i en strygekvartet i Sønderborg, kan m an kun kom m e til at
b etragte Jørgen Klein som en myreflittig m and. D a han passerede sit
50 års organistjubilæ um , m åtte han på grund af tiltagende svaghed af
slutte sin gerning som organist ved B roager Kirke.
D en 22. 4. 1964 døde Jørgen Klein og m ed ham er en kendt bysbor
ger gået bort. H an forstod at sam m ensæ tte m usikprogram m er, popu
lær musik og i sæ rdeleshed dansk m usik. E n stor glæde for ham var det,
at overvære sin d atter Cecilie’s solistoptræ den ved en klaverkoncert i
Sønderborg.
Jørgen Klein var et stilfærdigt m enneske, der ikke stillede store krav,
m en ønskede at give andre så m egen musikglæde som muligt. H an var
en trofast forkæ m per for dansk musik her i græ nselandet.

Jørgen Klein i sin have ca. 1940.
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»Rejsen til Amerika«
Oversat og redigeret a f
Lo ry C ars tensen, Edith Johannsen og Tage Holm
l o k a l h i s t o r i s k a r k i v er gennem overdragelsen af en del af
afdøde lokalhistoriker August Korses indsam lede papirer kom m et i
besiddelse af en levnedsbeskrivelse som vi finder vil være spændende
for et større publikum .
L evnedsbeskrivelsen er nedskrevet på tysk 1953 af Christian Peter
H ansen der blev født den 18. 12. 1876 i Vemmingbund.
H an blev gift l'ste gang den 12. 11. 1904 m ed R osa M eins, født den
18. 07. 1888 i H am borg - skilt den 2. 05. 1905 - 1 søn født den 15. 12.
1905.
G ift anden gang den 21. 04. 1910 m ed Pauline Junge, født den 29. 06.
1870 i Paso M anso, B rasilien - forældrene var fra Tyskland. I ægteska
b et fødtes 3 bø rn , 1 dreng og 2 piger.
C hristian P eter H ansen skriver:
Jeg er født i V em m ingbund, gået i skole i Broager, konfirm eret hos
Pastor Reuter.
1892 arbejdede jeg hos skipper H ansen i Sønderborg, d erefter hos
skipper Petersen, d er hvor nu hvedemøllen ligger.
I m arts 1893 kom jeg til en søn af kaptajn Petersen på dam peren
»Stella« af Flensborg. Vi sejlede mellem Stettin og Helsingfors i Fin
land med stykgods og tilbage med bræ dder til havnene W ismar, Lü
beck, Kiel, Flensborg, København.
Petersen var som en far for mig. I slutningen af februar 1894 påm ønstrede jeg på en skonnert i R endsborg, vi sejlede 3 gange til England
for at hente kul. I H am borg påm ønstrede jeg en bugserbåd, vi sejlede
til kysten ved H olland og bugserede sejlbåde til H am borg. D er tjente
jeg ikke m eget fordi det var vinter. D erefter påm ønstrede jeg en fiske
kutter, vi fiskede i Skagerak, der tjente jeg godt, 40 m ark om m åneden
og besæ tningen var flink. På en anden k u tter kunne jeg tjene 65 m ark.
I H am borg gik jeg i land og ventede på den næste.
Jeg gik tu r i H am borg og m ødte en skipper fra en »plimsoller« der
skulle finde folk til et skib til Brasilien. Jeg ville ikke, m en han talte
længe og lovede mig guld og grønne skove. B agefter var alt anderledes.
Jeg var kok og han sagde, at jeg kun skulle deltage i vagterne til vi var
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Chr. P eter H ansen og hustru Pauline Ju n g e, sam t deres tre børn.
Foto fra B rasilien.
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ude af den engelske kanal, derefter skulle jeg kun lave m ad, m en jeg
m åtte fortsæ tte m ed at holde vagt og om dagen skulle jeg koge. D et var
på et sejlskib og jeg lærte af m andskabet alt om sejlskibsdrift. Skippe
ren havde lovet mig efter 1 år 1/5 del m ere i løn. Jeg skulle have 40 m ark
om m åneden. D et nægtede skipperen, han sagde det var efter 2 år. D er
var 7 m ands besæ tning, kaptajnen, styrm and, 4 dæksfolk og mig som
kok. Vi havde jern fade m ed svovlsyre om bord, disse lå i sand ifald der
gik hul på dem . I N ordsøen havde vi m eget dårligt vejr og et af fadene
sprang læk. K aptajnen m ente der var svovlsyre i drikkevandet. Vi sej
lede ind til krigshavnen på øen W ight. Ingeniøren der m ente ikke der
var svovlsyre i drikkevandet, så vi sejlede videre.
E n af besæ tningen, skibsdrengen, var en student der var dum pet til
ex am en . H an hed E d u ard von B o rk e, hans forældre var rige. Som straf
fordi han var dum pet skulle han til søs. H an forstod intet eller ville in
tet. D a vi kom i søen sagde styrm anden til ham: fra nu af hedder du
Fritze, og n år en kalder Fritze har du at kom m e straks. H an var bange
for at gå i m asten. M ed en tovende har styrm anden slået ham til b e
vidstløshed, m en så gik han heller ikke længere, ellers ville han have
dræ bt ham . Nu skulle jeg så overtage hans arb ejd e. I Rio er E d u ard for
svunden. Vi lå for anker og skulle snart sejle igen. Jeg så E duard sejle
b ort m ed båden, m en jeg forrådte ham ikke. Jeg tæ nkte, hvis de får fat
i ham , springer han sikkert over bord.
Vi havde 2000 sække hvedemel om bord til Paragua. 1. decem ber
kom vi til R io, og først i jan u ar til Paragua. D er har vi losset og sejlet
til A n tonia for at laste H erva M ate the til Buenos Aires.
I H am borg havde jeg fået forudbetalt 2 m åneders løn som jeg sendte
hjem . D e næste 4 m åneder fik jeg m eget lidt, så jeg ikke kunne løbe
væ k. E fter 2 å r var jeg så ked af d e t, at jeg besluttede mig til at røm m e,
m en jeg havde kun 1 penning. Jeg havde m istet ca. 300 m ark i løn
og tøj.
E n dag skulle jeg hente kød. Om m orgenen tog jeg noget tøj og min
1 penning m ed, (den h ar jeg endnu som m inde). D en første dag gik jeg
ca. 18 km , det regnede m eget. Så kom jeg til en butik. E kspedienten
var tysker, og han fortalte mig, at hans m ester også var tysker og fruen
brasilianer. M anden var ikke hjem m e m en kom senere. H an gav mig
m ad og natlogi. Næste m orgen ville jeg videre til A ntonia, m en han
m ente jeg skulle vende om. D et gjorde jeg ikke. M ed banen turde jeg
ikke køre da jeg ingen penge havde og så havde kaptajnen nok fanget
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H an sen , grdr. C hristian H an sen , h ju lm a g eri B roager. Ingeborg H ansen. P eter H ansen,
grdr. K athrine H ansen, frue til P eter H ansen. Jørgen H ansen (på skødet), sm edem ester
i Kær (død). P eter H ansen (død 1929) grdr. Pigen i baggrunden frk. Stahl, husassistent.

mig. Nu gik vejen over et stort bjerg, bjerge indtil 1547 m høje og vejen
forfalden. I bjergene boede d erin g e n , de var for stejle og kløftede. D et
regnede hele dagen, vandet løb mig ned af kroppen. H enim od aften
kom jeg op på toppen, der groede pinjer og græs. D er stod en gammel
lade, og så fik jeg m od igen. og inden det blev helt m ørkt kom jeg til en
lille butik. D en handlede kun m ed snaps, rom , tobak, ståltråd og fyr
sten. H er i skoven voksede H erva M ate, den kunne brasilianerne lide.
D er var en lade hvor den blev afleveret. H er fik jeg m ad og en lade til
at sove i. D er lå m ange tom m e sække og jeg var m eget træt. Alt m it tøj
var vådt. Jeg klædte mig af og dæ kkede mig til m ed m atesække. Næste
m orgen var jeg helt sort af mate-støv. jeg lignede en neger. Jeg gik ned
til en bæk og badede. H er solgte jeg et sæt tøj for 15 milreis og en børste
for 1 milreis, det hele var 3 gange så m eget værd, m en jeg m åtte have
penge. D er var en vognm and der tog mig m ed til en købm and, han var
tysker.
Alle undrede sig over, at jeg var gået ov er bjergene, fordi der var de
serterede soldater fra revolutionen der overfaldt folk der gik i bjerge
ne. På grund af regn var der ingen på vejene, jeg m ødte i hvert fald in
gen. H er spurgte jeg om arbejde. De sendte mig til en dam psavm ølle.
H er var en tysk snedker d er sagde god for mig. H an havde en m ørkhu
det søn, hans kone var neger. D en næste dag gik han bort. Nu var jeg
udelukkende sam m en m ed brasilianere. E jerne af møllen var 2 brødre
og en svoger. Svogeren boede på m øllen, den ældste bror på godset
sam m en m ed m o deren, faderen var bleven dræbt under revolutionen.
H er var 3 d eserterede soldater, 1 brun, 1 hvid og en neger. Jeg arbej
dede her i 18 d ag e. E en m iddag var den ugifte ejer, den h vide, negeren
og jeg sam m en. E jeren bad mig ordne noget ude. Jeg gik, m en knap
nok var jeg ude af m øllen før der lød et skud. Jeg vendte mig om , da løb
den hvide væk bag om m øllen. Jeg gik tilbage, ejeren og jeg løftede n e
geren op og rev skjorten op, m en få m inutter efter var han død. D en
hvide havde skudt en hel ladning krudt i hjertet på ham . - O m gående
blev der lavet en kiste.
O m aftenen kom m orderen tilbage fra skoven og sagde, at han ikke
havde gjort det m ed vilje, det var et vådeskud.
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Næste dag blev liget og m orderen læsset på en vogn og kørt på kirke
gården. Indenfor 24 tim er blev liget begravet her. D er kom ingen rets
sag ud af det.
Folk h er var. flinke im od mig, de er alle katolske. Jeg havde det m e
get godt her på m øllen, m en her var så m ange sandlopper. D a jeg ikke
var vant til klim aet og havde andet blod overfaldt lopperne mig. D et er
ganske sm å lopper, de går gennem p orerne ind i fødderne og under hu
den lægger de deres æg. E fter 14 dage er reden så stor som en ært. U n
der fødderne var rederne så tæt lagt, som om det var en skosål, neglene
stod lige op. Også på knæene og inde i hæ nderne var de. På højre pege
finger havde jeg 3 reder. - D e indfødte havde næsten ingen lopper. Nu
kunne jeg ikke blive her m e re . - Jeg gik videre og kom til en tysk familie
og de vidste rå d . Konen lavede askelud så stærk og varm som jeg kunne
tåle det. E fter ca. 1 time kunne jeg m ed en kniv skrabe det hele væk,
m en nu var mine fødder som råt kød, men efter et par dage i filttøfler
kunne jeg gå igen.
E fter en tid gik jeg til C oritifaba, hovedstaden af Parana. Nu var der
ingen fare m ere, skibet var sejlet. Nu ville jeg se Brasilien. H er m ødte
jeg en franskm and der søgte folk der skulle opm åle det indre af landet.
Fri rejse, det var noget for mig. D en som kun har set byerne kender
ikke Brasilien. Byerne er som i E uropa. B yboerne går ikke gerne m ed
ind i det inderste af landet.
D en første dag kørte vi 200 km m ed banen, det gik gennem cam pos
(græssteppe). D et var i begyndelsen af august, alt var frosset og m eget
tørt. Nu blev græsset antæ ndt, m an så lange ildstriber på 1 km og m ere.
D et var m eget sm ukt. Så vokser der frisk græs og kvæget bliver fedt.
D en første dag gik vi til fods over steppen, den anden dag gennem skov
og den 3. dag nåede vi h e rtil. H er var m ange polakker og ru th en er fra
G alizien, der skulle bosættes 6000 m ennesker her.
E n brasiliansk ingeniør havde påtaget sig at opm åle 500 kolonier.
H ver koloni på 25 ha. 250.000 m 2 250 m bred og 1000 m lang. Vi blev
opdelt, jeg blev alene hos franskm anden m ed udelukkende brasili
anere, og ingen kunne tysk. Ingeniøren var m eget venlig im od mig og
ville gerne beholde mig, han var en ven af tyskerne.
Skoven var ikke helt u b e b o e t. H er og der boede en brasilianer, halve
indianere, m ange blandet. De fleste havde ikke set en rigtig hvid
m and. H ver ingeniør bliver kaldt doktor her. Franskm anden blev
spurgt, hvorfor jeg så helt anderledes ud end polakkerne og ruthe38

nerne: D e havde deres fårepelse på endnu, her havde det jo været vin
ter. D e kunne ikke undre sig nok over m it bløde blonde hår, deres hår
var som hestem anker. Disse halvvilde boede ganske prim itivt. D eres
huse havde ingen søm , bræ dderne bliver spaltet af pinjetræ, stolperne
nedgravet, de spaltede lægter bliver bundet til rem m en og bræ dderne
bliver stukket ind im ellem . E t bredt bræ t gør det ud for at være en dør.
Taget bliver dæ kket m ed bræ dder og på hver ende sættes der en pløk og
bliver så hængt op. På tagryggen lægges der en spaltet og udhulet ko
kosstam m e. I m idten af huset er ildstedet. O m aftenen lægges der tø r
rede kohuder på gulvet og derpå sover hele familien m ed fødderne
mod ildstedet. O m aftenen fortælles der frygtelige spøgelseshistorier,
de er jo m eget overtroiske. M an er m eget fattige her. G år m an på jagt
tager m an tøjet af og tager kun et lændeklæde af kohud på. D eres hove
dernæring er sorte bønner. G rønne m ajskolber bliver ristet på ilden.
Svinene løber rundt i skoven og søger deres føde der, ind imellem kom 
m er de hjem og får en m ajskolbe. A f og til bliver der slagtet et svin. Fra
april til august lever alle af pinong, det er frugten fra pinietræ erne som
m an rister i ask en . D e raf bliver svinene også godt fed e. Penge er k n ap 
pe, så m å m an plukke H erva M até (the), denne gror vildt. For en aroba, det er 15 kg tørrede H erva M ateblade får m an 1 milreis, det var
dengang 1 m ark. E n tropeiro er en m and der har flere m uldyr, disse dyr
er udholdende og kan bæ re en m ængde. T ropeiroen tager theen m ed til
byen og tager tøj og salt m ed tilbage. K onerne og pigerne sidder
hjem m e ved asken og laver m ajscigarer, de laves af fum (tobaksblade).
Disse bliver drejet til en snor. D erefter bliver et snittet fint, tø rret og
rullet i m ajsblade.
N år m an slagter et svin bliver dette dæ kket m ed nålene fra pinietræ 
erne og hårene bræ ndt af. D erefter skæres fedtet af svinet i et stykke,
kødet skæres fra benene og skæres i skiver, disse saltes og pakkes ind i
flæsket og pakkes hen i et hjørne. K noglerne bliver afgnavet og resten
får hundene. D et er ikke særlig appetitlig.
I kolonierne slagter m an m ere hygiejnisk, som derhjem m e. E fter et
par dage tages kødet ud af flæsket og tørres i solen, dette kaldes harpe
og holder længe.
Nu til opm ålingen. Vi skulle opm åle 125 km 2, det er et stort stykke
land. D ette gik hurtigt, for land er der i overflod. Engang boede vi i et
forladt hus. D e fleste af dem der kom sam m en m ed mig er rejst igen.
E n lørdag var jeg alene i huset, der var m åneskin og om kring m idnat
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h ø rte jeg skrig som om et m enneske var i nød. Jeg gik ikke ind i skoven,
for der var tigere, vildsvin og m åske også indianere. Jeg sov ikke den
nat. D a arbejderne kom igen m ente de, det havde været en ugle.
I skoven spiser vi farinka og kød. Farinka er mel der laves af aipi. I
hele Brasilien gror der planter der hedder m anjoca og aipi. M anjoca er
giftig. Aipi spiser m an også som kartofler.
I skoven hakker m an et bam busled af m ed en sabel - som alle h ar fylder det m ed vand og stiller det ved bålet til vandet koger. K ødet bli
ver spydstegt, farinka kom m es på en tallerken og røres m ed vand til en
grød. B rød findes ikke i skove. En dag kom to brasilianere op at skæn
des, de tog et bam busled m ed kogende vand og sm ed det op i luften,
et led ram te min skulder og jeg blev slemt forbræ ndt. Jeg blev syg og
fik feber. E n læge var umulig at få fat i, da han boede over 100 km
borte og der var kun ridestier.
B rasilianerne kom langvejs fra da de hørte jeg var syg - og de vidste
råd.
I skoven bor der hellige m unke som holder andagt for folk. Lægerne
er m edicinm ænd, disse er usårbare. D e kender m ange helseurter der
gror i skoven, disse har hjulpet mig godt og jeg har været heldig. Livet
er hårdt her. B rasilianerne er hurtige til at bruge kniv og gevær.
Til jul var vi færdige m ed opm ålingen her, vi fik vores løn og gik til
bage til Ponta G rossa. Franskm anden rejste hjem.
D en brasilianske ingeniør der havde haft arbejdet i akkord gik efter
nytår 1897 m od sydvest for at arbejde på en jernbanelinie og ville gerne
have mig m ed. H an fik nogle arbejdere sam let og en dag gik vi over
steppen, d erefter 2 1/2 dag gennem skoven. D er havde været dårligt
vejr og der lå m ange træ er over ridestien. Vi m åtte bane os vej igennem
m ed sablen. D er stod m ange kors ved stien. B rasilianerne har den
skik, at der hvor de finder en død person bliver d er sat et kors op. B ra
silianerne m ente, her var en ond egn. Vi arbejdede et p ar dage, så tog
ingeniøren tilbage til Ponta G rossa, vi skulle gå til en franskm and der
havde arbejde til os.
D et viste sig, at hans arbejdere havde forladt ham . D et hele var af
talt spil. D enne franskm and var ikke så rar som den første landm åler
jeg var hos. H an havde en sort kone hos sig, havde gode våben og en
kavallerisabel. H an kunne også tale tysk. H verken form anden eller ar
b ejderne kunne læse eller skrive.
G rundstykkerne skulle nu num m ereres. D ette arbejde fik jeg. N år de
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andre ikke skulle høre hvad han sagde talte han tysk til mig. Jeg fik den
sam m e løn som form anden, m en til at være form and var jeg for ung.
Jeg havde et let arbejde og franskm anden var flink imod mig. Ingen
m åtte gøre mig noget. Vi arbejdede i skoven til august. D erefter gik jeg
gennem højlandet til en stor flod der var sejlbar. Jeg fik arbejde på hjul
dam per i m askinrum m et, vi var 2 til at afløse. Jeg kendte ikke noget til
m askinarbejde m en fik det lært. Vi sejlede en næsten ubeboet stræk
ning på m indst 200 km. På den ene side boede de onde indianere (botok uder), på den anden side de ikke så vilde (guarari) og (coroader).
H juldam peren lavede m egen støj. Flodsvin og æ nder i store flokke
blev skræm t.
På et sted var der en jernbane. H er lossede vi salt, sukker og mel til
de små byer. På tilbagevejen fik vi H erva M ate, huder og tø rret kød
med. D et var der nok af dengang. I dag er det dyrt og knapt. India
n erne er borte og det hele er nu beboet. Skipperen var en rig m and
m en han betalte os ikke m ed penge. Besætningen fik kød, farinka og
broget tøj til konerne. D ette kunne jeg jo ikke bruge. Jeg tog tøjet, an 
dre steder var det dobbelt så dyrt.
Så traf jeg en svensk ingeniør der h er skulle bygge en jernbane der
kunne få forbindelse m ed den franskm anden havde bygget. Vi op
m ålte floden. E t sted, hvor den var 400 m bred blev der bygget en bro.
H er var det ikke som hos franskm anden. Vi fik her en væ rdikupon som
skulle sælges og så fik vi kun 80% . Jeg holdt op her og rejste til Santos.
H er fik jeg arbejde på en vandledning. D et var et engelsk com pagni og
lederen hed S utterland. Han havde 500 m and i arbejde. Disse kom fra
hele verden. H er var rart at være. M ange havde koner og børn m ed og
boede i hytter. 2 forretninger sørgede for levnedsm idler. N år der var
lønningsdag blev der spektakel. Så kom der 24 soldater og 1 officer. L ø
nudbetaleren m åtte forskanse sig m ed sine folk på loftet. Sutterland
forsvandt og blev os 2 m åneders løn skyldig. C om pagniet overtog det
færdige arbejde men betalte os ikke. På denne m åde bliver de rige og
arbejderne fattige.
Senere har jeg arbejdet i en forstad som rørlægger. H er arbejdede
jeg længe m ed en slave fra sydstaterne som kom fra grænsen ved M ontenegro. H an talte godt tysk. E n aften var jeg i forstaden. H er m ødte
jeg 2 mænd i politiuniform . D e fulgtes m ed mig et stykke vej. Pludselig
holdt den ene, en stor neger mig fast. D en anden stak hånden i mine
lom m er men fandt kun lidt sm åpenge og en lommekniv. D e sagde, at
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jeg var anholdt fordi jeg havde en lommekniv. Jeg ville straks give dem
den. D a vi var gået et stykke m ente de, at de ikke ville anholde mig hvis
jeg gav dem mine sm åpenge til snaps, det gjorde jeg. På den bare mave
havde jeg et bælte m ed 500 milreis.
I feb ru ar 1899 fik jeg feberen. I Santos er læge, hospital og apotek
gratis. H avde det ikke væ ret sådan, havde gaderne været fyldt m ed
syge m ennesker. Jeg k o m e n lørdag på hospital. Søndag m iddag fik jeg
høj feber, 41 1/2°. Jeg var ved bevidsthed m en kunne ikke stå op. En sy
geplejer hentede straks lægen. H an kom straks m ed 2 andre læger der
var på besøg. D e beordrede m edicin, et helt bæger fuldt som jeg drak
ud. Jeg var ligeglad. O m aftenen havde jeg det lidt bedre. Jeg blev p as
set godt og kom hurtig p å benene. Så rejste jeg om gående til højlandet
Parana og fik arbejde på en kostefabrik. D et var et let arbejde. E n dag
sendte chefen mig ud for at åbne m øllegraven. Så fik jeg igen feber.
D et varede længe inden jeg blev rask fordi jeg havde det i blodet.
Jeg har arbejdet m ed at hugge bræ nde, brobygning og en gang i en
flodsænkning. Vi havde vor hytte på flodbredden. E n aften, min kol
lega var taget ind til byen, blev det et frygtelig tordenvejr. Floden gik
over sine bred d er og blev til en sø. Jeg kunne ikke kom m e væk fra flod
bredden. Jeg havde bundet vore ting til tagrygningen. Jeg slog hul i ta 
get, hvis det blev nødvendigt m åtte jeg klatre op i et træ, m en vandet
kom kun i sengehøjde. D et storm ede ikke og var stille.
Nu var H ansa kolonien i Santa C atarina grundlagt. D er tog jeg hen
i april 1900 og fik 22 1/2 h ektar land. D er kom m ange og der rejste m an
ge, for det var et hårdt arbejde at opdyrke urskoven. Først boede jeg i
en hytte, senere byggede jeg mig et træhus. D et gik mig ikke dårligt,
jeg havde lidt penge og min m or sendte mig over H am borg m ine opspa
rede penge. E n dag arbejdede jeg alene i skoven og var så uheldig at
såre mig i fodledet. Jeg havde en klud og denne bandt jeg så stram t jeg
kunne, m en i hvert fodspor var der blod. Jeg gik hjem til naboen. Ko
nen sendte bud efter en d er havde været sygepasser ved soldaterne.
H an forbandt fodledet godt, m en om efterm iddagen m åtte jeg på w. c.
og så brød såret op igen. Jeg lagde mig på gulvet m ed benene på sengen
og så blev det bedre igen. 1 m åned m åtte jeg ligge i sengen og 1 m åned
gik jeg ved krykker og lidt efter lidt blev det bedre.
1903 byggede en købm and en filial, jeg hjalp m ed at bygge huset. Se
nere overtog jeg filialen og det gik m eget godt. A ndre m åtte opgive
fordi de var så havesyge og ikke kunne få nok.
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D et er svært at leve på en ny koloni. Jorden tilhører først kolonisten
når den sidste gæld er betalt.
K øbm anden og jeg gik fra hinanden, senere har han lukket filialen
og solgt huset o g jo rd e n . Jeg gik tilbage til m it landbrug.
D er blev bygget en jern b an e, her m ødte jeg en W estfaler der senere
blev min bedste ven. Vi arbejdede på jernbanen over et år. Så kom der
en brasiliansk ingeniør og tilbød mig et arbejde som form and. H an
skulle have en der både kunne tysk og brasiliansk. Jeg arbejdede et par
m åneder hos ham . H an var flink im od mig. Så kom der en anden inge
niør, ham arbejdede jeg 10 m åneder hos. H er var jeg også form and.
H an holdt altid m ed mig. D et var et blandet folk d er arbejdede her, og
de var ikke de bedste. Vi arbejdede i bjergene der lå 820 m over havet.
D et var ikke let, m en det blev godt betalt. I m arts 1908 var vi færdige.
Min ven W estfaleren og jeg tog sam m en til B lum enau. D er blev også
bygget en jern b an e. D et var B achstein og Koppel fra B erlin. Vi fik ar
bejde i akkord på 1 1/2 km. D et var i bjergene vi arbejdede. Vi flyttede
22.000 kubikm eter jord og sten for 44.160 milreis ca. 44.000 guldm ark.
Juli 1909 var vi færdige.
Nu var jeg træ t af at rejse og købte her i B lum enau en koloni, blev
gift og i april har vi været her i 43 år.
Nu vil jeg skrive lidt om religionen. B rasilianerne er rom ersk katol
ske, m en der er religiøs frihed. I urskoven lærte jeg en adventistpræst
at kende, han var fra Sjælland og rejste senere til N ordam erika.
De brasilianske kvinder har i et hjørne af deres stue en slags dukke
stue m ed hellige billeder og figurer, på deres navnedag bliver de ren 
set. Jeg har læst, at der findes m ange helgener. D er stod bl. a. Santa
C anudo bei d er D inam arca som betyder K nud den hellige fra D an 
m ark. H elgene bliver ikke købt men byttet. Engang kom der en kato
lik hertil. H an havde fra Tyskland fået m ange helgenbilleder, derib
landt var også billeder af Bism arck, M oltke, B lucher og andre. H an
byttede det hele m ed fårepelse og solgte dem i Blum enau.
H an kom til en kone der var syg. Hun m ente, at en helgen kunne
hjælpe hende, m en han havde solgt dem alle undtagen Bism arck. H an
m ente hun kunne jo prøve m ed d e n . Længe efter m ødtes de igen og ko
nen var nu rask. H un m ente det havde været en stærk helgen. H un
havde tilbedt Bism arck og det hjalp straks.
1914-1915 blev der en fanatisk krig. De hellige hidsede folk op og det
blev en slem tid i højlandet, også banditter deltog. En ung tysker del
43

tog også, - han kom fra den skov, hvor jeg lærte min kone at kende - og
han blev leder. H an kom m ed en bande til en lille landsby, skød en
vognm and ned og befolkningen kunne intet gøre. Så kom m ilitæ ret og
banden trak sig tilbage i skoven. D er kunne soldaterne intet gøre. E f
ter lang tid m åtte krigen ophøre på grund af m angel på våben og am unition og m ad. Siden blev tiden bedre, de onde indianere trak sig til
bage og fik et reservat og understøttelse fra regeringen. D e havde
svært ved at klare sig selv da de stadig levede i stenaldertiden. De
havde endnu stenøkser og dyrkede ingenting.
I byerne lever m an i dag som i E uropa. D a jeg kom til Brasilien var
der 17-18 m illioner og 1950 var der 52 m illioner indbyggere. De tyske
kolonister lever som i D anm ark. D e har køer, svin og m ejerier, bager
b rø d af hvidt m ajsm el, hvedem el og lidt farinka eller »cara knolier«,
disse gror i jo rd en. D et bliver et godt og næringsrigt brød. Nogle land
brug avler ris og tobak. M an dyrker også sukkerroer og m anjoka.
I 1938 var jeg i D anm ark.
Nu slutter jeg m ed m ange hilsener til D e m . Jeg h ører gerne fra D em
igen og hvor vidt D e er kom m et med slægtsforskning i familien H a n 
sen, Vemm ingbund. D en 1. decem ber har jeg været 57 år i Brasilien og
i feb ru ar 1894 sidste gang hjem m e i D anm ark foruden besøget i 1938.
Med venlig hilsen
C hristian Peter H ansen
E ncano, Indaial, Blum enau
Santa C atarina, Brasil

D en n e beretning er svar på en forespørgsel fra slægtsforskeren A.
Korse.
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H øjere pigeskole 1914. X-et viser v induerne i skolestuen.

»Familienschule« på Møllegade 5
A f Svend Holiensen
1 9 8 7 b l e v d e r til det lokalhistoriske arkiv på M øllegade i B roager
indleveret en m appe m ed korrespondance m. m. U denpå m appen er
skrevet m ed en flot og sikker hånd: »Schriftliche Ein- und A usgange,
Fam ilienschule-B roacker«. M appens indhold ræ kker i tid fra 5. 3.1911
til 17. 4. 1920 og er breve til og fra de skiftende form ænd for en lille p ri
vatskole, som i disse år har haft til huse i den bygning, hvor nu bibliote
ket og det lokalhistoriske arkiv har hjem m e. D a eksistensen af denne
skole vil være ukendt for de fleste, skal her fortælles, hvad sam taler
m ed ældre og arkivundersøgelser har kunnet oplyse herom .
I 1910 indviedes jernbanen fra Vester Sottrup til Skeide. Forud var
gået m egen diskussion om linjeføringen af denne sidebane. R esultatet
blev en linje m ed stationer foruden V. S ottrup i S tenderup, Nybøl,
Skodsbøl, B roager, D ynt og Skeide. D en m est ansete station var B ro
ager. M ed banen fulgte en del preussiske »B eam tere«: Stationsforstan
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der, pakm ester, baneform æ nd og hvad de alle hed. På sam m e tid blev
også posthuset bygget, og der kom også preussiske em bedsm æ nd til
byen. D en gamle anselige kirke- og m arkedslandsby blev ophøjet til at
være stationsby m ed m oderne bekvem m eligheder: Jernbane, post, te 
lefon og elektrisk lys. I de sam m e år gik m an igang m ed ændringer i
skolevæsenet. D e tre gam le skoler, hvor børnene fra det store B roager
skoledistrikt hidtil var blevet fordelt, nem lig D egneskolen i R inggade,
Skolen i K irkegade 1 og skolen ved kirkegården på Parkvej 1 ophørte
og b ø rnene herfra flyttedes til den gam le »A m tsgericht«, det tidligere
h erred sk o n to r og dom hus på V estergade. Bygningen her var om- og til
bygget i 1912. D et er den ældste del ud til gaden af den nuvæ rende cen
tralskole. E n del af de tilflyttede em bedsm æ nd var ikke tilfreds m ed
kom m uneskolen hvor elevtallet i klasserne var 55-60. M an havde tan 
ker om en lilleskole m ed udvidet undervisning m ed Engelsk og Fransk
sam t et elevtal på 10-12. Æ ndringerne i B roager bys skolevæsen er sik
kert blevet diskuteret livligt, og en foræ ldrekreds m ed postforvalter
H ennings som o rdfører h ar sendt en nu tabt henvendelse af 28. 2. 1911
til regeringen i Slesvig om tilladelse til at ansætte en lærerinde Frøken
Voit fra C atharinau ved Hannover. Tilladelsen gives af kredsskolein
sp ek tø r D eetjen i Sønderborg den 5. 3. 1911, og den 9. 3. gives sam m e
stedsfra tilladelse til oprettelse af skolen. M yndighedernes betingelse
for tilladelsen var at skolen kun m åtte have 12 piger der skulle undervi
ses efter folkeskolens plan m ed sprogundervisning i engelsk og fransk.
R et hurtigt tilm eldtes foruden em bedsm andsbørn også piger fra
dansksindede hjem , der gerne ville give deres døtre en god undervis
ning. E n stovt bondem and, der havde 4 piger i skolen udtrykte det så
ledes: »D rengene skal ikke i realskolen (den tyske i Sønderborg) m en
pigerne kan gå i fam ilieskolen, de skal jo giftes, og så gør det ikke så
m eget.« (Æ dreng ska itt i æ realskol få så væ di tysk, æ piche ka kom m
i æ familiskol, di væ jo gyvt evegge).
D en lille pigeskole går nu sin rolige gang. 1913 består bestyrelsen for
skolen af skorstensfejer W. O tte, kom m uneforstander J. H ansen, post
forvalter E. H ennings og bygm ester Fr. H orn som var form and. Skole
m yndighederne holder stærkt på, at skolen kun m å have 12 elever (vel
på grund af pladsforholdene), så da købm and O hrt i 1913 ansøger om
at få sin d atter M arga optaget, gives der vel tilladelse fra kredsskolein
spektør D eetjen i Sønderborg m en som en undtagelse, og kun indtil
påske 1914, da en af pigerne bliver konfirm eret og forlader skolen. A r
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kivalierne b eretter i 1913 om en heller ikke idag ukendt foreteelse,
nem lig borgernes og institutionernes kam p m od papirvæ ldet fra oven.
D er ligger 2 skrivelser fra »D irektoratet for rigsforsikringsanstalten
for ansatte«. D er er en rykker for indsendelse af lister over ansatte og
en klage over en forkert udfyldt liste. Disse officielle skrivelser blev
sendt ufrankerede, kun m ed et stem pel »Portopflichtiche D ienst
sache«, hvorefter m odtageren m åtte betale for at få brevet udleveret!
En frem gangsm åde som også blev benyttet af besæ ttelsesm agten un
der 2. verdenskrig. 1 1913 sæ tter m an en annonce om en læ rerinde i det
udbredte ugeblad »Daheim «. A nnoncen får efter nogen korrespon
dance til resultat af læ rerinde G ertru d Klagas fra E bersteinburg ved

Frk. Paulsen 1916.

G e rtru d Klagas

B aden-B aden ansæ ttes til en løn af 1500 m ark årligt. En betingelse er
dog at hun skal give undervisning også i pigegym nastik »da de d elta
gende fam ilier er m eget interesserede i gym nastik, leg og sport!« 1 1913
er der en strid m ellem skolens bestyrelse og en af foræ ldrene, der er
skuffet m ed hans datters frem skridt i skolen. D er trues m ed retssag,
m en det ender m ed at han tager datteren ud af skolen efter at have b e 
talt det halve års skolepenge striden drejede sig om. U dbruddet af
første verdenskrig fik også betydning for foræ ldrekredsen bag den lille
fam ilieskole. K om m uneforstander Jens H ansen er blevet indkaldt og
der kan ikke fås skolepenge fra ham. En skrivelse herom rundsendes
til foræ ldreinteressenterne til anerkendelse heraf, idet det betyder at
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der er en m indre til at bære om kostningerne ved skolens drift. Skrivel
sen bifaldes af alle. I 1915 rejser G ertru d Klagas og lærerinde H elene
Paulsen fra Tellingstedt i D itm arsken ansættes. H un er enelæ rer ved
skolen resten af dens funktionstid og får fra alle sider det bedste lov
som en dygtig og behagelig læ rerinde som var elsket af pigerne og af
holdt i foræ ldrekredsen.
1915 begyndte krigstidens vanskeligheder og dyrtid at kunne m ær
kes, en m oder til en af pigerne søger om at få tilbagebetalt skolepenge
for nogle m åneder. H endes d atter er vel flyttet over i kom m uneskolen
der var gratis. D er sendes igen en skrivelse herom til underskrift af alle
fam ilieskolens foræ ldreinteressenter. Skrivelsen er udform et af post
forvalter H ennings som da var form and og tiltrådt af 11 foræ ldre
interessenter. Foræ ldrene var da:
d atter i skolen A nne M arie
Postforvalter E. H ennings
d atter i skolen H elga
R ebslager L. M adsen
d atter i skolen M artha
K øbm and C. Roth
d atter i skolen Frida
B ager H. W arnecke
d atter i skolen M arga
Købm and J. O hrt
d atter i skolen K atha
Vognmand M. Jacobsen
d atter i skolen Frida
Gdr. Skeide S. Bock
d atter i skolen Louise
Sparek.dir. C. Schmidt
d atter i skolen ?
Gdr. Skeide F. H ansen
d atter i skolen Lisbeth
Gdr. Smøl P. M øller
d atter i skolen Cecilie
Gdr. Skeide P. A ndersen
U d over disse kendes navne på piger og deres forældre fra andre tids
p unkter i skolens historie:
d atter i skolen ?
Lærer, B roager H enningsen
K øbm and, B roager C. Clausen
datter i skolen Käthe
Gdr. R oihusH . A ndresen
d atter i skolen M argrethe
Gdr. R o ih u sH . A ndresen
d atter i skolen Else
d atter i skolen Mimi
M aler, B roager J. H ansen
D irektør A. Bøse
d atter i skolen M argrethe
d atter i skolen M argrethe
Stationsforst. R unge, B roager
døtre i skolen A nna, Misse
Gdr. G am m elgab N . A ndersen
A lm a, D agm ar
d atter i skolen Lilly
Slagter Lücke, B roager
datter i skolen Frida
Bygm ester F. H orn
d atter i skolen Ingeborg
Pastor B. Paulsen
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D a vi hverken h ar elevlister eller protokoller fra skolen, m å denne liste
ikke tages for fuldstændig.
1918 m ærkes, at inflationen for alvor begynder at tage fat. D er er
gentagne henvendelser fra lærerinde H elene Paulsen om forhøjelse af
lønnen. Interessenterne bevilliger som regel denne, dog ikke uden p ro 
tester. 1919 var alle klar over at der ville blive folkeafstem ning om vor
landsdels tilhørsforhold. Sidst i juni dette år skriver læ rerinden til den
davæ rende form and købm and O hrt og kræver en tilkendegivelse fra
alle forældre om at de er tilfredse m ed hendes undervisning. D a hun ef
ter 2 m åneder ikke har fået denne går hun ud fra, at nogen blandt for
æ ldrene har vægret sig ved at skrive under, hvorfor hun vil standse un
dervisningen efter påskeferien. Foræ ldrene reagerer ved at annoncere
efter en læ rerinde i »Flensborg Avis«, »N ationaltidende«, det mis
sionske »Sædekornet«, Pastor Tonnesen i H optrup og det officielle
skoleblad for Flensborg am t i Slesvig. D er loves en løn på 2000 m ark.
A dressen er som tidligere »B roager ved Flensborg fjord«. D et ses ikke
om annoncen har givet resultat, men der er et møde på »Klippen« 8.
april (Klippen var en restau ran t i K irkegade). D en 13. septem ber er læ
rerinden her dog stadig og fordrer en lønforhøjelse på 100 m ark m å
nedlig. D enne bevilliges undertegnet af A. Böse, N. A ndersen, B.
Paulsen, J. O hrt. 24/9 bliver H elene Paulsen ansat til 1/4 1920 m ed en
løn på 300 m ark m ånedlig. 27 februar 1920 skriver hun dog at hun luk
ker skolen, da hun ikke kan få brændsel og ikke »vil sætte min sundhed
på spil i et uopvarm et værelse i denne stærke kulde og det dårlige vejr«.
26/3 giver skolens form and hende sin bedste anbefaling, »at hun i 4 1/2
år har været læ rerinde og leder af fam ilieskolen. H un har undervist 1012 piger i alderen fra 8-15 år m ed godt resultat sam t med troskab og
flid. »D en sidste skrivelse i sam lingen er fra skolens første form and,
skorstensfejer O tte, d er nu bor i Flensborg. H an takker for en invita
tion til skolens 10 års stiftelsesfest. H an tør dog ikke komme på grund
af de dårlige rejseforbindelser. Om H elene Paulsen fortælles, at hun
rejste tilbage til D itm arsken hvor hun blev gift. H un opretholdt dog en
venskabelig brevveksling med nogle af eleverne indtil sin død.
H erm ed slutter fam ilieskolens saga. D a den lukkede flyttede nogle
af pigerne over gangen til et andet lokale i den sam m e bygning. H er
blev så den første spæde start til B roager realskole under ledelse af læ
rer J. K nudsen, m en det er en anden historie, som kan læses i B roager
land II side 64 ff.
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Om skolens hverdag ville vi ikke kunne b erette noget hvis ikke det
var så heldigt at en af eleverne, Lisbeth M øller fra Smøl under et se
nere skoleophold havde skrevet en udm æ rket stil m ed titlen: »Indtryk
fra min skoletid«. D en gengives her som slutning og giver et godt bil
lede af livet i den lille skole på M øllegade. H uset blev efter 1920 blandt
andet i m ange år brugt som kom m unekontor, og da det nye på A lle
gade blev bygget, blev det in d rettet til bibliotek og senere tillige til lo
kalhistorisk arkiv.
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Indtryk fra min skoletid
Stil skrevet a f Lisbeth Møller, Sm øl i 1929 på A skov højskole
»h v o r g e r n e og hvor ofte dvæler vi ikke i tankerne ved den by,
den plet, hvor vi levede som børn og hvortil d er knytter sig en lang, næ
sten uendelig række af m inder. Næst efter hjem m et er skolen, b arn 
dom sskolen nok det sted hvortil de fleste oplevelser knytter sig, og
hvortil tankerne oftest søger tilbage. Kom m er vi så tilbage dertil, f.
eks. til skolen, hvor kan så et sådant besøg være vidunderligt m en til
lige også vem odigt. D et er dejligt igen at se den gamle skolestue, b o r
dene og bæ nkene, at se solen gå ned over genboens gamle hus, som vi
holdt så m eget af og legepladsen, hvor alting gik så let og fornøjeligt.
D et er lidt vemodigt fordi vi ligesom aner den tidens afgrund, som vi
aldrig vil kunne slå bro over. Vi kan genkalde den m en vi kan ikke gen
vinde den tid d er er gået, og vi er nu kun gæster der hvor vi engang var
fuldstændig hjem m e. Vi genkalder vore drøm m e og forhåbninger og vi
spørger os selv, hvad vi har vundet og hvad vi har tabt. Svaret kan være
opm untrende m en også det m odsatte.
Til hele min skoletid knytter der sig lyse m inder, det var en stor ny
bygning, en 8 klassers skole, hvortil m or en forårsdag fulgte os og for
talte, at der skulle vi nu være sam m en m ed m ange andre børn den
halve dag og så kom m e hjem og fortælle alt det vi oplevede. U ndervis
ningssproget var ty sk , m en af stor betydning for os var det, at den unge
læ rerinde, som underviste de små børn ikke var så fuldstændig fortysket at hun helt undlod at tale dansk til os, så hun på den m åde kunne
lem pe overgangen fra dansk til tysk.
Lære det tyske sprog skulle vi jo, og det var egentlig ret spæ ndende.
D et gik for sig på den m åde, at læ rerinden i ret korte sætninger fortalte
os, hvad de ting forestillede, som vi så på de forskellige af klassens bil
leder, og så skulle vi sige det efter på tysk. D esuden havde vi en lille læ
sebog, en såkaldt Fibel, og undervisningen gik så på fuld kraft efter
den kom binerede læse- og skrivem etode, vi lærte bogstavernes lyde og
den gotiske skrift. M ellem læ rerinden og de små børn var forholdet
godt, bedre end mellem læ rerne og de større børn, læ rerne var alt for
angrebet af p reusserånden, skønt nogle af dem var født og opvokset i
Sønderjylland. D et, d er gerne skulle være af stor betydning, sam arbej
det mellem forældre og skole, fandtes der ikke noget af, det var sna
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rere to m agter, der stredes om børnene. To store festdage blev inden
for skolen holdt hvert år: kejserens fødselsdag den 27. januar og den 2.
septem ber, m indedagen for Sedans fald i krigen m od Frankrig 1870.
Begge dage varede hele festligheden kun en god times tid, m en med
skulle vi da, og det blev heller ikke nægtet os hjem m e, m en det gjaldt
endelig om ikke at være pyntet de dage, ja det kunne ikke engang gå an
at tage et rent forklæde på, hvis man da ikke havde lyst til at blive
skældt ud for en tysker. U den to tim ers bibelhistorie på dansk om ugen
foregik hele undervisningen på tysk. Vi kan forstå, at det var m ed blan
dede følelser at vore foræ ldre sendte os i skole dengang; der var skole
tvang, så de var tvunget til at lade os lære et sprog, som de selv næ rede
stærk uvilje im od. Selvfølgelig ville forældrene gerne derfor lære deres
børn så m eget dansk som m uligt, og de, der kunne, lærte os så at læse
og skrive dansk. Aldrig tæ nkte vi dog på at det havde været en lang sko
ledag; det var altid en fornøjelse sam m en m ed m or at kom m e til at læse
H . C. A ndersens eventyr og lære nogle danske sange, når den tyske
skoledag var sluttet. Vi sønderjyske børn fra den tid har gennem det vi
hørte i vore hjem fået et fast nationalt grundlag og kærlighed til det
danske. D et var ord som kom fra hjertet og som gik til hjertet.
D a den første verdenskrig kom 1914, blev der ikke til m egen skole
gang, flere af læ rerne blev indkaldt, så hvor der før havde været 7-8,
var der nu kun 2-3 tilbage. Disse forsøgte efter bedste evne at få os in
teresseret i hele krigens gang og de tyske sejre; den skolegang vi
træ ngte til, fik vi ikke ret m eget af. D er var flere forældre der havde for
færdeligt svært ved at lade deres børn gå i en skole hvor de slet ikke fik
den undervisning, de havde behov. Nogle år i forvejen havde ca. 10 fa
m ilier sluttet sig sam m en og fik dannet en lille Fam ilieskole, hvor de
selv fik lov til at bestem m e den lærerinde til hvem de kunne b etro deres
børns undervisning og vejledning. En dansk læ rerinde kunne der ikke
være tale om , skønt det jo var det de fleste helst ville have m en hoved
sagen var alligevel at få en, d er ikke i så høj grad satte nationale spørgs
mål højere end den alm indelige skoleundervisning. Så flyttede vi da i
alt 13 piger bort fra den store skole om i et lille lokale på M øllegade,
hvor der var in d rettet skolestue til os, og der fik vi da frk. Paulsen, en
ung pige nede fra M eldorf i H olsten til læ rerinde. H ele skoletiden der
blev, skønt vi havde frygtet lidt derfor, en god og dejlig tid i alle m åder.
Frk. Paulsen havde kærlighed og interesse til sit arbejde, og hun
havde tro på, at en sund og levende oplysning ville få indgang og bære
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frugt. Vi blev undervist i de alm indeligste skolefag og i sprog, enkelte
gange kom sognets tyske præst og skulle overhøre os, en gang årlig
kom skoleinspektøren fra Sønderborg og satte skræk i os, m en ved
hjælp af frk. Paulsens gode hum ør og hjælpsom hed kom vi da også over
de dage og klarede da nogenlunde de spørgsm ål der i disse dage blev
stillet til os på en helt anden m åde end d e n , vi til daglig var vant til. Ved
hele undervisningsm åden blev der taget hensyn til vore evner, og der
blev ikke alene stræ bt efter at udvikle forstanden m en også følelsen og
fantasien så undervisningsm åden var ikke træ ttende og kedelig, da den
næsten altid foregik ad fortællingens vej og ved jævn sam tale. O m som 
m eren flyttede vi ud i n aturen, som vi fik lært at beundre og elske, og
d er fortalte læ rerinden for os, hvilken indflydelse H om ers digtning
havde haft for græ kerne, og hun prøvede på at få os til at forstå, at vore
egne digtere burde have sam m e indflydelse på os. I frie om givelser kan
sindet bedst udvikle sig og frihed og kærlighed var i det hele taget to
ord, hun skattede højt. »Frihed for os alle kun tvang for de uvillige,
kærlighed til arbejdet.«
I vort stille sind siger vi endnu frk. Paulsen tak for den tid, vi havde
sam m en m ed hende, og for det arbejde hun gjorde for os og sam m en
m ed os. D et var en dejlig tid der sam m en m ed hjemlivets glæder har
gjort det hele til en skøn og liflig vår.
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Et tredveårsminde
1958 gik bølgerne højt på B roagerland. H alvøen havde hidtil væ ret et
stort sogn m ed to distrikter. Førstepræ sten, der dengang også var
provst havde vestre distrikt der om fattede E gernsund, Skodsbøl, Iller
sam t B roager by vest for Storegade. A ndenpræ sten havde så resten af
sognet. D a førstepræ sten i 1957 blev pensioneret, besluttede m an i
E gernsund at søge realiseret et længe næ ret ønske om at få sit eget
sogn. I den anledning var d er i byen afholdt flere m øder, hvor der n ed 
sattes en deputation, d er skulle tale E gernsundboernes sag hos kirke
m inisteren. 6 gæve E gernsundere foretog den 15. april en rejse til kon
gens K øbenhavn og m edvirkede således til at resultatet af forhandlin
gerne blev et selvstændigt E gernsund kirkesogn. R egnskabet for
denne rejse er bevaret og giver et rørende billede af prisforholdene
dengang.
E gernsund, den 16’ april 1958.
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D e p u tatio n en i K øbenhavn - i baggrunden G efionspringvandet. Fra venstre: N. P. A n 
dersen , F under-N ielsen, Chr. B lom green, Chr. O lesen, E. Poulsen og W. M adsen.
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E gernsund 16. april 1958.
D en 15’ d s ., altsaa gaars dato havde en deputation fra E gernsund fore
træ de for K irkem inisteren. D eputationen bestod af følgende:
Skoleinspektør

N. P. A ndersen

R etskonsulent

Chr. Blom green

G ræ nseoverbetjent

E. Poulsen

Am ts- og
sogneraadsm edlem
O vertoldassistent

Chr. Olesen
Funder-N ielsen

form and for
socialdem okratisk gruppe
form and for
folkepensionistforeningen
form and for ungdomsog idræ tsforeningen
form and for
socialdem okratisk forening
form and for
borgerforeningen

T ransporten blev udført af W. M adsen m ed afgang fra E gernsund kl.
3.30 og hjem kom st til E gernsund kl. 24.00. - En lang dag.
Til denne ekspedition er m edgaaet følgende udgifter:
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

8.00
12.00
16.00
19.00
19.30
22.30

m orgenkaffe ......................................
m iddagsm aaltid ................................
e fte rm id d a g sk a ffe .............................
s m ø r r e b r ø d .........................................
tør kaffe paa f æ rg e n ..........................
klar suppe m/ boller for halsklaring

Funder-N ielsen ialt u d l a g t ................................
Transport: W. M adsen, 2 x 320 km = 640 km

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

16,90
56,50
20.00
48,00
7,20
20.70

kr. 169,30
kr. 220,70
kr. 390,00

B illede fra E gernsund. (Tegnet af M ax K leinsorg).
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M aatte denne rejse ikke være foretaget forgæves. Vi takker M adsen
for god kørsel. - D enne opgørelse til velvillig behandling hos de bevil
gende foreningssam m enslutninger i E gernsund, idet m an anbefaler
beløbet deles ligeligt m ellem : Egernsund borgerforening - E gernsund
socialdem okratiske forening - Egernsund ungdom s- og idræ tsforening
og Egernsund husm oderforening m ed kr. 97,50 til hver. B eløbet kan
indbetales til Funder-N ielsen.
NB. E gernsund husm oderforening vil gratis faa tilstillet et sm ukt fo
tografi af deputationens deltagere til indlem m else i forhandlingsproto
kollen som et varigt m inde om denne udgiftspost.
M ed hilsen
Funder-Nielsen
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Gamle cykler
A f Kirsten Juhler
k o m t i l b r o a g e r . - D e r er 4 km til Vemmingbund fra hvor jeg bor. D et er svært at have både en dreng på 2-3 år og
en stor traktorslange m ed derned, når m an ikke er vild m ed at køre bil.
Så derfor ønskede jeg mig en »Long John«, - og den fik jeg i julegave.
Cyklen der stam m er fra Iller slot, blev et fast transportm iddel Broager-M ølm ark. - B ørnene elsker en cykeltur ud ad m arkvejen, dog h ø 
jest 3 ad gangen.
so m m eren

Long John.

E n dag på vej hjem fra arbejde på Vestervang kom jeg i snak m ed en,
d er var på vej m ed en gam m el cykel, som skulle ende sine dage på los
sepladsen. Faktisk en pæn ældre dam ecykel, - så den kom m ed til M øl
m ark i stedet for.
Svigermors cykel fik jeg også, den havde førkrigstidslygte på. E n
lygte m ed glas der i hver side har en glastrekant der skulle bevirke, at
lygten lyste ud til begge sider. H vor gam m el er lygten m on?
D et var starten på min samling, der nu består af ca. 87 cykler, både
voksne- og børnecykler. Ikke alle gamle.
I sam lingen er bl. a. 3 H am let cykler fra en fabrik i K øbenhavn. D e
er alle forskellige. - A f andre kan nævnes:
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U kendt cyklist ca. 1900.

60

D am ecykel m ed førkrigstid-lygte.

Sport (O riginal): fra før 1941. D en er m alet m ed to farver. D et gjorde
m an på flg. m åde: først m alede man den m ed to forskellige farver, d er
næst holdt m an et tæ ndt stearinlys nær ved det m alede så farverne løb
sam m en, derved fik cyklen et flam m et udseende.
O pel (A dam ): herrecykel fra 1910. D a jeg sleb stellet af, stod der
O pel frem hævet i selve m etallet. Hvad kostede cyklen dengang? - hvil
ken lygte hørte til?
O pel (Jason): en m eget stærk dobbeltstellet herrecykel. K øbt hos
Fritz von Preussen (Sørensen), Nybølnor.
Dræsine: en 4-hjulet barnecykel som jeg h ar fået fra H øjer. Jeg ved
ikke noget om den. H vor gam m el er den? - er den sjælden? D en er la
vet af m etal, m en findes også af træ.
Budcykel m ed stort lad: på cyklen der er 3-hjulet sidder et messings
kilt hvorpå står: Vejle cykledepot - H ans Rasm ussen - tlf. 201. D e to
hjul under ladet er ikke alm. cykelhjulsm onterede. D er er håndbrem se
på.
Postcykel: m ed kasse til ca. 100 kg. H ar kørt i B roager, dog m est fra
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Postcykel fra B roager.

posthuset til rutebilstationen. - Hvilke lygter havde den på? - hvor
gam m el er den? D en er lavet i Ribe.
I et ugeblad fandt jeg en artikel om en 4-hjulet roecykel, som blev
brugt i roetiden på den m åde at m an lå på maven på den, kravlende på
knæ ene. H vor i landet brugte m an dem ? - findes de stadig?
D e fleste cykler har jeg fået af folk, som har hørt om min hobby.
Disse folk ønsker en værdig alderdom for deres cykler.
Pludselig kan d er i vores indkørsel stå cykler - eller dele d eraf - ja
selv artikler om cykler er der folk, som er så betæ nksom m e at gemme
til mig.
Sådan stod der en m orgen en gam m el cykel ved bagindkørslen, - det
m ærke havde jeg ikke. D en stod der et par dage, og naboen m ente det
nok var en cykel til samlingen! M en så en m orgen m ødte vi ejeren, det
var en der hver m orgen stillede sin cykel sam m e sted. - H er var det nær
gået galt.
Nogle af cyklerne er skaffet på deres vej m od lossepladsen. D e hvor
hjulene kunne dreje ru n d t, kunne jeg køre ved siden af min egen cykel.
Hvis ikke, så på skulderen m ed den, og hjem ad M ølm ark til.
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E en gang om året er der »stum pm arked« på Fyn ved Egeskov. I b u n 
den af kasserne ved boderne gem m er der sig ofte cykeldele, - ikke altid
nem m e at få øje på. - H ele cykler bliver der også handlet m ed.
H erning stum pm arked er D anm arks største, her sælges biler, m otor
cykler, knallerter, cykler, gam m elt legetøj og m eget m ere.
Forsikringsselskaberne ligger inde m ed en del oplysninger om cyk
lers værdi og alder. Hvis der bag stelnum m eret står et bogstav, fortæ l
ler det hvilket år cyklen er fabrikeret:
A ...................................
B ...................................

1941
1942

1964
1965

1985
1986

o .s .v .

D ette system er kun for cykler efter 1940.
E t spæ ndende arbejde er at restaurere gamle cykler. - Først kom m es
caram ba eller olie på alle delbare steder, og cyklen skilles af efterh ån 
den som delene løsnes. D et siges at cola skulle være effektivt til at
løsne rust, - det har jeg nu ikke prøvet. Fælg og egere slibes a fo g pens
les m ed antirust-m aling. A f gam le slanger klippes bånd til fælgene, - til
at beskytte cykelslangerne. L ageret af dæk og slanger gennem gås for
at finde de der passer til cyklen m an er ved at restaurere. G am le cykler
har vulst-dæk.
K ranken og kuglerne renses og samles (stram m es passende).
Skærme og stel slibes, spæ ndende er det om d er dukker tal eller navne
frem under slibningen. Stel og skærm e males m ed antirust-m aling og
dernæst m ed originale farver. - Cyklen samles.
Svejsning er ikke mulig, da jeg ikke har et C 0 2svejseapparat, - så der
lappes m ed jernkit i stedet for.
Fra m eget ram ponerede og rustne cykler bliver brugbare dele pillet
fra og brugt i restaureringsarbejder.
Ja, vore venner siger det bliver til et helt m useum . Ja, hvorfor ikke
- m åske en dag ...
(H ar I - du - interesse for cykler, papirer eller viden om cykler, så h en 
vend je r til mig. Bønnelandsvej 4, tlf. 04 44 11 35).
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M/S Broager
A f museumsformidler Poul Korse
Helsingør Kommunes Museer
A fe n artikel i tidsskriftet SØFART (nr. 38 - 1988) frem går det, at pas
sagerskibet »Sweet Bliss« er blevet ophugget på Filippinerne.
For læsere af disse sider kan en sådan oplysning synes ganske over
flødig, m en vel kun til det bliver tilføjet, at »Sweet Bliss« oprindelig bar
navnet »Broager«.
M/S B roager blev den 25. novem ber 1953 - som H elsingør Skibs
værfts nybygning nr. 314 - afleveret til rederiet D FD S.

M/S B roager ved N ordre T oldbod i K øbenhavn den 18. juli 1962 (Foto: Poul K orse).

M/S B roager var det sidste i en serie af seks - så godt som ens - skibe,
D FD S fik bygget på Flelsingør Skibsværft i årene 1950-53. Skibene gik
i H elsingør populæ rt under betegnelsen »B -bådene« hvilket ikke kræ 
ver næ rm ere forklaring, når det nævnes, at de andre skibe i serien blev
navngivet: B astholm , B irkholm , Bygholm, B angsbo og Borreby.
D e seks skibe var specielt indrettede til frugtfart på M iddelhavet,
m en de kunne også indgå i rederiets N ord- og Ø stersøsejlads. L aste
rum m et havde et rum m ål på 170.000 kubifod, hvoraf de 47.000 kubik
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fod var kølerum . A f de øvrige mål kan nævnes en længde på 84 m eter,
bredde 13,3 m eter og en dybgang på 5,9 m eter. H ovedm askinen var en
6-cylindret dieselm otor af type Helsingør/B.&W . på 2.400 IH K , hvil
ket gav en m archhastighed på 13 sømil (= ca. 24 km /tim ).
U d over navnefællesskabet var M/S B roager også på anden m åde
nært knyttet til B roager by. 1 1948 var D ansk Skibsadoption - en institu
tion, der er tilknyttet Foreningen til Søfartens Frem m e - blevet stiftet
m ed det form ål, at skabe aktiv kontakt mellem skoler og skibe - elever
og besætning - en slags udvidet erhvervsorientering. D et var følgelig
ganske naturligt, at også B roager C entralskole begyndte at arbejde for
en næ rm ere forbindelse m ellem skolen og et dansk skib.
I septem ber 1955 besøgte lederen af D ansk Skibsadoption, m use
um sleder B redo M unthe af M orgenstierne, skolen og fortalte elever
om dansk skibsfarts historie og om skibsadoption. M ødet resulterede
i at B roager C entralskole adopterede - ja, hvilket skib var vel bedre eg
net end - M/S Broager.
I henved en halv snes år varede denne forbindelse mellem skole og
skib. M ange tidligere elever fra B roager C entralskole har uden tvivl
kære og varige m inder om »Bananekspressen« som skibet også blev
kaldt. N uvæ rende og kom m ende generationer i B roager Skole vil også
blive m indet om M/S Broager, når de på skolen med undrende blikke
ser udstoppede alligatorer og havskildpadder; gaver, som skibets b e
sætning sendte hjem til adoptionsskolen fra spæ ndende og eksotiske
lande.
De fleste skibe sejler år efter år støt og roligt fra havn til havn, uden
det giver anledning til dram atiske beretninger. Således også for M/S
B roager - og dog! En enkelt gang havnede den på avisernes forsider.
D et skete, da skibet den 7. novem ber 1964 var under indsejling til
K øbenhavn. Kun Vi sømil fra havnen sejlede M/S B roager ind i M/S Kyholm , der også tilhørte D FD S. M/S Kyholm sank hurtigt, m ens M/S
B roager gik til kaj i København.
Søforhøret afslørede, at kollisionen var sket fordi M/S B roager blæ ndet af det kraftige lysskær over K øbenhavn - i m ørket havde over
set M/S Kyholm’s navigationslys.
Heldigvis blev alle om bord på M/S Kyholm reddet og aviserne
kunne derfor dagen efter koncentrere sig om den virkelige tragedie.
D et kom til udtryk i en forsideoverskrift, der dram atisk berettede
»700.000 bajere gik til bunds.«
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Skaderne på M/S B roager kan ikke have været nævneværdige, for få
dage efter den voldsom me hændelse m eldes den undervejs til Spanien.
I slutningen af 1960’erne indskræ nkede D FD S sit rutenet, hvorfor
flere af rederiets skibe blev afhæ ndet. H eriblandt også M/S B roager,
der blev solgt til Sweet Lines i C ebu City på Filippinerne, hvor den blev
om bygget, så den foruden last kunne m edtage 320 passagerer. H er sej
lede den så under navnet »Sweet Bliss« i godt en snes år, indtil den altså
nu er blevet ophugget.
E t lille stykke B roager-historie er derm ed definitivt afsluttet så langt
borte som på Filippinerne.
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Theodor Fontane:
Lejrliv 1864
Oversat og kommenteret afSv. Hollensen
m ed tegninger a f W. Camphausen
a n s e t e t v s k e f o r f a t t e r T heodor
Fontane (181998) var i krigen 1864 krigskorrespondent på tysk side og boede da i B ro
ager bl. a. Fra hans beretninger herfra er dette taget. E fter først at have
b erettet om de preussiske brigader som havde tilhold i R agebøl, D yb
bøl og B øffelkobbelskoven fortsæ tter han: »I B roager, der jo var i sik
ker afstand fra skanserne, kunne der leves ganske behageligt. Vi var jo
allerede vant til at være stuvet tæt sam m en; 5 officerer i et værelse reg
nedes for kom fortabelt. Så m eget som muligt opholdt vi os i det frie.
Livet i den friske luft gjorde os godt, forkølelser var afskaffet. Vi stod
for det m este tidligt op. D et var ikke kanontordenen der vækkede os;
vore ø rer var forlængst vænnede til den dum pe, rullende torden fra
G am m elm ark .D e t var so len , som stod så prægtigt op af havet i øst, lær
kerne og hele det vågnende forårs skønhed, der ikke lod os sove længe
re. Vi besøgte da ofte den højtliggende kirke, steg op i tårnet og glæ
dede os over det vide panoram a. D er var Nybølnor, bag hine træ er
gem te sig G råsten, der var Flensborg fjord og der Vemmingbund og
ind imellem det velsignede B roagerland, derovre B øffelkobbel, D yb
bøl by, Avnbjerg, terræ nnet foran skanserne og skanserne selv. B ro
agers sm ukke værtshus var ikke den ringeste tiltræ kningskraft ved
byen. (D aT rap: Slesvigs beskrivelse 1864 nævner 7 kroer i Broager, må
her nærm est tænkes på Reitzigs kro, som andetsteds kaldes: »die Kettenkrug«, da d er var en række stenpæle m ed jernkæ der imellem foran
kroen. D en bræ ndte 1880 ved B roagers store brand, og blev æ ndret ved
genopbygningen. Senere hed den C entralhotellet, blev så Forsam lings
gård og er nu helt nedbrudt. Ovs. anm .)
I denne kro var m an på enhver tid på dagen vis på at træffe bekendte.
K roen havde to krostuer. D en ene til venstre havde på døren påskrevet
m ed kridt: G renaderm esse; den anden til højre officersm esse. H er i
disse lokaler var den store nyhedsbørs, hvor dagskurserne på politiske
og strategiske nyheder, - ofte baseret på højst m angelfulde inform ati
on er blev bragt til torvs og videregivet. H er havde de udenlandske kor
respondenter, engelske og belgiske deres sam lingssted; hertil bragte
den
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Storegade

i Broager mod

nord. Til venstre

et hjørne

af Reitzigs Kro ca. 1870. Ved X-et lå den første

sparekasse.
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de nyheder og videregav dem , og herfra forkyndte deres rappe penne
for verden, hvordan vel det store skakparti på Sundeved stod, og om de
preussiske løbere og springere i sidste ende ville have held til at tage de
danske tårne eller ej. B landt disse korrespon
d en ter var ham fra »Times«, mr. H artm ann
den der var mest glad og taknem lig for B ro
ager, for sin værtinde og for preusserne. H an
havde nem lig forgæves søgt logi fra sted til sted
på hele egnen, på kroen i B roager havde han
endelig fundet en havn, der bød på noget i re t
ning af kom fort. Foruden de frem m ede k o rre
spondenter var her også ham fra »H am burger
N achrichten«, Heinrich M ahler. H an offent
liggjorde senere sine oplevelser i den sm ukke
bog: »Ü ber die E jder an den A lsensund«. A f
tegnerne var m aler G ünther stamgæst i messen
og glædede den lille kreds af B roager-venner
m ed de tegninger, d er langt senere glædede tu 
sinder i H ackländers; »Ü ber Land und M eer«
B roager kirketårn
(et udbredt tysk illustreret blad. Ovs. anm .).
Vi har allerede om talt kirken, hvis ene spir som
nævnt tjente som observatorium , m en end m ere interesserede os de to
kirkelige væ rdighedsbæ rere, provst K arstensen (fejlagtigt skrevet Fe
stesen) og pastor Schleppegrell, en b ro d er til generalen, der faldt ved
Isted. Disse to havde herfra regeret Sundeved på godt d an sk .(!) Begge

'¿S'.

B a tte ri fra G am m elm ark.
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Store fællesgrave for faldne på D ybbøl 1864. E fte r fotografi.
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ydede god tjeneste for danskerne på Dybbøl og A ls. hvilket ikke skal
være nogen bebrejdelse m od dem . I vore øjne var de im idlertid under
stærk m istanke og havde forlængst røm m et pladsen, m en deres ry og
deres fam ilier var blevet her. Hvad angik Schleppegrell. der som b e
kendt som artilleriofficer havde gjort felttoget 1848-50 m ed, så talte
ikke alle preussere i B roager nedsæ ttende om ham . D enne m ildere
dom skyldtes dels den agtelse som enhver soldat bæ rer mod en tapper
m odstander, dels de fem sm ukke døtre i præ stegården. D er blev fortalt
at de så allersm ukkest ud, når de trium ferende forsikrede preusserne:
»Disse skanser vil koste jer den halve arm é. og I vil alligevel ikke b e 
tvinge dem!«
Ligesom det ikke skortede officererne på tidsfordriv, var det heller
ikke tilfældet m ed m andskabet. M an havde mange slags tidkort blandt
andet ved bydam m en, hvor m an legede m ed træskibe som hånende
kaldtes den danske flåde.
Forøvrigt var tjenesten ret
anstrengende. Om natten
blev skanserne på G am m el
m ark udvidet og udbedret af
næsten 300 m and af de for
skellige batallioner, og om
dagen var m andskabet b e
skæftiget m ed transport af
skyts, hugning af gærdsel og
binding af faskiner h eraf (til
G am m elm ark og løbegra
vene ved Dybbøl. Ovs.
anm .). E t brev fra en menig
fra 60 batallion til sin broder
skildrer anskueligt d ette liv:
»H er savner vi intet, hverken
arbejde eller adspredelse, og
således går tiden godt. Jeg
har aldrig sovet så godt som
her, hvor vi alle næsten har
glem t, hvordan der er i en
seng. I m å dog frem for alt
ikke tro straks, at m an er
M usketéer fra 60. bataillon.
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død, når I i lang tid ikke får brev, for her har man ikke altid tid til at skri
ve, som I m åske tror. H ar man tid, hvordan er det så m ed papir, pen og
blæk? Og hår man det, hvor skal m an så skrive? Thi når 200 m and lig
ger i een bondegård, da kan I vel tænke jer, hvor m egen plads d er er.
D en ene koger, den anden steger, nogen synger, andre sover. Enhver
søger sig en lille plads og gør sidem andens plads så lille som muligt.«
Således brevet fra vor 60 er. »I m å ikke altid straks tro, at m an er død!«
skriver han, og en anden skrev hjem: »Af tusind danske kugler træffer
dog sjældent en!« Alligevel gjorde døden sin høst. På den skønne B ro
ager kirkegård blev m angen sænket ned, som dagen forinden havde
skrevet: »Man dør dog ikke så let!«
Næsten hver dag var der begravelse. D a kom de alle, m usikken spil
lede: »Jesus m eine Zuversicht«, officererne og batallionen fulgte. Ki-

D e r tilberedes m ad.
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sten, der altid var sm ykket m ed blom ster eller guirlander, blev sænket
i fællesgraven. Fanerne blev sænket for at vise den døde den sidste ære,
d erpå en kort tale, et fadervor, 3 håndfulde jo rd på, og det gik igen
hjem ad. M usikken var foran m ed en lystig m arsch: »So leben wir, so le
ben wir, so leben wir alle Tage!«.
D e faldnes grave blev vogtet og plejet af deres kam m erater, især p i
onerernes grave var sm ykket m ed sm å m odeller af deres v åb entegn: fa
skiner, skansekurve, spader, økser m. m. Var det en pontonnier, var
der på gravkorset en afbildning af en båd sam t bådshager og ror. A rtil
leristerne lavede træ kors m ed jernbogstaver og tal fra deres batallionsm ærker, som de selv havde sm edet i deres feltsm edier. Troppedele af
enhver art havde deres egen m åde at ære deres faldne på. For dem alle
gjaldt sætningen om at døden giver god underholdning for de overle
vende.
H erefter går Fontane over til at give en om tale af G råsten, hvor de
preussiske troppers hovedkvarter var på slottet. H er løb alle tråde sam 
men og det om vekslende krigsliv fik her sin m est brogede skikkelse.
H er var bestandig gennem m arsch af tropper, frem og tilbagejagende
ordonnanser, skyts- og am m unitionskollonner der blev stikkende i de
bundløse veje, pågrebne spioner og afdelinger af fangne danskere. H er
var turister og korrespondenter, m arketendere og leverandører. Alt
træ ngtes her sam m en og afgav et kaos der ofte syntes håbløst at regu
lere.
D er følger nu en om tale af slottet og livet der og i byen, men det er
en anden historie, som ikke hører hjem m e her.

G råsten Slot.
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In Memoriam August Korse
I »Jens R åben, et M indeskrift«
Sønderborg 1960 udgivet af H i
storisk Sam fund for Als og Sun
deved og M usæet på Sønderborg
Slot findes en artikel om B ro 
agerlands m øllehistorie af A u
■
' i l l it
gust Korse. B ogen er forlængst
udsolgt og sjælden, og vi har
\i'-.'V' 'i
m ent, at et genoptryk af denne
artikel her vil interessere læserne
af vores bog. Vi takker de oven
nævnte institutioner sam t forfat
terens søn, overlæ rer og musæillf H k
um sform idler Poul Korse, H e l
singør for velvillig tilladelse til
her at gengive artiklen. Samtidig
vil vi gerne give et rids af forfat
teren.
August C. Korse blev født 3.1.
1901 i K øbenhavn. Faderen var
læ rer og stam m ede fra L ange
A ugust Korse.
land, og m oderen var københav
n er af gartnerslæ gten O hlsen (O hlsens enke frøhandel). E fter realek
sam en og sem inarieuddannelse 1922 virkede han som læ rer ved for
skellige skoler indtil han i 1929 købte B roager realskole, som han drev
indtil 1938. D e refter blev han forretningsfører for Jydsk Lytterfor
ening, referent til Flensborg Avis, Dybbøl Posten sam t agent i kontor
artikler. H an var også kendt som m usiker ved fester og havde job ved
det hedengangne »B roue Bio«, og var en årræ kke forretningsfører ved
vandvæ rket. I krigens m ørke år var han en m unter og inspirerende di
lettan tin stru k tø r i ungdom sforeningen. H ans arbejde som referent
førte ham til utallige m øder og generalforsam linger og gjorde ham til
en kendt person på hele B roagerland. I m ange år var han bibliotekar
ved B roager bibliotek, på det bedste bistået af sin hustru R agna, der
var fra Trondheim i N orge. H an var også i m ange år et ivrigt m edlem
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af frim urerlogen. H an var i en del år bestyrelsesm edlem i H istorisk
Sam fund for Als og Sundeved. H ans altoverskyggende interesse var
dog lokalhistorie og slægtshistorie. M ed sit store personkendskab her
på egnen har han sam let et enorm t fond af oplysninger om slægter og
historie på B roagerland, og hans sam linger til belysning af egns-,
slægts- og gårdhistorie på landsarkivet og i det lokalhistoriske arkiv i
B roager vil i m ange år give inspiration til slægts- og lokalhistorikere.
Foruden artiklen om m øllerne på B roagerland har han skrevet en
grundlæggende artikel om teglvæ rkerne på B roagerland, som m an har
haft stor glæde af ved teglvæ rksprojektets historiske del.
Selv anså han dog som sit kæ reste arbejde: »B roagerlands H istorie«.
Værket begyndte at udkom m e 1945. D et består foruden 2 sæ rhæ fter af
6 hæ fter om ejendom shistorie vedrørende byerne Skeide, D ynt og
G am m elgab. D et var m eget bredt anlagt og standsede i ca. 1950 på
grund af de stigende priser på papir og tryk. På arkivet bliver det meget
b enyttet af besøgende, der forsker i deres slægt. D e r findes i hans efter
ladte p ap irer spredte forarbejder til yderligere hæfter, som m åske en 
gang kan udgives.
Ved hans død i 1975 m istede B roagerland sin m est betydende histori
ker, og lokalhistorisk forening vil m ed disse linjer hædre hans m inde.
Redaktionen

Broagerlands Møllehistorie
A f August Korse
1901-1975
d e æ l d s t e m ø l l e r på B roagerland var - som alle andre Ste
der - Vandmøller. Hver af de store G odsbesiddere i Sognet havde sin:
Lyksborgerne ved K rum bæ kkens U dløb i Sønderborg Bugt og G raastenerne ved Nejs. H vor langt tilbage i Tiden m an skal søge deres O p 
rettelse, er det vel ikke m ere muligt at opspore, m en det kan anføres,
at allerede før 1700 kaldes Møllen ved Skeide Skov for »Altm iihle«.
Om der er nogen Forbindelse m ellem H ertugens O pførelse af Skeldegaard 1601 og M øllens O pførelse er m uligt, men der kan være lige saa
stor Sandsynlighed for, at M øllen er langt ældre.
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D en gam le Vandmølle m aa im idlertid være blevet nedlagt og flyttet
allerede før 1700, idet det berettes, at M øllen blev anlagt ved K rum 
bæ kkens Løb længere inde i L andet neden for det Sted, hvor nu D ynt
M ølle er beliggende. I 1697 oplyser B roager K irkebog, at et B arn af
Claus M øller i D ynt er blevet begravet, saa der er G rund til at tro, at
allerede nogen Tid før d ette Tidspunkt har D ynt M ølle faaet den
Plads, den senere har beholdt.
Som en sidste R est af den ældgam le Vandmølle ved Skeide M ølle
dam ses den D ag i D ag den lange Jordvold, som stem m ede Vandet op,
ligge over M arkerne lige N ord for T raktørstedet »Spar Es«.
D et ældste Spor af en M øllerfam ilie paa D ynt M ølle e r ovennævnte
K irkebogsnotat og senere oplyses (1716) at Claus M øllers Kone er død
og sam m e A ar gifter Johan M øller i D ynt sig. M an m aa antage, at Jo 
han er C laus’es Søn, for Johan bliver M ølleforpagter i den efterføl
gende Tid. H an bliver F ader til i hvert Fald 10 B ørn, hvoraf dog de 7
døde, inden de blev voksne. H ans Kone dør 1730, han selv 1749.
D a M øllens Forhold efter hans D ød skal ordnes, oprettes en Fæsteog Forpagtningscontrakt den 15. F ebruar 1750 m ellem H ertugen og
»den afdøde M øller Johan Truelsens B ørn«, saaledes at B ørnene fæ
ster og forpagter M øllen paa Livstid. D et bem æ rkes da udtrykkeligt, at
det d rejer sig om en V indm ølle.
Ved denne K ontrakts O prettelse henlagdes som »Tvangsgæster« til
M øllen 60 Boelsm ænd fra Freyleben (S keldegaard), K ram m ark og
Skodsbølgaards L ensdistrikter foruden 54 K aadnere. Disse havde
Pligt til at lade alt deres Korn m ale paa denne M ølle.
Forpagteren skulde holde M øllen m ed Træ, Tov og Jern og forpligter
sig til at holde M øllen i brugbar Stand, hvorim od H ertugen lover at an 
skaffe nye M øllesten, naar det er nødvendigt, ligesom han vil skaffe
Tøm m eret til M øllen, dog m od kontant Betaling. Tøm m eret skal i gi
vet Fald køres til M øllen af »U ndersaatterne«. Fæstepengene ansættes
til 48 Rigsdaler.
I
1753 m eddeler B ørnene efter Johan Truelsen, at de nu er blevet
enige om , at den ældste B roder, Truels T hetzen, skal overtage M ølle
forpagtningen. Sam tidig m ed, at H ertugen giver sit Sam tykke hertil,
giver han den nye M ølleforpagter Fæstebrev paa de to K aadnersteder,
der altid har hørt til M øllen.
1757 fornyes Fæstebrevet og F orpagtningskontrakten af H ertug F re
derik og ved denne Lejlighed bliver M øllen m ed tilhørende Kaad og
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Bygninger taxeret til 129 R igsdaler og 46 Skilling courant. Forpagt
ningsafgiften forhøjes sam tidig til 80 R dl.cour.
Ifølge K ontrakten havde M ølleren R et til at afhænde M øllen, naar
det passede ham , blot han gav M yndighederne M eddelelse herom .
D enne R et benyttede Truels T hetzen sig af, idet han den 17. m arts 1775
solgte M øllen til Nicolaj Adolph Muller.
Vi har bevaret »R eglem ent for vor i det sundevedske beliggende
M ølle i D ynt«, saaledes som den gjaldt i M øller Nicolaj A dolph’s Tid.
D en lød saaledes (i O versættelse):
I
Alle Præster, O rganister, Tingskrivere, D egne, F orpagtere, Bryggere
og B agere er pligtig at holde sig til M øllen og giver som hidtil den sæd
vanlige M atte. (M atten er M ølleafgiften).
II
M en for alle øvrige M øllegæster skal der ikke m ere gives M atte af
B rødkorn, m en Vi vil og befaler herm ed, at i S tedet for skal der
III
af et Boel paa fra 9 til 10 M k.G uld
af et Boel paa fra 7 til 8 M k.G uld
af et Boel paa fra 6
M k.G uld
de stedlige Teglmestre
Sm eden i Skeide for sit Vi Boel og Kaad
Sm eden i Dynt for sine 3 K aadnersteder
Færgem anden ved Holnæs
Sm eden i Skodsbøl
skal give
Sm eden i Smøl
skal give
Sm eden i G am m elgab
skal give
Sm eden i B roager
skal give
K aadnerne
skal give
For et Frihus
skal der gives
En E nkem and eller E nke betaler
Dog skal en E n k e , som h ar A ftæ gt, betale
For et Frihus i Egernsund skal der betales

gives
gives
10Skæpper
gives
9Skæpper
gives
Skæpper
gives
Skæpper
giver
giver
Skæpper
Skæpper
giver
Skæpper
giver
24 Skilling
24 Skilling
24 Skilling
32 Skilling
24 Skilling
16 Skilling
8 Skilling
12 Skilling
8 Skilling

Rug
Rug
Rug
Rug
Rug
Rug
Rug

alt at betale paa M øllerens Bopæl den ene Flalvdel 8 D age før Set.
H ans den anden Halvdel 8 Dage før Jul enten i rede Penge eller i Rug
uden den m indste Indvending.
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IV
N aar d ette e r opfyldt, hvilket Vi vil anordne og alvorligt indskærpe
vore sundevedske Em bedsm æ nd, kan ovennævnte M øllegæster uhind
ret søge enhver frem m ed M ølle m ed deres B rødkorn, ligeledes er de
fuldstændig fritaget for M atte af B rødkornet, naar de forbliver ved den
M ølle, hvortil de hører, hvorim od de skal give den sædvanlige M atte af
alt andet Korn, de bringer til M ølle, og hvoraf M ølleren ikke m aa tage
det m indste udover ovenstaaende Reglem ent.
Givet under Vort Fyrstelige Flaand og det paatrykte Segl
Gliicksburg den 30. Novem ber 1771
Friederich, H Z S. H. Gliicksburg
1 1798 solgte Nicolaj A dolph M øllen til M øller Claus B ertelsen. D enne
var en m eget driftig M and, d er udvidede Forretningen ved O prettelse
af en »Boghvedegang« (G rynm ølle) og byggede et nyt B eboelseshus,
som staar endnu.
M en B ønderne begyndte at m ale K ornet selv eller undlod at betale,
hvad de skulle, til M ølleren, saa i 1803 lod M øller B ertelsen oplæse
»Publikandum « fra Præ dikestolen i B roager Kirke om , at B ønderne
skulde holde sig til den M ølle, hvortil de hørte. O m det hjalp, m elder
H istorien ikke noget om . D et gjorde det nok ikke. K arensaften 1812
bræ ndte M øllen, m en blev straks genopført.
O m kring 1825 solgtes M øllen til D etlef H einrich Desler, der var ind
vandret fra Tyskland. H an søgte i 1831 - og fik Tilladelse til - at rive den
gam le M ølle ned - det oplyses ved denne Lejlighed, at det drejer sig om
en Stubm ølle - og bygge en hollandsk V indm ølle i Stedet for. Samtidig
faar han Tilladelse til at genopbygge M øllen E gernsund, som han ogsaa ejede, og det bem æ rkes, at de to M øller altid skal være sam let.
I 1841 bliver den gamle M øllekontrakt fra 1757 stadfæ stet for sidste
G ang. E n ny Tid er ved at oprinde for M øllerne.
D er er U ro blandt »Tvangsgæsterne« til M øllen. D e indsender i 1845
en Forespørgsel til R egeringen om , hvor stor i G runden den M atte er,
M ølleren har Lov at tage. D e faar til Svar, at det gam le R eglem ent sta
dig staar ved M agt.
Saa kom Krigen 1848-50, og netop da den udbrød, døde M øller D es
ler, m en hans E nke, C athrine M arie, førte F orretningerne videre.
M idt under Krigen blev D anm arks nye Grundlov, der bl. a. afskaffede
forskellige Privilegier, underskrevet. D en 21. Novem ber 1852 udkom
Forordningen om M ølletvangens Ophævelse.
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D ette æ ndrede totalt M øllerens økonom iske Stilling, og det var d er
for i Loven bestem t, at M øllerne skulde have en E rstatning for det Tab,
de led. D er beskikkedes to Taxatorer til at taxere Tabet (det blev Sandem æ ndene H ans Petersen i M ølm ark og Jens Petersen i D ynt), og de
indberettede til H erredsfogeden i B roager, at Tabet for D ynt Mølles
Vedkom m ende vilde kom m e til at ligge paa 22.400 Rigsdaler, m en da
denne Sum laa langt over det M axim um , Loven foreskrev, anbefaler
T axatorerne en Affindelsessum paa 7.050 Rigsdaler.
Kort Tid efter denne Indberetning var sendt, udfærdigede M iniste
riet Bevilling for D eslers E nke til at drive D ynt V indm ølle, m en sam ti
dig nægtede m an at udfærdige Koncession paa Stubm øllen i E gern
sund, hvorfor denne paa G rund af m anglende Bevilling skulde rives
ned.
D eslers E nke indsendte straks A nsøgning om at m aatte beholde
Egernsund M ølle, og H erredsfogeden anbefalede A nsøgningen.
Im idlertid var E rstatningssagen blevet afgjort af M inisteriet, og man
fastsatte en E rstatningssum paa 2800 Rigsdaler. D er var jo et betyde
ligt Spring fra de 22.400 R igsdaler over de 7.050 til 2800 Rigsdaler.
E nken skriver til A m tet om at faa en højere E rstatning m en der sva
res, at det ikke kan lade sig gøre. Til gengæld m eddeler A m tet hende
bevilling til at drive Egernsund M ølle, dog m ed den B etingelse, at den
gam le Stubm ølle inden for en næ rm ere fastsat Tidsfrist skal udskiftes.
D er gaar kun 8 D age. Saa kom m er d er K ontraordre fra A m tet.
E gernsund M ølle skal rives ned.
B ragt til det yderste skriver Fru D esler saa et Brev til Kong Frederik
den Syvende. Heri oplyses, at M øller D esler i 1832 fik Tilladelse til at
erstatte den gamle Stubm ølle m ed en o ttek an tet hollandsk M ølle, og
at han m aatte genopføre den nedbrudte M ølle ved E gernsund. M øller
D esler var død, netop de Koncessionen ved Tronskiftet i 1848 skulde
indsendes til Fornyelse, og da hans Kone var ukendt m ed Forholdene,
indsendte hun kun Kocessionen for D ynt M ølle, uvidende om , at der
ogsaa var en særlig Koncession for Egernsund M ølle. D enne blev se
nere in d sen d t, m en erklæ ret for k asseret. Sam tidig fik hun en 3 M aaneders Frist til at rive M øllen ned i. H un søgte d erefter ny Koncession,
der nægtedes; hun fik endog en M ulkt for ikke at have fjernet M øllen
og en ny Frist paa 4 U ger til at rive M øllen ned i. Nu beder hun Kongen
om at lade hende beholde M øllen i Egernsund og drive den videre.
I et Brev 14 D age efter erklæ rer Fru D esler sig indforstaaet m ed A f
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gøreisen om en E rstatning paa de 2800 R igsdaler m od at hun faar K on
cession paa E gernsund Mølle.
Om det er Brevet til Kongen eller dette sidste Tilbud, der har vejet
tungest, er ikke godt at vide, m en en m ildere Luftning synes at blæse
for Fru Desler. A m tet forespørges, hvor stor E gernsund M ølle er, og
det oplyses, at den h ar 4 Kværne: 1 R ugkvæ rn, 1 G rynkvæ rn og 2 Skal
lekvæ rne, hvorefter der endelig den 14. A pril 1855 efter 2 A ars K am p
m ed M yndighederne bliver givet de ønskede Koncessioner: E nken
D esler faar denne D ag Koncession til at drive den af hende ejede M ølle
i E gernsund, og hun fortsæ tter D riften af M øllen i D ynt m od en E rsta t
ning for M ølletvangens Ophævelse paa 2800 Rigsdaler.
Faa A ar efter denne Dyst afstod Fru D esler M øllen i D ynt til sin D a t
ter, M arie M agdalene, gift H ansen, hvorim od M øllen i E gernsund
blev overdraget Sønnen, Friederich Desler.
D en nye E jer af D ynt Mølle solgte dog faa A ar efter M øllen til Svo
geren, Fritz M athias D esler, som havde den 1878, da han solgte den til
M øller H ansen, en Søn af den gam le M øller p aa D ybbøl M ølle.

D ynt M ølle. Foto ca. 1930.
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H an solgte det m este af Jorden fra og havde kun ganske lidt Jord til
bage sam m en m ed M øllen og den gamle M øllers Aftægtshus. Nytaarsaften 1882 bræ ndte M øllen, hvorefter H ansen solgte Tom ten til M ølle
bygger Lorenzen i G raasten, der genopbyggede M øllen, og den 1. Fe
bru ar 1884 overtoges den derefter af M øller Søren Jensen fra Viby paa
Fyn. H an kom til D ynt fra Kegnæs M ølle.
H an drev M øllen til 1906, da Sønnen Søren Peter Jensen, overtog
den. H an var en driftig og dygtig M and, som lidt efter lidt købte Jord
ind til M øllen igen, saaledes at den gam le Ejendom var sam let igen.
M en Dynt Mølles Dage var talte. En ny G eneration var igen vokset
til, og da Sønnen, Søren Jensen, i 1938 købte den gamle M øllebygning
tilbage, tog han V ingerne og H atten af M øllen, hvorefter den ikke
m ere var en arbejdende M ølle. U nderdelen staar der endnu, og m ed
en indbygget M otor bruges den stadig til lidt M ølleri, men de glorvær
dige Tider, da B øndernes Vogne holdt i Række for at faa Kornet m alet,
er for stedse fo rb i.
^
D en anden af de gam le Vandmøller laa i Lavningen ud mod Flensborg
F jord, hvor i Dag Nejs M øllegaard ligger.
Til Trods for, at d er i alle Papirer vedrørende Nejs M ølle, som er
overleverede E ftertiden, altid henvises til en A rvefæ stekontrakt af 7.
August 1736, er der dog ingen Tvivl om , at M øllen er m eget ældre.
I B roager K irkebog nævnes under D ødsfaldene den 11. Septem ber
1711, at M øller paa Nejs M ølle Thom as Nissen er begravet. H an har for
m entlig været en ældre M and, da han døde, og h ar siddet paa A ftægt,
for da G reven paa G raasten den 18. M arts 1709 lader alt sit G ods regi
strere, staar der om Nejs Mølle: »Nis Thom sen (Thom as Nissens Søn)
har forpagtet Møllen for en aarlig Afgift af 45 Rigsdaler. E fter hans Fa
ders Udsagn har han (Faderen) bygget B eboelseshuset paa egen B e
kostning, kun Træet til M øllehuset er givet fra G odsets Side«.
Skulde A ntagelsen, at Thom as Nissen, der har bygget M øllehuset
»paa egen B ekostning«, har været den første M øller paa Nejs, være rig
tig, m aa den være opført om kring 1660-70, og dette kunde jo for saa
vidt godt passe m ed de rent historiske B egivenheder paa B roagerland,
hvor m an efter Krigen 1657-60 om trent paa alle M aader m aatte b e
gynde forfra, da S tørstedelen af B eboerne var døde af »den sorte
D ød«, m en der er intet til H inder for, at den er langt ældre.
Nis T hom sen havde altsaa overtaget M øllen efter sin Far, m en tilsy
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neladende har der slet ikke foreligget nogen egentlig Koncession, for
først kort før sin D ød den 28. O ktober 1736, bliver der paa A ugusten
borg udstedt den førnævnte Koncession, som hans E nke overtager, og
da hun A aret efter gifter sig m ed Carl H enningensen, bliver han M øl
ler paa Nejs Mølle.
Carl H enningsen dør i 1779, og hans Kone overlevede ogsaa sin an
den M and, idet hun først døde 1783, 83 A ar gam m el.
C arl H enningsen og H ustru havde i deres Æ gteskab en D atter, C at
harina Sophia, som den 24. O ktober 1765 giftede sig m ed F orpagter
C hristians Jørgensen paa A vnbølgaard. H an nævnes ved sit Bryllup
som M øller paa Nejs, m en han lever kun faa A ar efter sit Bryllup, for
om kring 1772 gifter C atharina Sophis sig anden G ang. M andens D øds
fald er ikke n oteret i B roager K irkebog, saa det ser ud til, at han stadig
har opholdt sig paa A vnbølgaard, og den gamle M øller har drevet
M øllen.
D en anden M and er ogsaa F orpagter paa A vnbølgaard, saa hun har
form entlig giftet sig efter sin første M ands Efterfølger. H an hedder
H ans H enningsen og er Søn af en K øbm and i G ra a ste n . H an overtager
nu M øllen, da den gam le M øller er gaaet paa A ftæ gt, og faar Konfir
m ation paa det gamle Arvefæste efter Carl H enningsens Død.
D et skal her indføjes, at det ikke har været muligt at faa fastslaaet,
hvornaar m an opfører den første Vindm ølle ved Nejs. Vandmøllen
blev stadig benyttet, m en paa et eller andet Tidspunkt byggede m an en
Vindm ølle N orden for G aarden paa H øjdedraget ned mod M ølledam 
men. D en bræ ndte og blev derefter flyttet endnu længere ind i Landet
og op paa H øjderne, hvor den laa til den endeligt blev nedrevet. Stedet
kaldes den D ag i D ag Nejs M ølle - som M odsætning til Nejs Møllegaard, der ligger nede i B unden af D alen.
H ans H enningsen og H ustru døde begge i 1797 i en forholdsvis ung
A lder, m en de efterlod sig en netop nygift D atter, A nn, som kun 12
D age før Faderens D ød havde holdt bryllup m ed H ans C hristian Jes
sen, en Søn af Boelsm and C hresten H ansen Jessen i Smøl (E fterkom 
m ere: Jens Jessen og Lorens Jessen paa Sm ølm ark).
H an lever kun lV i A ar efter sit bryllup, idet han dør 1799 uden at ef
terlade sig B ørn. A nn gifter sig sam m e A ar (m ed kongelig Tilladelse
og m ed D ispensation fra det norm ale Sørgeaar) m ed H ans H ansen, en
Søn af B oelsm and P eter H ansen i M ølm ark (senere M idtskov), som
d erefter bliver Møller. D et ser af Papirerne ud til, at han først har faaet
82

Koncessionen i O rden i 1816 idet der d ette A ar udstedes Stadfæstelses
brev af E nkehertuginde Louise Augusta paa A ugustenborg for M øller
H ans H ansen om R et til at drive en Vindm ølle m ed to Gryngange for
uden Vandm øllen, saaledes som det er beskrevet i den oprindelige
K ontrakt af 1736.
A f hvilken A arsag han i 1828 opgav M ølleriet, vides ikke, m en det
ser ud til, at han for at undgaa Fallit har solgt hele M øllevæsenet. K øbe
ren var hans Svoger, Teglværksejer H ans Jensen i Egernsund, som ef
ter købet flyttede til Nejs og overtog sin Nyerhvervelse.
E ndnu i hans Tid gik M ølleriet godt, navnlig paa Nejs M ølle, som
foruden Vind- og Vandmølle havde et stort B ræ ndevinsbræ nderi, m en
Om væltningens D age forestod ogsaa her. 1 1840 døde H ans Jensen, og
hans Søn, C hristian Jensen, overtog sin Arv, m en kom aldrig rigtig i
Gang. Først led han det store A fbræk, at da Krigen kom , m ødte Ty
skerne kort efter op og forlangte M øllevinger og M øllehat taget ned,
da m an paastod. Sejlene blev benyttet som Signaler til D anskerne paa
D ybbøl, og efter Krigen kom M ølletvangens Ophævelse. D et ene m ed
det andet gjorde, at det gik stærkt ned ad B akke for M øller Jensen,
som i 1859 endte m ed en vældig Fallit, en Fallit, som endnu de gamle
B ønder paa Egnen kunde fortælle om ved A arhundredskiftet, da den
rev flere af de store B ønder m ed sig i Faldet.
M øllen blev solgt ved Tvangsauktion 15. M arts 1860 og højstbydende
blev Skibskaptajn C hristian Peter Petersen fra Iller. H an fik Tilslaget
for den sam lede Vind- Vand- og D am pm ølle for 12.400 Rigsdaler. D et
var dog ikke K aptajn Petersens Hensigt at nedsæ tte sig som Møller,
hvorfor han udforpagtede til M øller H ans Johansen fra N ordborg.
K aptajn Petersen døde allerede i 1862, og efter at have forsøgt at drive
L andbruget i nogle A ar solgte E nken i 1866 til Jens H ansen fra D yb
bøl. M øllen, d. v. s. V indm øllen blev solgt fra, og den gamle Vand- og
D am pm ølle blev nedlagt som Mølle.
Nejs V indm ølle fortsatte D riften i endnu en Del A ar, m en den naaede aldrig op paa H øjde m ed dens Storhedstid i første H alvdel af det
19’ A arh u n d red e, og til sidst blev den i 1882 solgt, nedrevet og flyttet
til A sserballe.
BROAGER M ØLLE
I 1796 besluttede K øbm and og Gæstgiver Joachim Heinrich Schultz i
B roager at lude opføre en M ølle i Byens N ærhed. H an havde en større
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K øbm andsforretning med tilhørende Gæstgiveri paa H ovedgaden i
B roager (nu C entralhotellet, Forsam lingsgaarden) og hans store
Energi og V irketrang fik ham til at indlade sig m ed dette nye O bjekt.
H an havde im idlertid ingen B ørn, saa da hans Kones Søster, som
havde været i H uset hos ham i m ange A ar, i 1798 giftede sig med Jørgen
Clausen fra Als, overlod han de unge D riften af M øllen.
D et var jo før M ølletvangens O phævelse, saa de m aatte foreløbig nø
jes m ed at m ale G ryn og Boghvede, idet det rigtige M ølleri var forbe
holdt Tvangsm øllerne: D ynt og Nejs.
B ro a g e r.

B roager M ølle set fra vest-siden.

A llerede 1812 døde Jørgen C lausen, og E nken giftede sig m ed H ans
C hristensen ogsaa fra Als. H an fik en større E ksport af Gryn til U dlan
det i Stand, og m ed sin store Energi og D ygtighed udvidede han M ølle
forretningen m eget betydeligt.
M en det var dog først m ed Jørgen C lausens Søn Claus H einrich C
lausens Overtagelse af M øllen om kring 1835-40, at M øllen gaar ind i
det helt store Tider. C. H. Clausen var en m eget dygtig M øller og sam 
tidig en habil Tekniker, der paa flere O m raader forbedrede M ølledrif
ten. H an opfandt forskellige M askiner og A nordninger til saadanne, at
han blev kendt ikke alene herhjem m e, m en ogsaa vidt om kring i U d 
landet. H an var en ualm indelig initiativrig M and og var levende inte
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resseret i det alm ene Vel. H ans nedskrevne Livserindringer, som
endnu bevares i Fam ilien, viser hvor m ange forskellige Ting, han gik
op i, og det var oftest Ting, der laa lan g tfra M øllevæsenet. Han var een
af Stifterne af B roager Sparekasse, var ivrig for at bekæm pe Fattigdom
og A rbejdsløshed, satte en M ængde nyttige Ting i Gang og var i det
hele taget en Sam fundsborger i det lille Broager, som der stod R espekt
og Agtelse om.
O gsaa til ham kom Prøjserne og vilde rive Vinger og H at af M øllen
paa G rund af p aastaaet Spionage til Fordel for D an sk ern e, men i M od
sætning til Nejs Mølle fik B roager Mølle Lov til at beholde Vingerne.
D er var sikkert heller ingen G rund til at tro, at M øller Clausen gav sig
af m ed Spionage til Fordel for D anskerne.
M ed sin store B edrift, der var ført op til de m est m oderne H øjder,
stod M øller Clausen udm æ rket rustet, da M ølletvangen efter Krigen
blev ophævet, og han tog K onkurrencen op ikke alene m ed de gamle
Tvangsmøller, men ogsaa m ed de efterhaanden frem dukkende nye
M øller, af hvilke der ogsaa kom nogle paa Broagerland.
A llerede inden sin Død 1883 havde M øller Clausen ladet M øllen
overgaa til sin Søn C hristian August C lausen. H an var ogsaa en en e r
gisk og dygtig M øller, der lige som sin Fader havde m ange Jern i Ilden.
Men han kunde dog ikke m aale sig m ed den gamle M øller, og om det
nu var fordi han havde saa m ange andre G ørem aal, eller det var T ider
nes U gunst og Udvikling, som gjorde det, i hvert Fald begyndte det at
gaa tilbage for det før saa straalende F oretagende, og efter en aarelang
Kam p for at holde M øllen paa Fode gik det gam le M øllerfirm a fallit i
1905.
Paa Tvangsauktionen købtes M øllen af K øbm and O. H. O ttosen,
som m orsom t nok ejede netop den K øbm andsforretning, hvorfra M øl
len for godt 100 A ar siden var startet, saa det var ligesom den var vendt
tilbage til sit Ophav. O. H . O ttosen drev derefter M øllen gennem en
A arræ kke ved B estyrere, og efter G enforeningen, da hans D a tter var
blevet gift m ed Poul M øller O lsen, blev det dem der overtog M ølleriet.
Septem ber 1925 bræ ndte M øllen og blev ikke m ere genopført.
❖
P IN E M Ø L L E
E fter M ølletvangens Ophævelse 1852 begyndte der at skyde M øller i
Vejret det ene Sted efter det andet. Ogsaa i B roager kom der en ny
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M ølle, som blev bygget i den sydlige D el af Byen ved den nuvæ rende
M ejerivej, men som den ældre G eneration kaldte for »Pinnesgrav«.
D eraf det folkelige Navn »Pine Mølle«.
Navnet »Pinnesgrav« skal efter de gamle B eretninger stam m e fra
Sagnet om R øveren, der slæbte Pigen m ed ned i sin H ule, d er laa paa
Skraaningerne ned m od Nejs Vig, og hvor hun derfor fik sin Grav. A n 
dre B eretninger fortæ ller om en Pige, som blev pint af R øverne, fordi
hun ikke vilde m ed dem . O m nu Navnet har noget m ed Pine eller Pi
gens G rav at gøre, kan ikke m ere afgøres, m en det gam le Sagn har
holdt sig helt op i den m oderne Tid og bl. a. givet Navn til Sted og
M ølle.
En M øllebygger fra Oksbøl paa Als havde slaaet sig ned i et lille Hus

Pine M ølle.
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paa D yntm ark og giftet sig m ed en Pige fra B roager i 1856. A f forskel
lige A arsager - form entlig en D el paa G rund af den nationale Spæn
ding, som raadede i A aren e m ellem 1850 og 1864 - blev B ønderne i
M ølm ark uenige m ed den driftige, m en ogsaa stærkt tyske M øller paa
B roager M ølle, og de besluttede derfor at bygge sig en M ølle, som
K onkurrent til C lausens M ølle. D e entrerede m ed M øllebyggeren paa
D yntm ark, C hristen C hristensen, om at han skulle bygge dem en
M ølle og selv drive M øllen. M øllen blev bygget i A arene 1862-63, og
han flyttede d erefter til B roager, hvor han drev M øllen for B ønderne
de første A ar, m en siden selv overtog M øllen som Ejendom .
C hristen C hristensens Søn, H ans C hristian, blev ogsaa udlæ rt som
M øller og M øllerbygger, m en da Faderen i 1891 ved Konens D ød vilde
overlade M øllen til Sønnen, ønskede denne ikke at overtage den, m en
solgte den og flyttede til Snogbæk, hvor han byggede en ny Mølle. D en
gamle Far flyttede m ed, og efter hans D ød i 1905, solgte han ogsaa
denne Mølle og flyttede tilbage til Broager, hvor han levede til sin Død
1950.
K øberen af Pine M ølle var M øller M arcus Jacobsen. H an stam m ede
fra en M øllerslægt, d er ejede Lindskov Mølle ved M øgeltønder, m en
selv havde han sidst været M øllersvend paa Skodsbøl M ølle. H an drev
M øllen til 1907, da han solgte til M øller L aurits Jensen, en B roder til
M øller S. P. Jensen paa D ynt M ølle. H an fik en god M ølleforretning i
A arene inden den første Verdenskrig, m en da han kom hjem fra Krigs
tjenesten var T iderne for M øllerne blevet en anden, og det gik nu ned
ad B akke m ed F orretningerne. D e to V inger var faldet ned og nye
skulde opsættes. Træet hertil var købt, men det naaedes aldrig at faa
M øllen rigtig i G ang igen. Ved M otorkraft gik M øllen endnu en Række
Aar, men dens Tid var ude og til sidst blev M øllen ved Laurits Jensens
Død solgt til M askinfabrikant C lausen. H an lod O verdelen tage af og
den Dag i Dag staar M øllens U nderdel som et Vartegn om gamle Dage.

*
SK ELD E M ØLLE
I 1869 købte en K onsortium bestaaende af G dr. C arsten Jepsen, Maaling, Gdr. Jens A ndersen, Overballe og Læ rer D. Holst et K aadnersted for at afhjælpe Savnet af en Mølle i Skeide. Jorden til M øllen blev
taget fra K aadet, som d erefter videresolgtes (ejes i 1959 af Jens A ndre87

Skeide M ølle.

sen), og paa G runden opførtes en M ølle, som første G ang gik rundt i
F ebruar 1870.
D en første M ølleforpagter kom fra Tyskland, men han var der kun i
kort Tid. H an efterfulgtes af en M øller N ielsen, der dog hurtigt m aatte
ind som Soldat (Krigen 1870-71), og da C onsortiet saa blev ked af sta
dig at skulle skifte M øllere, solgte m an M øllen til Thom as Iver M ad
sen, der d erefter drev den til 1914. D erefter overtog Sønnen Thom as
M adsen den 1. januar 1914 M øllen, som stadig er i hans E je, selv om
den nu er nedlagt som arbejdende M ølle.
❖
SKODSBØL M Ø LLE
M ellem G aarden H ole og den nuvæ rende M øllebygning laa tidligere et
K aadnersted (H usm andssted), som gennem den D el A ar var drevet af
P eter Thom sen. Foruden sit L andbrug havde han ogsaa Boghvede
m ølle tru k k et af en H est. Im idlertid bræ ndte H uset sam m en m ed M øl
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len i 1877, og da den skulle bygges op igen, blev der bygget en rigtig
V indm ølle lidt N ord for det gam le B osted.
T hom sen rejste kort Tid derefter til A m erika, og i hans Sted kom en
M øller Johannes B ram m er fra A ngel, d er ejede og drev M øllen til
1902. Paa dette Tidspunkt solgte han til M øller H oegh, som ogsaa
stam m ede fra A ngel (L angballeaa), m en som var blevet opdraget og
havde lært sit Fag paa Adsbøl Mølle.

Skodsbøl M ølle.

M øller H oegh drev nu gennem 30 A ar Skodsbøl M ølle, m en ogsaa
h er m aatte V indkraften efterhaanden se sig distanceret af M otoren. I
1935 forpagtede han M øllen til M øller H ansen, og efter H oegh’s D ød
1943 solgtes M øllen til M øller Thiel. Nu var V ingerne taget ned, og
M ølledriften kun lille, indtil den endelig helt indstilledes, og M øllebyg
ningen indrettedes til Beboelseshus.
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EG ERN SU N D M ØLLE
D er er lidt U sikkerhed m ed H ensyn til, hvor gam m el E gernsund Mølle
var. D a M øller D esler i D ynt fik Lov til at opføre en hollandsk M ølle i
D ynt, nævnes det i Papirerne, at han sam tidig fik Lov til at »genopfø
re« M øllen i E gernsund, som han ogsaa ejede. D et synes saaledes, som
der før dette T idspunkt har været en Mølle i E gernsund, m en om
denne h ar været en Stubm ølle eller blot en af de talrige hestetrukne
Boghvedem øller, har det ikke været muligt af faa fastslaaet m ed Sik
kerhed.
Sikkert er det im idlertid, at i 1832 faar M øller D esler i D ynt Tilla
delse til at bygge en hollandsk V indm ølle, som staar færdig i 1833.
S chrøder’s Topografi over Sønderjylland fra 1837 næ vner ogsaa, at
M øllen i Egernsund er bygget d ette Aar, og i tidligere Topografier sam t

E gernsund M ølle.
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i de bevarede Skatte- og G rundejerlister findes ikke nævnt nogen M øl
ler i E gernsund før dette Tidspunkt.
U nder Beskrivelsen af D ynt M ølles H istorie har vi hørt om den
Strid, der opstod efter Treaarskrigen om M øllen i E gernsund, som af
M yndighederne forlangtes n edbrudt, m en hvorledes E nken efter M øl
ler D esler efter en sejg K am p m ed M yndighederne fik Lov til at b e 
holde M øllen og drive den videre.
1 1856 overlod hun M øllen i E gernsund til sin Søn, Johannes F riede
rich Desler, og M øllen havde nu sin S torhedstid, da Tvangsgæsterne til
D ynt og Nejs M øller nu ikke m ere havde Pligt til at lade deres Korn
male paa disse M øller.
M øllen laa lidt tilbagetrukket fra H ovedgaden i Egernsund lidt SØ
for den E jendom , som i D ag ejes af M athilde Tychsen, idet nævnte Hus
var M øllerens B eboelseshus i den sidste Tid, M øllen eksisterede.
I Slutningen af 90’erne solgte D esler M øllen til M øller R einberg fra
R avsted, m en han havde den kun i faa A ar, idet han videresolgte den
om kring A arhundredskiftet til M øller M arcus Petersen. H an var en
Fæ tter til den tidligere nævnte M øller paa Pine M ølle i B roager, M ar
cus Jacobsen, og ligesom han fra Lindskov M ølle ved M øgeltønder.
O m kring A arhundredskiftet indbyggedes på E gernsund M ølle et sær
ligt H vedem elsm ølleri, vistnok i et Forsøg paa at konkurrere m ed
D am pvalsem øllerne. E n af M øllerens bedste Indtæ gter paa denne tid
var at lade M øllersvende køre rundt en G ang om U gen m ed sm aa Po
ser m ed 25 Pund Svinefoder til alle de Teglvæ rksarbejdere, der havde
en Gris g aaen d e, og det var ikke saa faa ved de m ange Teglværker. M øl
ler M arcus Petersen havde M øllen til 1910, men nu var ogsaa de daarlige T ider kom m et til M øllen i E gernsund, saa det kneb for ham at
klare sig paa M øllen, og han solgte den derfor til M øller K raag fra
Kværs.
Inden han havde haft den et A ar, bræ ndte M øllen Skærtorsdag 1911,
m en blev snart efter bygget op igen. Om den har været for let o p sat, el
ler der har været andre Skavanker ved den nye M ølle, er ikke godt at
sige, m en m ens M ølleren var indkaldt til K rigstjeneste i den første Ver
denskrig, faldt M øllen i 1916 sam m en i en Storm .
D en blev nu ikke m ere bygget op, m en blev lidt efter lidt brudt helt
ned. M øllestedet blev i 1919 solgt af K raag til Jacob Tychsen, m en da
var M øllen helt borte.
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Og saa er vi ved Slutningen. Først D am p, saa M otor og sidst E lektrici
tet h ar taget V inden ud af de hvide Sejl, d er som et Symbol paa B on
dens A rbejdsglæ de drejede i det evige K redsløb. Paa B roagerland
staar ingen M ølle m ere, kun R ester af dem er tilbage som et Vartegn
om F ortiden og de gam le og rige Traditioner, der knyttede sig til den ar
bejdende M ølle.
V indm øllernes Saga er ude.
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Matzens Teglværk, Iller
A f Hans Tychsen, Broager
og Chr. Frederiksen, Brunsnæs
kom m er man
k ø r e n d e fra Iller by ad Slotsvej m od vandet,
passerer m an på højre hånd det hus, vi i dag kalder Iller Slot. H uset
burde retteligen hedde »Villaen«, da det af lokalbefolkningen i g enera
tioner aldrig er blevet kaldt andet. På B roagerland har vi nemlig kun
et »slot«, og det er R endbjerg Slot, bygget 1872-73. Begge disse store
huse er bygget af betydningsfulde teglvæ rksejere som bolig for fam i
lien og som udtryk for personlig dygtighed og succes, og begge huse
har haft en om tum let tilværelse. En sam m enligning af de to bygnings
væ rker falder i størrelsen ud til R endbjerg Slots fordel, og Iller Slot må
nøjes m ed betegnelsen »Villaen«, m en boligen havde tårne og spir,
høje, slanke vinduer, terrasse og bygget af »egne« varer; figursten, gla
serede sten og hårdbræ ndte grøn/gule m ursten. At der ikke var vin
du er i huset ud m od vejen skyldtes, hvis vi skal lytte til folks fortolk
ning, at bygherren ikke ønskede at se sine forhutlede arbejdere gå til
og fra arbejdet på hans teglværk.
»Villaen«, Iller Slot er bygget af teglværksejer Nicolai August M at
zen (f. 1832 på K ram m ark og d. 1899) i 1877.
Fortsæ tter vi ned ad bakken mod fjorden får m an den opfattelse, at
vejen er lagt ud på en dæm ning, for at jævne nedkørslen til det flade for
land, m en det er i virkeligheden teglvæ rkernes lergrave, der har skåret
vejen fri på begge sider. H vor vejen flader ud, ser m an på højre hånd
en stor græsm ark m ed græssende kvier m ellem spredte æbletræer, som
er de sørgelige rester af en æ bleplantage. N år solen står lavt, kan m an
tydeligt se rester af et kæ m pefundam ent på m arken. H er lå M atzens
teglværk. Og hvilket teglværk (fig. 1). Ovnbygningens kæ m pefunda
m ent har, m ed sine 1473 irr (Feldbuch, K atasteram t, Sonderburg
1891), været den største m urstensbygning på B roagerland helt op til vo
res tid.
D a jeg så sent som i 1980 sendte et fotografi af M atzens Teglværk til
Sønderborg Slot, kom billedet retu r m ed den påtegning, at det antage
lig var et falsum. E n ukendt fabriksbygning syntes at være indfotogra
feret på et landskab fra Iller; en ikke ukendt m åde at prale på fra den
tid, når m an skulle skaffe penge til et industri-anlæg. D et er klart, at da
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1

Fig. 1. Matzens Teglværk, Iller. Fotografiet er fra tiden om kring årh u n d red sk iftet og viser
o m rådets m est særpræ gede teglværk.

det viste sig, at gam le folk fra egnen kunne genkende bygningen og b e
kræfte rigtigheden af dens udseende, var min interesse vakt.
D er viste sig det m ærkværdige, at teglvæ rket kun er nævnt i flæng
m ed an d re, »norm ale« teglvæ rker og aldrig har været genstand for sær
lig om tale, sit besynderlige udseende til trods.
D esvæ rre har m ine alt for korte undersøgelser på Landsarkivet ikke
bragt nævneværdigt nyt frem , m en der må ligge tegninger af ovn og tø r
reri gem t et sted. Tilbage er kun de ganske få m ennesker, der kan hu
ske noget fra M atzens teglværk, og en del af disse oplysninger er endda
på anden hånd. Forskellige om stæ ndigheder gjorde, at teglværket var
forbudt om råde for egnens børn, hvorfor der savnes øjenvidneskildrinFig. 2. Matzens Teglværk eftergrundtegningerfra 1872, 82 og 91. 1. M atzens »Villa«, bygget
1877. - 2. H estestald til M atzens fornem m e køretøjer. - 3. G å rd en , som har tilhørt M at
zen, som han sikkert har boet i inden »Villaen« blev bygget og som senere skred ned,
da lergravningen und erm in ered e fun d am en tern e. - 4. Ovn m ed kransbygning. - 5. T ør
relade. - 6. M askinhus m ed dam pm askine. - 7. F abrikation og lager af figursten. - 8.
Skibslade m ed lager af bræ ndsel og færdige sten. - 9. T eglm esterkontor og bolig. - 10.
M ole, hvor der er slået en b ro i forlæ ngelsen. -11. A rbejd erb o lig til tre fam ilier (helårs).
- 12. A rbejderbolig til sæ sonarbejderne. (Æ L ippegang). (C hristian F rederiksen).
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ger. D et følgende bygger hovedsagelig på den 7 årige Chr. Svenssons
(Illervej 22) glim rende iagttagelsesevner og hans skarpe hukom m else,
til trods for sine 86 år. M ange små detaljer, som Svensson blot husker,
m en ikke kender betydningen af, har væ ret vigtige spor i dette forsøg
på at afdække hem m elighederne bag M atzens besynderlige teglværk i
Iller. Teglværkskonsulent H ans Tychsen, har stået for artiklens m ange
logiske følgeslutninger og beregninger.
D en grund (fig. 2), d er tilhørte M atzen, var, efter en opm åling i
1872, på 4 ha, eller 7,3 tdr. land. D et var en ca. 100 m bred strim m el,
der strakte sig fra fjorden, afgrænset af Slotsvej på sin højre side og af
H ansens Teglværk på sin venstre. Jordstrim len endte ved den stikvej til
Slotsvej, hvor »Villaen« er bygget.
M ellem vandet og Illerstrandvej lå en arbejderbolig (Illerstrandvej
nr. 20) m ed m indst 3 lejligheder, en teglm esterbolig, hvor der også var
teglm esterkontor (Illerstrandvej nr. 26), en udskibningslade og en b o 
lig for sæ sonarbejdere - også kaldet æ lippegang. På den anden side af
Illerstrandvej lå så den ovnbygning, der på næsten alle m åder var an 
derledes end de andre teglværkers på egnen. K ransbygningen, opført
af gule dobbeltm urede teglsten m ed en række tæ tsiddende p orte (over
40) hele vejen rundt, havde ialt 10 im ponerende træ siloer på sit tag.
Kun skorstenen afslørede, at der gem te sig en ringovn i bygningen.
Bag ovnbygningen lå en enkelt, lang tørrelade, for hvis ende m askin
huset lå. D am pm askinens skorsten afslørede, at også her var M atzen
på forkant m ed udviklingen. E n m indre bygning m ellem ovnbygnin
gen og H ansens Teglværk rum m ede en tørrelade for figursten og m å
ske foregik også her produktionen af specialsten. Form ene til disse fi
gursten blev lavet af en snedker i Iller. For enden af grunden, ovenover
lerbjerget, lå så efter 1877 »Villaen« og ved siden af lå den gård, som
sikkert har tilhørt M atzens og i hvis hovedbygning de sandsynligvis har
b o et, indtil »Villaen« var bygget. (U dover teglvæ rksparcellen, har der
h ø rt et sted m ellem 30 og 50 tø n d er land til denne gård).
Lergraven lå lige bag teglvæ rket, så der var ganske kort vej til m a
skinhuset. O tto Bock frem hæver i sin bog fra 1894, D ie Ziegelfabrikation (O tto Bock var teglværksingeniør i Berlin og redigerede bl. a. i
1893 (udg. 1894) og i 1901 en håndbog i teglfabrikation, der idag b etrag
tes som hovedværker i teglvæ rks-faglitteratur) at interne tran sp o rtu d 
gifter i et teglværk, var den største udgiftspost overhovedet, så m an an
lagde dengang altid teglvæ rkerne um iddelbart op af lergraven. L eret
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blev gravet m ed hånden, og der er sikkert blevet gravet i 3 banker.
Øverst gravede m an rødler, lidt længere nede gravede m en m ellem ler
og nederst blåler.
M atzens teglværk frem stillede overvejende gule sten. G runden til
det skyldtes, at forekom sten af blåler (kalkrigt) var meget større end
laget m ed rø d ler (kalkfattigt), der kun strakte sig 1,2 m ned. Samme
tykkelse har m ellem leret (relativt kalkfattigt) haft. R esten, så langt
ned forekom sten strakte sig, var blåler.
D a m an ikke kan lave sten af ren blåler p. g. a. kalkindholdet, må
der nødvendigvis blandes rødler i. M an kan se af de sten fra M atzens
teglværk, at han har m åttet spare på det røde ler. L erblandingen, der
var ret fed, har ligget på om kring 50-60% blåler, 30-20% rødler sam t
20% sand. Den om stændighed, at leret krævede m eget sand bekræftes
af, at m an havde anlagt et tipvognsspor til den sandgrav, der fandtes i
Brunsnæs. På billedet af M atzens Teglværk ses sporet krydse Slotsvej.
D er var en ansat, der ikke lavede andet end at køre sand m ed en hestetrukken skinnevogn. M åske kørte han også sand til de tre andre tegl
værker, han passerede på sin vej.
Tipvognsskinnerne fra lergraven har været anlagt, så der har været
fald ned mod m askinhuset. D e fyldte tipvogne (fig. 3) skulle således
kun brem ses m ed fuldt læs, m edens de tom m e returvogne skulle skub-

Fig. 3.

Tipvogn til lerkørsel.

Fra tiden om kring 1890. (O tto Boch).
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bes. Så vidt muligt har m an gravet, så m an har sm idt leret ned i tipvog
nene, det var væsentlig lettere. D et er oplagt, at M atzen m ed tiden fik
problem er med at skaffe rødler. H an gravede så tæt ind under den før
om talte gård, så dele af denne skred ned. På et tidspunkt ved m an, at
M atzen fik lov til at køre over H ansens grundstykke (naboteglvæ rket)
for at hente rødler nord for lergraven.
D et er rimeligt at antage, at d er er produceret 8-9000 sten pr. dag.
D e fundne sten er m eget lig m ed det nuvæ rende form at (228 x 108 x
55 m m ), dvs., at man har kunnet frem stille ca. 400 sten pr. m 3 gravet
ler (løs ler). Tipvognene har kunnet indeholde Vi m 3 ler. Til 8000 sten
har man således brugt 20 m 3, eller 40 tipvognefulde pr. dag. D et lyder
m åske af m eget, m en m ed 10 tim ers arbejdsdag, giver det 4 vogne pr.
time. D er må have været 3-4 arbejdere beskæftiget i lerbjerget m ed ler
gravningen, transport af tipvogne og sporflytninger.
M askinhuset på ca. 75 m 2 rum m ede dam pm askinen, dam pkedel
m ed fyrsted, kullagersam t produktionsanlæ g (fig. 4). D er er erindring
om et m eget stort svinghjul (8-10 m i diam eter), m en bygningen har
sim pelthen ikke kunnet rum m e så stor en enkeltdel, så hvis vi regner
med et svinghjul på bare 4 m i diam eter, vil kransen alene veje 14 tons.
Dertil kom m er vægten af eger, sam m enskruninger osv. U d fra sving
hjulets størrelse kan m an tillade sig at konkludere; det har været en
langsom tgående (120-140 om drejninger på m in.), encylindret for sin
tid kæmpemæssig dam pm askine m ed kondensator.
Svinghjulet var så stort, fordi det var en encylindret dam pm askine,
m en det havde også til form ål at kom pensere for de belastningsm æs
sige svingninger, der kom fra valse-, ælte- og pressem askine.
Stenpressen skulle således have en konstant antal om drejninger på
20 omdr. pr. min. for at kunne lave en anvendelig »pølse« til afskærerbordet. M ed tandhjulsudveksling på 1:5 på pressen, kunne rem ski
verne på dam pm askinens transm issionsaksel og på pressen være lige
store.
D a dam pm askinens spilddam p ikke, som på visse andre teglværker
blev anvendt til tørring af sten, har m an gjort brug af en kondensator
(fig. 5), for at tilbageføre dam pen til kedlen.
Fig. 4. Maskinhus (rek o n stru e re t). 1. Kedel. - 2. D am pm askine m ed svinghjul. - 3.
Transm issionsaksel. - 4. L erpåfyldning. - 5. L am elbånd. - 6. Forælter. - 7. Valseværk. 8. Stenpresser. - 9. A fskæ rerbord. - 10. Stenvogn. -11. Spor til og fra ovn (drejeskiver).
-12. Spor til og fra lergrav. - 13. V iretræ k til elevator. - 14. Skorsten. (H ans Tychsen).
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E fter størrelsen af svinghjul og kedel, kan man skønne, at dam pm a
skinen har ydet mellem 60-90 hk. D et passer fint m ed det m askinen
skal trække:
Presser
35 hk
Valseværk
18 hk
Æ ltem askine
15 hk
T ransportbånd
2 hk
E levator
3 hk
Vandpumpe
1 hk
Ia lt

74 hk

Fig. 5. Kondensator. D en bruges for at billiggøre dam pm askinens drift ved at g en an 
vende den fortæ ttede dam p, der i dem ineraliseret form kan ledes d irekte tilbage til k e d 
len. (O tto B och).
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(beregningen delvis efter O tto Bock). K ulforbruget vil, m ed en virk
ningsgrad på 25% og under anvendelse af brunkul, skulle sættes til 68
kg brunkul i tim en, eller ca. 700 kg pr. dag å 10 timer.
D am pkedlen huskes tydeligt fra dengang teglværket blev nedlagt i
1917 eller 18. D en errindres som værende kæm pestor, og den blev tra n 
sporteret bort i ét stykke på en vogn, forspændt 6 e ller8 heste. D a man
ikke kunne få hestene til at træ kke sam tidig, m åtte m an træ kke vognen
op over stigningen m od Iller m ed spil og wirer. Svinghjulet blev tra n 
sporteret b ort adskilt.
Inden vognene m ed ler (fig. 3) fra lergraven ankom til m askinhuset,
gjorde m an holdt ved sandstakken og skovlede et vist antal skovlfulde
sand på. Jo federe ler, jo flere skovlfulde. D erefter blev vognene tippet
i den rigtige rækkefølge m ed to vognfulde blåler, for hver vognfuld rø d 
ler. Lam elbåndet eller transportbåndet (fig. 6) kan have set ud som teg
ningen viser.
A rbejderen ved transportbåndet havde en m eget vigtig og betroet
post, idet det var ham der skulle sørge for, at det rigtige blandingsfor
hold blev skovlet konstant på båndet. (D enne m åde har været praktise
ret herhjem m e på A rnum teglværk helt til 1975). Fra båndet faldt leret
ned i en firkantet kasse, lavet af træ eller jern som udgjorde foræ lteren.

Fig. 6. Lamelbånd eller transportbånd. L am elbåndet flyttede leret op i en jernbeholder,
hvorfra det faldt ned i foræ lteren (fra å rh u n d red sk iftet). (O tto Boch).
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I foræ lteren blev der tilsat vand. For at kunne få et rim eligt konstant
vandtryk, h ar der sikkert væ ret anbragt en vandbeholder i en 5-6 m e
ters højde. D am pm askinen drev en lille centrifugalpum pe (fig. 7), som
udover at fylde vandbeholderen endvidere pum pede vandet op til »Vil
laen«, der som det eneste hus på egnen havde rindende vand. Vandet
kom fra en kilde nær m askinhuset, og fra kilden førte en rørledning

Fig. 7. Centrifugalpumpe.
D am pm askinen har tru k 
ket en centrifugalpum pe,
der ved at pum pe vand op
i en beholder, har kunnet
tilføre leret d et nødven
dige vand. (B illedet er fra
1894). (O tto Boch).

vandet i et naturligt løb ned til et tappested ved kransbygningens nord
vestlige ende, hvor de fastboende hentede vand. H er løb det indtil slut
ningen af 40-erne, hvor den senere ejer af »Villaen«, A ndreas R asm us
sen, fik ledt vandet bort.
F oræ lteren var en énakslet m askine, der norm alt var anbragt på skrå
for at gøre æltningen så god som mulig. M an har ikke kunnet undvære
en ælter, alene af den grund, at m an skulle blande 2-3 slags ler sam m en
m ed sand og vand.
D a leret blev kørt direkte til m askinen, og man sprang den proces
over, hvor m an slem m er leret i en æltem ølle, hvorved alle lerknolde o p 
løses og evt. urenheder bundfæ ldedes, må leret nødvendigvis have pas
seret et valseværk. D er er ingen der rigtigt kan huske et sådant, m en
det ville ikke kunne lade sig gøre uden, og valserne kunne være indbyg
get i stenpressen, så m an troede, det var en del af denne.
Stenpressen (fig. 8), m ed det indbyggede valseværk var solidt kram .
Nogle af dem var i drift helt op i 50-erne (A rnum Teglværk).
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Fig. 8. Stenpressen. I denne m askine knuses lerknolde og m indre sten ved at leret passe
re r et p a r indbyggede valser. D e re fte r presses leret ud, og m undstykkets form afgør ste
nens størrelse og facon. (B illedet fra 1890-erne). (O tto Boch).

A fskæ rerbordet (fig. 9) betjenes af én arbejder (oftest en kvinde)
til at skære og rense strengene efter hvert snit, og én arbejder til at
læsse på vognen. A fskæ rerbordet var forsynet m ed tre strenge.
D er er sam m enfaldende errindringer om en dam pm askine, ælter,
presser, transportbånd og afskæ rerbord.
D a leret blev skovlet på m ed håndkraft, var der selvfølgelig store
svingninger i den tid m an havde til at skære og sætte stenene på
vognen.
Den videre transport fra afskæ rerbordet fortsatte på skinnevogne
(fig. 10) til henholdsvis tørrelade og/eller til det tørreri, der lå om kring
ovnen på 1. sal.
A f størrelsen på disse vogne at døm m e, h ar d er kunnet stå 4 x 3 sten
pr. række x 5 lagi højden x 2 i bredden; i alt 120sten, e lle r360kg. D et
har altså taget ca. 8 min. at læsse en sådan vogn ved afskæ rerbordet
/ (120 x 10 x 60) = 8 min \
'
9000
'
F ra m askinen skulle m an så køre til overbygningen, køre vognen m ed
elevatoren op på ovnen, køre rundt om ovnen, læsse de nylavede sten
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Fig. 10. Skinnevogn. På vog
nen kan d e r stå ca. 120 sten i
5 lag i højden. (1894). (O tto
Boch).
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Fig. 11. Elevator. På
M atzens Teglværk var
d er en enkeltstolsele
vator, så der m å have
været en kontravæ gt i
sted et for den ene stol.
(Fra
å rh u n d red sk if
te t). (O tto B och).
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af, fylde vognen m ed tø rred e sten fra den anden side af tø rreriet, køre
m ed elevatoren ned igen og læsse af til ovnen, for tilsidst at køre tilbage
til afskæ rerbordet. D enne ru n d tu r har vel kunnet lade sig gøre p å ca.
Vi tim e, hvorfor der h ar skullet være 4 arbejdere til denne transport.
E levatoren (fig. 11) gik som nævnt op på ovnen, der hvor tørreladen
var sam m enbygget m ed kransbygningen. På billedet af teglværket kan
m an se en lille tagbygning, hvorunder elevatorens bæ rerhjul h ar sin
plads. E levatoren har i sin opbygning set ud som illustrationen, m en
huskes som en enkeltstolselevator, hvorfor den anden stol må have væ
ret erstattet af en kontravæ gt. D en blev trukket af et kabeltræ k fra
dam pm askinen, og på billedet af teglvæ rket, kan m an ane de m aster,
hvor kabeltræ kket løb parallelt m ed tørreladen. M an h ar kunnet få ele
vatoren til at gå op og ned ved at skifte en lige og en snoet rem , fra h en 
holdsvis en løs og en fast skive. D er var selvfølgelig også dengang ind
bygget forskellige sikkerhedsanordninger. Bl. a. huskes et stykke stål
tråd , der lukkede af for adgangen til elevatoren, når denne var i drift.
Ser vi på tvæ rsnittet af C ohrs (fig. 12) tørreanlæ g, finder vi her grun
den til teglværkets besynderlige udseende. E t efter den tids m est m o
derne tø rre rier befinder sig under træ kkanalernes silhouetter og m in
der os om en modig teglværksejers forsøg på nye landvindinger.
At tø rre stenene var den store kunst på teglvæ rkerne. Stenene m åtte

Fig. 12. Ovn med tørreri. 1 1883 fik J. H . Cohr, H am borg, p a te n t på et tø rre ri, der udnyt
te r ovnens spildvarm e. Store træ kkasser skaber d et u n d e rtry k , der led e r den varm e luft
u n d e r ovnens tag ned gennem de våde sten. (O tto B och).
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ikke tørre for hurtigt, for så revnede de. D e skulle også tørre helt igen
nem , for ellers sprængtes de, når de kom i ovnen, og de skulle tø rre på
så få dage som m uligt, for at m indske behovet for tø rrelad er og den
d erm ed forbundne investering. D et kendte danske som m ervejr skifter
m ellem regn (m ed høj luftfugtighed) og blæst (der kan tø rre stenene så
voldsom t, at de revner) og er derfor ikke nogen problem fri periode at
tørre sten i. F orår og efterår, hvor luften er koldere (og derm ed m ister
m eget af sin tø rre ev n e), rum m er faren for nattefrost, som stenene ikke
tåler at udsættes for. I virkeligheden er den sam lede periode m ed ide
elle tørre forhold særdeles indskræ nket.
Tidligt opstod tanken om kunstigt at tø rre stenene ved hjælp af spild
varm en fra ovnen, for på den m åde at gøre sig helt uafhængig af vejrets
indflydelse. A llerede i 1850-erne blev der i Tyskland bygget teglvæ rker
til helårsdrift, hvor stenene stod til tø rre i stativer over ovnen i 2-3
etager.
I året 1883 lod J. H. Cohr, Flam borg et tørreri p aten tere, og i februar
1884 forklarede han princippet ved en generalforsam ling for den tyske
forening af teglproducenter.
D et synes kun ringe tvivl om , at M atzen hurtigt h ar erfaret denne ny
tæ nkning, og han er blevet overbevist om det lønsom m e i den kæ m pe
mæssige investering, beslutningen m edførte.
I k orthed går ideen ud på, at den varm e der sam ler sig u nder ovnens
tag, ledes ned gennem de fugtige sten for derved at tørre dem . For at
varm en ikke skal slippe ud, m å taget være helt tæt. D et løste m an, ved
at bygge et hangarlignende m idtertag og beklæde det m ed zinkplader.
For at trække den varm e luft ned gennem stenene, byggede m an de
store luftkasser af træ , og beklæ dte taget om kring dem og kasserne
m ed tagpap. Trækassernes højde er det sam m e som bredden af tø rre 
rum m et (ca. 7 m ), og deres bredde udgør Vf, af tørrerum m ets bredde.
K asserne deler tø rrerum m et i enkelte tørrekam re, 10 i alt, og i disse
kam re var der dobbelt gulv, hvor den fugtm æ ttede luft suges ned under
det øverste gulv, der er gennem brudt og videre ud gennem træ k
kasserne.
N år luften suges ud, m å der også kom m e luft ind, og det styrer m an
ved at bygge den store kransbygning af røde teglsten og forsyne denne
m ed over 40 ens træ porte, hængslede i den ene side. Ved at åbne og
lukke p o rten e, har m an kunnet styre den opvarm ede luft derhen hvor
m an ønskede den. O m som m eren er der erindring om , at der også blev
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sat sten til tørring forneden ved p ortene, så m an derved udvidede tø r
rekapaciteten. Chr. Svensson, Iller, husker, at m an kunne se lige op
gennem træ kkasserne, n år m an gik på jo rd en under kasserne. E r det
rigtigt, m å der have væ ret m uligt at lukke for den nederste åbning igen,
for at kunne anvende de øverste tørrekam re alene.
Ingeniørfirm aet F. L. Sm idth (grl. 1882) købte rettighederne over
C ohrs tørreanlæ g for D anm ark i 1884, og de anbefaler princippet ved
at hævde, at driftsperioden skulle kunne forøges m ed 50% og at tø rre 
tiden skulle kunne halveres (de sæ tter den så lavt som 8 dage). F. L.
Smidth byggede fire anlæg i D anm ark og byggede i 1896/97 en m odifi
ceret og selvstændigt p aten teret version, hvor tø rrekam rene var sam 
lede i den ene side på ovnen. (O le H yldtoft: P roduktion af B yggem ate
rialer 1870-96).

Fig. 13. Hylderækker. På sådanne ræ kker kunne stenene stå til tø rre på ovnen. (1894).
(O tto Boch).

O vnbygningen var på ca. 45 x 35 m , og ovnen ca. 30 x 15 m , dvs. at
»æ række« (fig. 13), de hylder, m an satte stenene på i de enkelte kam re,
kunne være 7 m lange. D er var lagt skinner og drejeskiver op på ovnen,
så m an har kunnet køre vognene direkte hen til tø rre k am ren e. D er har
rundt om ovnen været plads til 30 hylderæ kker å 4 rækker, m ed 10 hyl
der i højden. D a der kan stå 4 x 3 sten på m eter, kan der gøres følgende
regnestykke: 12 sten x 3 0 x 4 x l 0 x 7 = 100800 sten. D et er nok u re
alistisk at tro , at m an selv m ed det m eget avancerede tørresystem , har
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kunnet tø rre massive sten på m indre end 10 dage, selvom stenene d en 
gang ikke behøvede at være så tø rre som nutildags, hvor de bræ ndes i
tunnelovn.
D et er m est sandsynligt, at teglværket om som m eren h ar tø rret ek
stra m ange sten ved at bruge tørrekam rene, tørreladen og den u n d er
ste del af kransbygningen. M an har så p roduceret om kring 10.000 sten
om dagen. U denfor sæsonen har m an så m åttet sætte produktionen
n e d , m en m an har væ ret istand til at lave ste n , så længe m an har kunnet
arbejde i lergraven.
Sæ tter man den gennem snitlige dagsproduktion til 9.000 sten X 6
dage X 40 uger, når m an en årsproduktion på 2.160.000 sten.
D et faktum , at M atzens teglværk har kørt m ed kun en enkelt tø rre 
lade viser, at det C ohrske princip syntes at have virket tilfredsstillende
i Iller. At der dog undervejs var problem er viser det faktum , at m ange
af de stenhøje, som dukkede op i haverne hos egnens bønder om kring
1890-erne, har M atzens Teglværk leveret stenene til i form af »bukke«
(sam m enbræ ndte m ursten) (M idde P etersen, M ølm ark, d. 1976).
T ørreprincippet blev dog ingen ubetinget succes for teglindustrien
som sådan, da det var en m eget dyr investering, der lå på henved det
dobbelte af friluftslader m ed sam m e kapacitet. D enne m erinvestering
skulle forrentes ved at forlænge sæsonen, m en da kam rene viste sig
ikke at være helt frostfrie, og at helårsdrift yderligere krævede et frost
frit hus til ler, og afledte udgifter til bl. a. arbejderboliger, vandt det
C ohrske princip ingen større udbredelse, heller ikke i Tyskland.
Ringovnen er som type p aten teret i 1858 og konstrueret af F riede
rich H offm ann. H ans første ovntype var cirkelrund m ed skorstenen an
bragt i m idten. D er var flere ulem per ved den runde ovn, f. eks. var
den svær at bygge, der var problem er m ed at få en ensartet tem peratur
i kam rene m ed den lille inderm ur og den større yderm ur. D et var også
svært at »sætte« stenene i ovnen. H offm ann foretrak hurtigt den af
lange form , og i den udgave er der blevet bygget m ange af hans type både i D anm ark og i Tyskland. En videreudviklet udgave, forbedret af
ingeniør A. D annenberg, blev den foretrukne type om kring Iller og
Nybøl Nor.
R ingovnen u d konkurrerede hurtigt kam m erovnen (højovnen), da
ringovnen brugte 40-60% m indre brændsel. M atzen må ret tidligt være
gået over til ringovnsfyring (om kring 1870-erne?), da han i 1877 har
kunnet bygge sig »Villaen«. Y derligere må han have konsolideret sig i
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så betragtelig en grad, at han har kunnet bygge de Cohrske tørresy
stem op om kring ovnen. D e t er sikkert sket i slutningen af 1880-erne.
D et er nærliggende at antage, at M atzen ved den sam m e lejlighed
lod ovnen ombygge til gasfyring.
1 1871 fik M endheim i B erlin indrettet en ovn m ed faste kam re til gas
fyring. H e r kom m er det m ateriale der skal bræ ndes ikke i berøring
m ed kul- og askeslagger, og det var specielt en fordel, når m an skulle
bræ nde dyrere produkter, som f. eks. porcelæn.
1 1875 havde Eschereich konstrueret et gasbrændersystem til en rin
govn (fig. 14), hvor princippet m ed forvarm ning og afkøling sam t bræ n
ding i m idten, kunne fungere. I 1879 blev resultaterne af brændingen
m ed gas i ringovne offentliggjort.
M atzen har, som den foregangsm and h ar var, straks væ ret interesse
re t i fordelene ved gasfyring.

Fig. 14. Ringovnen, hvor man fyrede med gas. V enstre side a f ovnen e r en ringovn m ed
lo d retstå en d e teglrør, hvor gassen ledes ud gennem sm å huller i rø ren e og antæ ndes.
R ingovnen på M atzens Teglværk var sikkert en norm al ringovn, om bygget til gasdrift.
G assen kom m er her ud af sm alle spræ kker i ovnens faste gulv, hvilket er tegnet ind på
figurens højre halvdel. (O tto Boch og H ansT ychsen).

Ringovnen lod sig forholdsvis let ombygge til gasfyring, ved at m ure
fyrehullerne til og lave en kanal i hver pille m ellem ovnens ydre porte.
E n sådan kanal stod i forbindelse m ed en ræ kke åbninger i de store fli
ser, der dækkede ovnens bund (tegnet ind på figurens højre halvdel).
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R et hurtigt gik m an over til ildfaste lerrør, der i et antal af 4 eller 6 stod
lodret placeret i hvert kam m er, og hvor sm å huller i rørene slap det
bræ ndbare gas ud. Svensson husker ikke tilsvarende arrangem enter i
M atzens teglværk, så der har sikkert her væ ret tale om den tidligste
type, m ed gassen ud fra huller i bunden. Tilførslen af gas har kunnet
styres ved hjælp af nogle ventiler (denne senere type er på figurens
venstre side).
Svensson fortæller, at der på ovnen var to m eget store rør, som havde
et »knæ« i hver ende. R ørene blev placeret således, at gassen fra gaska
nalen i ovnens m idte blev ledt ud til de førom talte kanaler i pillerne,
der igen førte gassen ned til de kam re, hvor bræ ndingen på det kon
krete tidspunkt fandt sted. M an flyttede disse rør efter bræ ndzonen,
m en når det skete, skulle lille C hristian ned fra ovnen, og der er ingen
tvivl om , at røggassen, der jo ikke kunne slippe bort gennem taget, har
væ ret farlig for en barnelunge. A rbejderne h ar sikkert heller ikke væ
ret trygge ved situationen.
G assen, der altså blev ført hen til ovnen gennem en kanal til ovnens
top, blev lavet i et fyr, der var placeret m odsat skorstenen, og derved
lige ved vejen. G asfyrstedet (fig. 15) lå i kælderniveau, hvilket var al
m indeligt på den tid. Placeringen kan skyldes jordens isolerende evne,
m en også angsten for eksplosioner, hvilket vel ikke helt kan udelukkes.
T rapperne må have gjort det besværligt at fjerne den daglige mængde
af aske. D er var adgang til fyrrum m et fra vejsiden, og når m an gik på
vejen, kunne m an se fyret.
Kullene eller brunkullene blev på trillebør kørt en halv etage op af
en skrå slidske, og læsset af i to firkantede jernbeholdere m ed låg, der
rum m ede l-li /2 m '. Ved at træ kke i en jernstang, åbnede m an for b u n 
den af kulbeholderne, og der faldt kul ned i fyret.
D er var god økonom i i en gasdrevet ringovn, da m an h ar kunnet an 
vende dårligere kvaliteter brændsel. A ndre form er for bræ ndsel kunne
også anvendes, blot ikke sm edekul, d er ikke gav de nødvendige gasser.
D er har været problem er m ed at kunne producere en ensartet mængde
gas, ved de skiftende vindhastigheder, og m an husker, at der jævnligt
lød høje knald fra ovnen. D er har sikkert været eksplosionsklapper på
fyret, hvorfra knaldene har lydt, og det m å have været vanskeligt at
styre forbræ ndingen i kedlen og levere den nødvendige mængde af gas
til stenbræ ndingen.
Fyringen har krævet øvelse, selvom O tto Bock i sin bog fra 1894 skri-
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Fig. 15
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ver, at betjeningen af ovnen er enkelt og at enhver arbejder hurtigt får
øvelse heri. O tto Bock frem hæver i det hele taget m eget gasfyringens
fordele, og det e r sikkert, at en gasfyret ovn har lettere ved at opnå
ensartede tem p eratu rer i kam rene, og sten der skal være hårdbræ ndte
(f. eks. klinker) kan m ed fordel brændes i den slags fyrede ovne.
Vi ved, at M atzen ikke altid leverede sten, der levede op til de lovede
krav, m en når M atzen havde besøgt bygm estrene, givet en god m iddag,
duede stenene igen.
Hvis m an bræ ndte 9000 sten om dagen og regner m ed et forbrug på
600 kcal. pr. kg gods, kan vi regne energiforbruget ud i kg brunkul, da
vi kender brunkuls brændværdi. D er h ar været et dagligt forbrug på
4140 kg brunkul, og om talte kulkasser over gasfyret kan udm ærket
have indeholdt så m eget kul, at de kun skulle fyldes en gang om dagen.
Flere kilder h ar sam stem m ende b erettet, at M atzen leverede m ange
sten til K ielerkanalens bygning (1887-95). M atzens beslutning om at gå
over til gasfyring, kan sagtens hænge sam m en m ed bygherrens krav om
ensartede og hårdbræ ndte sten. På den m åde ønskede M atzen sikkert
også at kunne få en fordel frem for konkurrenterne.
M atzen leverede også sten til regeringsbygningerne i Slesvig og til de
store kaserneanlæ g, der blev bygget. D en store krigsskadeserstatning
Frankrig m åtte betale til Tyskland efter at have tabt krigen 1870-71,
blev i 70-erne og 80-erne b l. a . brugt til at ophjælpe ny industri. D et gav
arbejde til m ange m ennesker, der flyttede fra land til by - så byerne vok
sede stærkt. A lt dette krævede m ursten, og det nød ikke blot M atzens,
m en alle egnens teglvæ rker godt af, selvom der i 80-erne kom et stadigt
større antal af dem , og konkurrencen derm ed voksede.
O vnen huskes af Chr. Svensson som en ringovn, der i størrelse svarer
til ovnen på C athrinesm inde Teglværk. I så fald har ovnen været ca. 30
x 15 m , haft 16 kam re, hvor hvert kam m er m ålte 3,6 x 2,5 m , m ed 2,2
m i højden. (Tidligere om talte tegning fra 1891, som viser de præcise
mål for kransbygningenn, viser m åske også ovnens om rids. D en ikke
m ålsatte ovn er noget m indre (ca. 20 x 19,5 m) og efterlader uforklar
ligt m eget friareal i kransbygningen).
Fig. 15, m odstående side. Fyrstedet. 1. O vnbygningen. - 2. O vn. - 3. G askanal til ovn. 4. K ulsiloer m ed låg. - 5. G asfyr. - 6. K ulreguleringsspjæ ld. - 7. Tilkørselsslidske. - 8.
Vej. (H ans Tychsen).
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Sættem etoden h ar sikkert været som tegningen viser (fig. 16), og da
m an ikke behøvede at lave fyrslidser (dvs. åbninger ned i de satte sten
under fyrhullerne, så kullene kunne drysses helt ned på bunden af ov
nen), har m an kunnet have flere sten pr. kam m er (ca. 6375). M ed en
produktion på 8-9000 sten pr. dag, har man skullet tøm m e l /' 2 kam m er
pr. dag, og man har således været godt og vel IV2 uge om at brænde ov
nen rundt. På teglværket h ar m an uden problem er kunnet bræ nde 22Vi mill. sten om året, hvis m an ellers h ar kunnet få nok tørrede sten.
M on ikke M atzens teglværk også i 1890-erne har været et af de før
ende teglværker på egnen, m en m an kan godt forstå, at det m ed alle
dets »m oderne« og dårligt afskærm ede m askiner, rem træ k, et langt ka-

Fig. 16. Stabling af sten. Således stablede m an de tø rred e sten i ovnen, når disse skulle
bræ ndes. (1901). (O tto B och).

114

Fig. 17. Skinnevogn.
D enne vogntype blev
brugt til tran sp o rt af
bræ ndte sten fra ovn
til lager og fra lager til
skib. (1894). (O tto
B och).

beltræ k, gas og elevator har været forbudt om råde for egnens børn.
Stedet var sim pelthen for farligt.
D e færdige sten blev på skinnevogn transporteret over vejen til »æ
skiflaj«, udskibningsladen, hvis gavlende m an kan se på fotografiet. I
denne lade havde m an også opbevaret de betragtelige store m ængder
af kul/brunkul.
H vor naboteglvæ rkerne havde landinger, hvorfra pram m e sejlede
de færdige p ro d ukter ud til sm åskibene, havde M atzen tidligt (før
1882) haft en mole m ed en bro for enden. H er har skibe kunnet lægge
til, og da der var sporlegem er på broen, har stenene kunnet køre di
rekte fra lageret ud til skibene.
Vi har nu fulgt leret på dets vej fra lerbjerget og til udskibningen, og
det spørgsm ål m elder sig: hvor m ange har der m on været ansat i alt på
teglværket?
D er var naturligvis m ange ansatte på den tids teglværker, m en M at
zens Teglværk har uden tvivl haft det m indste antal m andtim er pr. 1000
sten i forhold til de andre teglværker på egnen.
I lergrave var der som tidligere nævnt 3-4 arbejdere samt 1 arbejder
til kørsel m ed sand. Påskovlning af ler på transportbåndet har krævet
1 m and. D enne m and var på et tidligt tidspunkt Chr. Svenssons bedste
far, Svend Petersson. H an havde i en årrække det hårde og ansvars
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fulde job m ed at smide ler i m askinen - før teglvæ rket fik et tran sp o rt
bånd. N år sæsonen var om m e, var han helt ødelagt og lovede sig selv
og fam ilien, at næste år skulle han have en m indre arbejdskræ vende
plads på teglværket. N år han så det følgende forår igen stillede til sam 
tale på »Villaen« og m ed hatten i hånden bad sig fri for at smide i m a
skinen, svarede M atzen: »D et kan du da sagtens. D u er den stærkeste
m and på hele teglvæ rket.« Indvandreren Petersson svarede: »Ja, hvis
D e m ener det, hr. M atzen, så ...« Og sådan blev det, år efter år.)
Til pasning og drift af dam pm askinen har der nok været 1 m askinm e
ster og 1 fyrbøder. Disse to har også været m ed til at sm øre og reparere
m askinparken. Ved afskæ rerbordet 2 arbejdere og 4-5 arbejdere til
transport af våde og tø rre sten. Ved ovnen var der 2 arbejdere til at
køre til ovnen og til at sætte de tørrede sten. Sam m e antal ved de varm e
(nybrændte) sten, altså: 4 arbejdere i alt ved ovnen.
A ntallet af bræ ndere, der fulgte bræ ndingen ved at se igennem ind
m uret m arieglas til ildzonen, var norm alt 4 i skift. H eraf var de 3 egent-

Fig. 18. Hånddrevne stenpressere tilfigursten m. m. D isse m odeller fra 1894 viser, hvordan
de sten vi i dag finder m ed navne try k k et dybt ind i lere t, e r lavet. M askinen kunne også
lave figursten, som teglvæ rket havde en m indre pro d u k tio n af. M an anvendte norm al
p roducerede sten fra pressen, til at p utte i form ene. (O tto Boch).
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lige bræ ndere, m ens den 4. var en ekstra m edhjælper, hovedsagelig i
dagtim erne (fyre i gasfyr, hente brunkul/kul, stille porte osv.).
På lageret, til afskibning af sten, losning af bræ ndsel osv., h ar der væ
ret 4-5 m and. Til produktion af figursten og fliser, (fig. 18), som ikke
var så o m fattende, har m an brugt de arbejdere, der i perioder har kun
net frigøres. D e r har væ ret ansat en snedker/tøm rer til at lave figurste
nenes form e og til at vedligeholde de store bygninger.
Udover denne m ere eller m indre faste stab, hvoraf en del var kvin
der, har der været et antal løst tilknyttede, som f. eks. skulle skillesten.
M atzens Teglværk h ar således beskæftiget ca. 30 arbejdere foruden
teglm esteren, form anden og bogholderen. En del af denne stab var
frem m edarbejdere fra Sverige eller Æ rø. E n del kom fra Lippe i Mellem tyskland.
O m regnet til m andtim er pr. 1000 sten giver det ca. 30 mandt./1000
sten. Til sam m enligning ligger m oderne teglvæ rker i dag m ellem 1-2
m andtim er pr. 1000 sten.
N. A. M atzen døde den 1. decem ber 1899 efter kort tids sygdom, 67
år gam m el. H an var i 1857 blevet gift m ed E lisabeth C onradine Langenhejm i Schonwalde, cg de fik sam m en en datter, der døde i 1890.
Ved sin død var M atzen indvalgt i den tids am tsråd (K reistage) og
var »D eputiert« til »Provinszial L andtage«. H an havde stiftet (1876) og
var ved sin død form and for den lokale landboforening. M an ved, at
teglværket havde økonom iske problem er ved M atzens død. D et var b e 
m ærkelsesværdigt, at gæ ldsposterne m ere vedrørte privat gæld end tab
skabt over driften.
På anbefaling fra teglvæ rksejeren på R endbjerg Teglværk, fører en 
ken teglværket videre, m en da hun i 1907 sælger teglvæ rket, er det dybt
forgældet (Steen Ove C hristensen). August Korse skriver bl. a . , at der
kom en depressionsperiode i årene før århundredskiftet, hvor salget
stod stille. (D er er folk på egnen der m ener, at M atzen hængte sig, og
det kan have en sam m enhæng m ed denne depression). D er blev anlagt
en del teglvæ rker ved den nye K ielerkanal og salget for hele om rådet
gik så langt ned i årene 1908-14, at salget næ rm ede sig en halvering af
det salg der var om kring 1890.
K øberne er købm and Weber, B roager, der sikkert har haft m ange
penge tilgode, overbogholder C hristian Jessen og enkefru Korff, Søn
derborg.
Teglværket er stadig i gang om kring 1910, m en krisen om kring ver
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denskrigen, lukker teglvæ rket, og den 23. januar 1914, køber gårdejer
H ans H ansen, Midtskov, teglværket. E fter den tid huskes teglværket
ude af drift.
1 1917 eller 1918 bliver teglværket »hugget op«. O vntagets m idtersek
tion bliver skilt ad, flyttes til H olsten for at tjene som ladebygning ved
et gods. D e store træ kskorstene bliver »hugget« af den lokale befolk
ning, hvis skorstene i årene efter udsendte sort røg af alt det tjærepap.
O vnen, skorstenen og fundam enterne bliver sprængt af fisker Beine
(Illerstrandvej 32). H an fik tilladelse til at opbevare dynam it. M an m o
rede sig over, at han bar kassen m ed sprængstoffet ud i æblehaven, hver
gang der var optræ k til torden.
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A F F O R E N IN G E N S A K T IV IT E T E R I 1986
kan nævnes:
26. 11.

E fterårsm øde på Jes Jacobsens H otel hvor Lasse Jo 
hansen, Lysabild, holdt foredrag og viste lysbilleder fra
tu re til den danske kirkegård i B raine, hvor der findes
m ange danske krigergrave fra første verdenskrig. I
1986 holdtes i alt 4 bestyrelsesm øder.

F R A 1987 K A N N Æ V N ES:
25. 03.
G eneralforsam ling på Jes Jacobsens H otel, hvor Poul
A ndersen, M unkem ølle fortalte om sin tid som »Bonde
i M arsken«.
25. 06.
S om m ertur til Nydam M ose hvor Peter Petersen, Ny
Skovbøl holdt foredrag om fundet af Nydam båden
sam t de seneste udgravninger i m osen. Kaffen fik vi på
»Sandbjerg Slot«. D erefter fortalte Kai Baggersgaard
om slottet.
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25.11.

E fterårsforedrag hos Jes Jacobsen, hvor foredragshol
der G eorg R asm ussen, Flensborg, fortalte løst og fast
om begivenheder på B roagerland - især fra tidsrum m et
1600-1700. I 1987 afholdtes 4 bestyrelsesm øder.

F R A 1988 KAN NÆ V N ES:
07. 03.
G eneralforsam ling på Færgegården Egernsund hvor
Jørgen Wangel, Sønderborg holdt foredrag m ed titlen:
»En B roagerpræ st og hans slægtninge i 5 århundreder«
28. 06.
A ften tur til D yntm ark og G ratelund m ed Johs.Tychsen
som leder og fortæ ller - kaffe på Skeide Kro.
22. 11.
E fterårsforedrag om Stavnsbåndet og livegenskab af
forstander Filt-Jensen. I 1988 er afholdt 4 bestyrelses
møder.
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SET OG SKET PÅ BROAGERLAND
1986
v! Em m a Krog
JA N U A R :
6 . Nu starter om bygningen af posthuset. I 4 mdr. er der ekspedition
fra V estergade 21.
17. O vertoldbetjent Åge H ansen fortæ ller om gendarm er på Skods
bøl Kro (Lok. For.).
28. S to r frem gang for A utom atic Syd.
31. E n drengepatrulje vinder et D inizuli-løb i Espergæ rde.
FEBRUAR:
6 . »Nåleøjet« fejrer sin eet års fødselsdag.
19. Fastelavnsfest m ed tøndeslagning og udklædning på Vestervang.
M ARTS:
5. Pastor H aystrup fortæ ller på Skodsbøl Kro om familien Ebeling
(Lok. For.).
11. Skolenævnsvalg.
12. H annes kiosk i Egernsund lukker.
25. Kom m unen køber jo rd til udvidelse af hallen.
25. B roager bueskytter vinder 4 m esterskaber i en konkurrence mel
lem de sydjyske foreninger.
A P R IL :
10. Niels E nevoldsen overtager fr. Sigfussons tandlæ gepraksis.
22. H eine Jacobsen har 40-års jubilæum .
30. City åbner en butik m ed børnetøj i Vestergade.
M A J:
15. B roager posthus vender tilbage til den restaurerede bygning på
Storegade efter nogle m åneder i Vestergade.
24. Å bent-hus arrangem ent på Vestervang.
27. K. U. startes i B roager m ed R ene C arlsson som form and.
29.-31. M arkedsdage i Broager. Byggeri af verdens største heks.
30.
De 12 nye andelsboliger på H ørm arken er nu alle beboet.
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J U N I:
8 . H avefest på Iller Slot.
24. K irkekoncert m ed fam ilien B ruun Jørgensen.
J U L I:
3.-7. R ingridning. Claus Hissel bliver konge.
22. L oppem arked i E gernsund.
A U G UST:
15., 16., 17., E sben H øjlund-C arlsen’s friluftsspil »D ronning D orothea« går over scenen på Sønderborg Slot.
12. 86 ryttere m ed til ringridning i Brunsnæs.
28. H elge Jensen og Inga M adsen vinder det sydjyske m esterskab i
bueskydning i Esbjerg.
29. K om m unens oplæg til debat om æ ldre-politikken lader til at blive
en succes. I Skeide er d er 200 frem m ødte.
SEPTEM BER:
2. A lle m edvirkende fra Teglværksspillet m ødes på Sønderborg Slot
til afsluttende rapport.
6 . 30 nye grunde p å Sietm arken udbydes til salg.
14. E gernsund-spejderne holder 10-års jubilæum .
27. B roager U ngdom sskole viser sin video »Flugten« i TV-Syd.
30. Teater-forestilling på Fritidshjem m et, hvor børnene spiller »Sne
hvide«.
OKTOBER:
5. Indsam ling til »Flygtning 86«.
16. Diskussion på Forsam lingsgården i Skeide om vindm øllepark i
Skeldevig.
26. R ed ak tø r M atlok taler om »M inoriteter i D anm ark«.
NOVEM BER:
5. B orgerm øde på Jes Jakobsens H otel om Loddenm osen.
11. B roagers politibetjent, Ole Juhl, starter sit arbejde og køber hus
på V em m ingbundvej.
18. Bæverne i D . D. S. vinder et løb arrangeret af D ybbøl Division.
O d d er bliver nr. 3.
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30. Julebazar på Iller Slot.
26. Lysbilledforedrag i Lokalhistorisk Forening om kirkegården i
»Braine«.
30. Å b en t hus hos zoneterapeut A nnelise L orenzen på Smedevej.
DECEM BER:
7. A dventskoncert i kirken m ed A m atør-orkestret og organist B ruhn
og E gnskoret.
16. A dvokat B ernth-A ndersen overdrager sin virksom hed på Storegade til advokaterne Sibbesen og Svanberg.
28. Langtidsledige gør et stort arbejde på «C athrinesm inde« m ed at
rydde op og sortere sten.
28. »B roagerland 4« sælges fra Ihles papirhandel.

1987
JA N U A R :
2. Ved årsskiftet overdrages begravelsesforretningen Lorenz H ansen
til B ritta og B ørge N ørgård.
3. M edarbejderstaben på A utom atic Syd er vokset fra 5 til 25 m and.
4. K om m unen byggem odner 30.000 m 2 ved Smedevej til håndvæ r
kergrunde.
20. D er er opsat lys ved L oddenm osen, så den også i tusm ørke og
frostvejr kan bruges til skøjtebane, m en p å løbernes eget ansvar.
FEBRUA R:
2. B roager B randvæ rn er i gang m ed prøver på det store show.
17. B ueskytterne m odtager kongepokalen.
25. Æ ldrehus i V estergade er ved at tage form .
M ARTS:
3. 720 billetter revet væk til B randvæ rnets galla-show.
7. Nyt V. V. S. firm a startet på H øjlykke ved A rne Schmidt.
13. Træningsstævne i B roagerland R ideklub.
27. O rientering om æ ldre-politikken på E gernsund gamle skole.
30. Stiftende generalforsam ling: »C athrinesm indes venner«.
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A P R IL :
29. Vindm øllen i K ragesand er klar efter 1 års arbejde.
29. Parkeringspladsen ved kirken e r for eftertiden forbeholdt p er
sonbiler.
30. Fritidsklubben får nu husly på M ariegård.
M A J:
3. Laue H ansen bliver form and i B roager Turist og Erhvervsråd.
6 . H øring om »D et rene vand« på Skodsbøl K ro. Indbydere A . F. og
Soc. D em .
10. B. U. I. arrangerer hobby og fritidsudstilling i B roagerhallen. A r
kivet deltog m ed en stand, som var godt besøgt.
18. A rb ejd et m ed tennisbanerne i Egernsund er i fuld gang og tilm el
dingen til klubben jævnt god.
7. M arkedsdage i Broager.
J U N I:
2. Søren Sørensen stopper som pedel efter m ange år på B roager
skole.
6 . D e første prøver af badevandet efter den nye vandudledning i
Brunsnæs er fine. Så badeforbudet er snart fortid.
17. »C athrinesm indes venner« holder festaften på friluftsscenen.
»D et lille Teater« opfører »Forår i M ilkwood«.
25. A ften tu r for Lokalhistorisk Forening til N ydam mose.
26. B ent Have tager til C ypern 1 år, da han er officer af reserven. Ib
Funder Nielsen træ der ind i hans sted.
30. Indvielse af tennisbanerne i Egernsund.
J U L I:
2. R eception på S trandkroen i Vem m ingbund ved M ona og Per
Jensen.
7. R ingridning, hvor H elle Nielsen bliver konge.
14. Proklam a angående S toregade 33 ved advokat Sibbesen.
19. B roager Yachtværk søsæ tter en 14 m lang m otorsejler.
A UG UST:
9. Ringridning i Brunsnæs.
12. G ospel-m usik i B roager kirke.
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14. P laner om et købm andscenter på Forsam lingsgårdens gamle
grund.
25. D rengespejderne holder grisefest i Illerhytten, som genindvies.
30. Ny brochure om B roager kirke.
SEPTEM BER:
8 . Folketingsvalg.
26. K om m unen holder åbent hus på renseanlæ gget ved B roager Vig.
29. D renge- og pigespejderne stopper deres indsam linger af flasker
og aviser, da der ikke m ere bliver betalt for genbrug.
OKTOBER:
2. E gernsund B orgerforening holder lanternefest.
4. Udstilling på Sønderborg Slot m ed E gernsund m alerne fra slut
ningen af 1800-tallet.
6 . Cirkusforestilling i forbindelse m ed Fritidshjem m ets 7-års fød
selsdag.
8 . Stort fald i byggelån fra B roager Sparekasse i forhold til 1986.
25. Æ ldre-huset i V estergade opgives af Æ ldre-kom iteen.
29. R eception på M ariegård. Fritidsklubben h ar bygget en del om.
NOVEM BER:
10. K ræ m m erhuset udvider butikken.
14. Julem esse i B roagerhallen.
25. E fterårsforedrag i Lokalhistorisk Forening ved G eorg R asm us
sen. »På rejse gennem B roagerland i 1600-1700 tallet«.
29. Julebazar på Iller S lot.
DECEM BER:
5. Julekoncert m ed B roager skoles kor.
4. R ådhuset i B roager bygges større for 2Yi mill. kr. D er bygges en ny
fløj ned m od Ø stergade.
9. K irkekoncert m ed B roager A m atørorkester.
18. R eception på S tationskroen, som h ar fået nye ejere: Sonja og
M artin C hristiansen.

LOKALHISTORISK ARKIV
Vores arkiv fungerer som det skal, synes vi selv. Vi har fået m ange in
teressante arkiver. I 1987 fik vi et stort arkiv af B roager B orgerfor
ening, 209 stk. arkivalier. Ligeledes i 1987 h ar vi efter A nna Jørgensen’s død fået et uhyre stort arkiv der stræ kker sig over årene 18831984. N æsten 1000 stk. arkivalier. E t utal af brochurer er sendt til Søn
derborg M useum . R an d i’s billedarkiv har udvidet sig enorm t. Vi har
m åttet købe nyt skab. M en stadigvæk får vi alt for m ange billeder m ed
u kendte p erso n er og ukendte bygninger. H usk at skrive navne og d a
to er på jeres bedsteforæ ldre, tanter, onkler o. s. v. D et kan være til
gavn og fornøjelse for eftertiden, navnlig ved slægtforskning. Hvis der
skulle være nogen, d er h ar lyst og tid til at skrive noget til B roagerland
6 , som udkom m er 1990, så h ar vi m asser af m ateriale.
A rkivet har stadigvæk åben hver tirsdag fra 16-18 og alle er vel
kom m en.
Venlig hilsen
Lory Carstensen
A rkivleder
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Egernsund Havn i sm åskibstiden. De mange skibe er jo nu forsvundet. I baggrunden kan man se Toft Teglværk, der nu er
nedlagt. Fiskenæs og Nederstjerneskoven ved G raasten. Ukendt årstal.
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FORORD

Så kom m er vi igen m ed et hæfte om lokalhi
storie på B roagerland, det sjette i ræ kken.
D et h ar voldt os en del besvær at finde stof
nok til d ette hæfte, m en det skyldes nok en
del det, at vi er kom m et for sent i gang efter
Svend's sygdom og død. Vi håber nu, efter at
I har læste hæ ftet, at I får lyst til at skrive et
stykke til næste hæfte, vi vil gerne være je r b e
hjælpelige på alle m åder.
Vi vil gerne rette en tak til alle dem , som har
vist interesse og ofret tid på at skrive erindrin
ger til vore hæfter.
Til de, der endnu ikke råder over den kom p
lette samling af vore tidligere udgive hæfter,
kan vi oplyse, at d er endnu er m uligt at er
hverve sig B R O A G E R L A N D III og V.

Bogudvalget
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Skeide Andelsmejeri
Mejerihistorisk redegørelse fra opstart til del a f koncern.
A f Kristian Sibbesen.
O m kring årskiftet 1885-86 begyndte de første drøftelser om o p rettel
sen af et m ejeri, i første om gang om fattende hele B roagerland. Og al
lerede den 9. jan u ar 1886 holdtes der udvalgsm øde om sagen hos gæst
giver H olst i Broager. D en 12. jan u ar var udvalget kørende til U llerup
for at se deres om bygning og indretning af et centrifuge-m ejeri, et den
gang helt nyt m ejerisystem . D erefter holdtes der atter et m øde i B ro
ager, m en da det ikke førte til nogen enighed om sagen, begyndet kort
efter en videre forhandling om at oprette et m ejeri for den østlige del
af sognet.
På m ejeribrugets om råde havde det her i Nordslesvig, og navnlig på
Als og Sundeved i en årræ kke stået i »Fællesmejeriets« tegn. En form ,
hvor et m indre antal m æ lkeproducenter, som skik og brug var den
gang, stod som m ejeriejere, m en m ed m ejeridriften overladt til en for
pagter, der fastsatte m ælkeafregningspris, og tillige ifølge kontrakten
b eholdt skum m etm æ lken til brug i egen fedesvinestald. M ange land
mænd var dog langtfra tilhængere af denne form for m ejeridrift, de ø n 
skede den skum m ede mælk retu r til brug i egen stald, og på en vis m åde
kom utilfredsheden da også til at bane vejen for de andelsejede m eje
rier, hvor enhver m æ lkeproducent kunne optages som m edlem med
lige afregningsvilkår og lige m edbestem m else.
O m kring m idten af firserne kom andelsbevægelsen på m ejeriom rå
det fraD an m a rk hertil. D en 10. juni 1882 var D anm ark, og derm ed ver
dens første andelsm ejeri sat igang i H jedding i Vestjylland, og selv om
vor landsdel i ca. 20 år havde været under tysk herredøm m e, så gik trå 
dene på det folkelige, det kulturelle og det faglige om råde stadig mod
nord. Såvidt det kan konstateres, kom alle im pulser og m ejeritekni
ske frem skridt nordfra, således også den kontinuerlige centrifuge.
Dens opfindelse får på m ejeriom rådet så stor betydning, at den kom-
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m er til at præge vor landsdel, både landbrugsm æssigt og økonom isk.
C entrifugens betydning lå i den hurtige og fuldstændige adskillelse af
fløden fra mælken. M edens skum m etm æ lken fra de gang gængse fløde
afsætningssystem er indeholdt 0,5 -1,0% fedt, så indeholdt den centri
fugeskum m ede mælk kun 0,1 - 0,2% fedt.
Også i landskabsm æssig henseende kom centrifugen til at præge de
nye m ejeriom råder, derved at den og dam pm askinen nødvendiggjorde
rejsningen af m ejeriskorstenene. Ligeledes gav centrifugen stødet til at
andelstanken fik solid grobund, og derved opm untrede til sam arbejde
efter andelsbevægelsens grundlæggende princip m ed m ulighed for til
slutning, hvor alle på lige vilkår havde m edbestem m else.
For at o p rette et m ejeri efter disse sidstnævnte retningslinier blev
der beram m et et m øde i Skeide kro den 6. februar 1886. A ndreas A n 
dresen, Rojhus, der havde været m ed i de første forhandlinger, blev an 
m odet om at føre sagen frem , og planen slog så godt an, at det beslutte
des at o p rette et som det dengang hed: M ejeri-Interessentskab. Og al
lerede ved dette første orienterende m øde tegnedes d er straks en tyde
lig bæredygtig tilslutning.
E t foreløbig udvalg valgtes til at frem m e sagen, og som den initiativ
tagende talsm and blev A ndreas A ndresen det nedsatte udvalgs for
m and. D e øvrige m edlem m er var C arsten Jepsen, H ans Iversen, H. C.
bock og Rasm us Tychsen.
E fter at have forberedt sagen og skrevet udkast til love, indkaldtes
der så til stiftende generalforsam 
ling den 17. februar i Skeide kro om
oprettelse af M ejeri-Interessentska
bet, og de foreløbige udvalgsm ed
lem m er valgtes som første m ejeri
bestyrelse m ed A ndreas A ndresen
som form and. D e tegnede sig
sam m e aften, ifølge protokollen, 48
andelshavere m ed tilsam m en 588
køer.
D en 22. og 23. februar var besty
relsen på en besøgstur hos et par an 
dre m ejerier for at blive bekendt
med deres afregningsm åde.

Udskrift af formålsparagrafen som er efterfulgt af 24 lovparagrafer.
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Den 25. februar købtes byggepladsen til mejeriet af skrædder Andreas Christensen, Skeide.

a
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Skeide mejeri omkring århundredeskiftet.

D en 26. feb ru ar forhandledes m ed fabrikant A. Jacobsen fra firm aet
P. J. Petersen i H aderslev om m askinerne til m ejerianlægget: 3 store
B urm eister & Wain - centrifuger, en 6 H k dam pm askine og 2 kæ rner;
som så endelig den 24, m arts købtes for 10.000 m ark plus 400 m ark for
at indlægge en m øllesten til fælles benyttelse såfrem t kornm aling på by
ens mølle var ram t af vindstille, og m øller M adsen skulle så forpligte
sig til at vedligeholde stenene sam t at have ret til at male for en m indre
betaling på 5 pf. pr. 100 pund.
D en 25. m arts begyndte brøndboringen og bygningens opførelse
overdrages til m urerm ester H orn i Broager. D e nødvendige pengem id
ler låntes hos professor E sm ark, Kiel.
E n m ejerist, Jørgen Peter Jensen fra Fruering ved Skanderborg, som
var hos købm and W eber i B roager, og som var kendt m ed centrifugedrift lejedes til m ejeribestyrer. Og som protokolfører fungerede i den
første tid skolelæ rer D iederich H olst, Skeide.
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D en 23. august stod m ejerianlæ g
get færdig til at m odtage mælk til b e
handling fra de nu 57 leverandører
m ed ialt 600 køer.
D en 9. septem ber fandt den
første udbetaling sted som udbyttet
for de 8 dage i august m åned. Og
ifølge A ndreas A ndresens opteg
nelse var det en fornøjelse m ed
denne første og de næ rm est føl
gende udbetalinger. Leverandø
rern e var ovenud tilfredse, når de
hø rte, hvor m ange penge de fik i
m ælkeafregning. D et m å erindres,
at det var det første andelsm ejeri på
egnen, så de fleste havde ingen sam 
menlignelig overbevisning om hvor
lønnende det fælles foretagende
kunne være.
M ejeribestyreren fik en efteru d 
dannelse på L adelund M ejeriskole JørSen Peter Jensen (m ejeribestyrer 1886-91)
til at prøve mælkens fedtindhold efter docent Fjords m etode, og m eje
riet gik o m trent straks, som et af de første m ejerier i Nordslesvig, over
til at betale mælken efter denne afregningsm åde.
D et m edførte at adskillige m ejeribestyrelser og m ejerister fra andre
egne kom tilrejsende for at gøre sig bekendt m ed denne afregningsm å
de.
I løbet af efteråret 1886 byggedes i tilslutning til m ejeriet et ishus, og
ved grundens oprettelse nedlagde form anden A ndreas A ndresen føl
gende m anuskript:
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li I m ejeriets første regnskabsår novem ber 1886-87 blev der indvejet
3.201.837 pund mælk, h eraf 2.818.675 pund fra andelshavere.
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Ved m ejerigeneralforsam lingen, d er fandt sted i Skeide kro den 26.
novem ber 1887, blev d er nedsat et frivilligt udvalg til fælles indkøb af
rapskager. Ligeledes blev det pålasgt bestyrelsen at undersøge om kost
ningerne ved at o p rette en dam pskibsbro ved Skeide Folekobbel. Og
den 24. april 1888 er d er indkaldt til ekstraordinæ r generalforsam ling
desangående, og d er blev valgt et interessentselskabsudvalg til at vare
tage oprettelsen af dam pskibsbroen til betjening af skibsforbindelsen
m ed Sønderborg. D enne forbindelse ville m ed den korte afstand billig
gøre transporten af smør, kul, kem ikalier m .m . Forstvæsenet havde
vist sig villig til at anlægge og vedligeholde en ny vej gennem skoven og
beboerne i Skeide og D ynt frem skaffede 750 m ark, dam pskibsselska
b et i Sønderborg stillede 577 m ark til rådighed og m ejertiet gennem
det nedsatte brointeressentskab påtager sig broens vedligeholdelse i 10
år.
A llerede ved m ejerigeneralforsam lingen den 27. novem ber 1888
overtager m ejeriet dog broen ved at indløse restgæ lden på 1020 m ark.
B roen h ar ialt kostet 3300 m ark, og det skønnes, at selv i tilfælde af at
broen ødelægges af isdrift, vil m aterialevæ rdien være indløsningsbelø
bet værd, og nu kunne der opkræves b ro tak ster for benyttelse af b ro e n .
D et m å konstateres, at have været beslutsom m e, initiativrige og frem 
synede m ænd, der startede m ejeriet op og i løbet af blot to år koblede
fælles rapsindkøb, kornm alingstje
neste i sam arbejde m ed m øllen, en
brobygning og den overtagelse til
realiteter til gavn for m ejeriet og
om rådets befolkning.
M ejeriet har nu 97 leverandører
m ed tilsam m en 812 køer. Fra 1. maj
1889 ansæ ttes m ejeribestyrer Je n 
sen til for egen regning at forestå
m ejeridriften for en årlig løn af 2500
m ark plus visse næ rm ere bestem te
tillæg og naturalier, og ligeledes
skal han for et årligt tillægsbeløb af
1450 m ark påtage sig indkøb af kul,
petroleum , soda m .m .
Ved generalforsam lingen den 21.
Rasmus Rasmussen (form and 1889-90).
novem ber 1889 bebuder A ndreas
20

A ndresen, at han ikke lader sig gen
vælge, og trods en enstem m ig for
sam lingstilkendegivelse fastholder
han sin beslutning og R asm us R as
m ussen, Skeide indvilliger i at lade
sig vælge som ny form and, en post
han dog kun b eholder i et år.
Ved generalforsam lingen den 27.
novem ber 1890 overtager Philip E.
Sibbesen, G am m elgab, form ands
posten.
M ejeriets indkøringsperiode ser
ud til at virke stabilt, og m an påtæ n
ker at o p rette et osteri, m en alle
rede den 1. novem ber 1891 skiftes
der m ejeribestyrer, idet Jørgen Pe
ter Jensen overtager Skeide kro
efter sin svigerfar og nedsæ tter sig
Ph. Ernst Sibbesen (form and 1890-1906).
SOIT1 krom and i Skeide.
Joldrich Sønnichsen fra Ravsted
kom m er h erefter som m ejeribesty
rer til at stå for driften.
I 1898 tilslutter m an m ejeriet til
»M ejeriforeningen for Als og Sun
deved«. 1901 foretages revision af
vedtæ gterne, så de er m ere i over
ensstem m else m ed den tids m ejeri
drift. Og m ejeriets navn æ ndres til:
»Fri A ndelsm ejeri i Skeide«.
D et var den gang ikke ualm inde
ligt, at en lang form andsperiode
blev belønnet m ed et guldur m ed in
skription, det skete også da Jens Pe
ter Clausen i 1925 efter 19 års for
m andsperiode ikke lod sig genvæl
ge.
D en 28. novem ber 1906 vælges
Jens Peter C lausen, O verballe i
Jens Peter Clausen (formand 1906-25).
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Skeide til form and. M ejeribestyrer
Joldrich Sønnichsen køber Skeide
kro af sin m ejeribestyrerforgæ nger
Jens P eter Jensen, der overtager en
gård på Skodsbølm ark. Og den 18.
februar 1907 ansæ tter m an derfor
Lorenz Schmidt fra Tørsbøl som
m ejeribestyrer, og han fungerer
som sådan i 31 år.
1911 m eddeles der første gang om
m und- og klovsyge, og de ram te b e
sætninger m å ikke levere mælk,
m en der ydes dog en m indre godt
gørelse for den m istede m ælkeleve
ring.
Ved en ekstraordinæ r generalfor
samling den 4. jan u ar 1913 besluttes
det efter anbefaling af m ejerikonsuLorenz Schmidt (m ejeribestyrer 1907-38). lent Johs. Jensen, Å b en rå, at fore
tage en gennem gribende om bygning og forandring af m ejeribygningen
og hertil optages et lån på 30.000 m ark at afdrage over 15 år. M ælkeindvejningen er nu oppe på 5.187.998 pund og bruttoindtæ gten pr. ko er på
281,46 m ark m ed 220 pund produceret sm ør pr. ko.
Ved krigens udbrud i august 1914 sker der også forandringer på m eje
rifronten, man b eslutter sociale hjæ lpeforanstaltninger ved at sende
100 pund sm ør m ånedlig til feltlazarettet gennem sam lestedet i A ltona.
Å ret efter sendes 50 m ark som bidrag til krigsinvalider i Sønderborg
kreds.
Ved en generalforsam ling i 1917 er kun m ødt 9 andelshavere. Krigens
udpining og ingen jordbrugere i bedste alder til at forestå den hjemlige
bedrift gør, at m ælkeindvejningen daler til 2.222.443 pund, altså under
det halve.
I efteråret 1920 afholdt »D e sam virkende danske A ndelsselskaber«
et delegeretm øde på Folkehjem i Å benrå under ledelse af landsform 
anden A nders N ielsen, tilstede var også flere af andelsbevægelsens le
dende m ænd, der hver på sit om råde frem satte redegørelser over for
sø n d erjy d ern e, som ønskede at orientere sig i forhold til bevægelsen på
22

IN TE R IØ R FRA M E JE R IE T
Bemærk det typiske transmissionssystem med den gennem gående aksel med remskiver under
loftet, hvorfra der går drivrem me ned til de enkelte maskiner.
Bemærk også stigen, der står klar såfrem t en drivrem m ister den fulde trækeffekt eller måske
helt sm utter af remskiven. D am pm askinen, der trak akslen, lå i et særligt kedelrum ved siden af.

Skeide mejeri 1935.
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d ette det første m øde m ellem den
organiserede danske andelsverden
og Sønderjylland. I forsam lingen
h ar d er nok siddet adskillige andels
bevidste landm æ nd, der allerede
var fuldt bekendt m ed, at de store
frem skridt landbruget havde gjort
efter 1880 var nøje forbundet m ed
netop bøndernes sam virke som de

Chr. A ndresen Sibbesen (form and 1952-39).

gennem årene forud, ofte under
vanskelige forhold, selv havde vir
ket så m ålrettet efter. Nordslesvig
var godt på vej til at få lært m ejeri
brug efter dansk m ønster.
I løbet af tyverne stiger m ælke
mængden igen konstant til fuld nor
mal mængde.
Ved generalforsam lingen den 6.
februar 1925 valgtes Chr. A ndresen
Sibbesen, G am m elgab til ny for
m and. I 1929 indfører m an den
første rutefastlagte licitation med
m ejeribetalt m ælkekørsel. 1934o g 3
år frem foretages dyrlæ geundersø
gelse af besæ tningerne vedrørende
24

Hans J. M atthiesen (m ejeribestyrer 1938-53).

kvæ gtuberkulose og i 1937 sker
m ælkeafregning efter resultat af
den foretagne tuberkuloseudryd
delse.
I novem ber 1938 ansæ ttes ud af
172 ansøgninger H ans J. M atthiesen, Å b en rå, som m ejeribestyrer.
Sam m e år ram m es egnen igen af en
m und- og klovsygeepedim i, der
denne gang er så alvorlig, at der nok
engang bliver ydet erstatning.
Ved generalforsam lingen den 16.
novem ber 1939 overtager Jens C lau
sen, Skeide, form andsposten.
E fter krigsudbruddet og D an 
m arks besæ ttelse 9. april 1940 b e
gynder kulkrisen snart at kradse, og
d er bliver hos en af egnens land
m ænd købt 80 m 3 træ til kedelfyrin
gen. Sm ørnoteringen daler helt ned
jen s Clausen (form and 1939-54).
til 1,76 kr. pr. kg. D er besluttes at anskaffe et syrningsanlæg til b eh an d 
ling af returm æ lken. Tre hårde krigsvintre og m anglende im port af
kraftfoder får m ælkeindvejningen til at dale m ed over 25% . Fra 1943
begynder på m ejeribasis en system atisk bekæ m pelse af kalvekastning,
så den over en årræ kke e r helt udryddet.
For at højne m æ lkekvaliteten kan d er gøres brug af en hygiejnekon
sulent, d er også er til rådighed til at tilse gårdenes m alkem askiner. Ved
generalforsam lingen 1946 besluttedes det at bygge en ny osteproduk
tionsfløj. D et må i denne forbindelse huskes, at H ans M atthiesen i
1938 netop var ansat som spec. osteproduktionskyndig m ejeribestyrer.
På grund af krigstidens eftervirkninger af bræ ndselsforsyninger blev
der givet landm ænd m ed overskud af halm m ulighed for at levere til
delvis halm fyring under m ejeriets kedel. Prisen var 30 kr. pr. dagsfy
ring. For at sikre m ejeriet stabil arbejdskraft erhvervedes i 1950 den
første personalebolig beliggende lige overfor m ejeriet. Og sam m e år
installeres der rustfri flødetank og kærne for en pris af 60.000 kr., og
for at give en b edre udnyttelse af kulfyringen anskaffes et stokerfyr.
I osteafdelingen var forholdene nu efterhånden allerede ved at
25

DEN RUSTFRI STÅLKÆ RNE.
Med anskaffelse af nye maskinanlæg gjorde man nu i højere grad brug af elektrificeringens fordele
m ed indbvgget el-m otor i hver sit driftselem ent, så det loftsophængte transmissionssystem bo rt
faldt.
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FRA REJSN IN G EN DEN 22. 4. 1953.
E fter kransene var sat til tops, og der var udtalt tak for byggeriet og gode ønsker for form ålet med
udvidelsen, så osteproduktionen nu kunne foregå inden for nye ram m er, var m ejeriet vært ved et
traktem ent. Bemærk den nye m ejeriskorsten i billedets venstre side.

blive for trange, der var i 1946 byg
get til en kapacitetsudnyttelse af
400.000 kg mælk, og nu var der
1.500.000 kg til rådighed. M an ved
tog derfor m ed arkitektbistand at
udvide osteafdelingen m od nord for
en pris af 115.000 kr. Udvidelsen
stod færdig til ibrugtagning forsom 
m eren 1953.
Og samme fo rår skete der et m e
jeribestyrerskifte, idet m ejeriets
førstem ejerist, Ove M ortensen,
blandt 27 ansøgere, afløste Hans
M atthiesen, der på opfordring
havde søgt og derfor flyttede til en
anden m ejeribestyrerstilling.
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Ove M ortensen (m ejeribestyrer fra 1953).

Ved generalforsam lingen den 18.
novem ber 1954 valgtes undertegne
de, Kristian Sibbesen, G am m elgab
M ark, til form and. For at rationali
sere m ejeriets arbejdsgang blev der
i 1955 anskaffet oliefyr, der kunne
bræ nde den billige fuelolie; ligele
des etableredes et specielt o stetran 
sportbånd til at fungere mellem
osteri og lager, hvorved arbejdsgan
gen lettedes betydeligt.
17.
februar 1956, på m ejeriets 70
års dag, holdtes et m øde i Skeide
forsam lingshus m ed foredrag af
husdyrbrugskonsulent H ans B ru
un, B roager; ved det efterfølgende
kaffebord gav form anden en mejeristorisk red eg ørelse.
Kristian Sibbesen (form and fra 1954).
I sidste halvdel af halvtredserne var de første m ejerirationaliseringer
i form af større sam m enslutninger godt på vej i nogle af vore konkur
rencelande på afsæ tningsm arkederne, og netop lande, der for E Fs b e
gyndelse i 1957 var m ed i EF-m edlem sskabet. H vor længe kunne D a n 
m ark som »førende m ejeriland« sidde denne udfordring overhørig?
Vi havde på det tidspunkt ca. 1200 andelsm ejerier og ca. 250 privat
m ejerier i D anm ark, alle m ed dyre m askinanlæg og inventar i dyrt rust
frit stål. Disse anlægsaktiver var langt de fleste steder kun i brug for
holdsvis få tim er i døgnet. Hvis tankbiltransport af mælken kunne
finde sted i andre lande, m åtte det også kunne praktiseres her til lands,
herved ville gårdens arbejde m ed spandevask overflødiggøres sam t det
tunge arbejde m ed m ejeriets spandeindvejning og igen udvejning b o rt
faldt.
D en frem stilling m åtte være en overvejelse værd. Ved en sam tale den
24. maj 1959 m ed den senere form and for »M ejeriet D anm ark«, nu af
døde Knud Friis, R inkenæ s, berørtes tanken om m ejerisam m enslut
ning som det, der i flere år var foregået i de førnævnte lande. D et blev
i som m erens løb til flere sam taler om em net.
Og på et bestyrelsesm øde i Skeide m ejeri den 1. oktober sam m e år,
blev tanken ført frem og fik en positiv behandling. At tanken ikke nød
28

vendigvis havde trængt sig frem på grund af dårlige produktionsresulta
ter og dårlig driftsledelse på Skeide m ejeri, taler følgende avisklip sit
tydelige sprog om.

Ost fra Skeide
landets bedste
D e sam virkende ostn in gsforen in ger holdt i går en interessant ud.....
.
, . . .
. „ .
stillm g pa H otel Norden l Haderslev, hvor der ud stilled es ialt 236

D et bodste resultat opnåedes af
m ejeribestyrer M ortensen, Skeldo
m ejeri i Sanderborg am t, der n åed e op på 14,0 pointe.

mærker.

Det bedste Smør
i Sønderborg Amt
D et en d elige R esu ltat af de seks
Sm orud stillinger, der b lev holdt i de
son derjyd sk c A m ter sidste Aar, er
nu udregnet, og det viser sig atter,
at Sonderborg A m t har klaret sig
bedst.

Inden for Sdnderborg A m t er det
M ejeribestyrer M ortensen, Sk eld e,
der ind tager F ørstepladsen. Han har
ia lt opnaaei 73,6 P oin ts, h vad der
l# v rig t er det hojeste. noget M ejeri
har faaet.
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Ved m ejerigeneralforsam lingen den 27. novem ber om taltes em net
igen som bestræ belser m an m åtte være lydhøre over for. D er var på ge
neralforsam lingen både positive og betæ nkelige tilkendegivelser.
D er blev på m ejeriet selvfølgelig holdt igen m ed investeringer indtil
en afklaring var m ere synlig. Ved det efterfølgende års generalforsam 
ling den 26. novem ber 1960 drøftedes sagen m ere konkret og indgåen
de, og ved et bestyrelsesm øde den 27. jan u ar 1961 blev det b esluttet at
være m ed ved et m øde i Sønderborg den 7. februar for næ rm ere plana
nalyse. Og ved et efterfølgende bestyrelsesm øde i Skeide m ejeri den 6.
maj vedtoges det, at lade form anden være m ed i en orienterende u n 
dersøgelse om m uligheden for sam m enslutning af en gruppe af m eje
rier mellem A lssund og hovedvej 10.
D en 18. novem ber 1961 kl. 19 holdt Skeide mejeri 75 års jubilæ um s
fest i forsam lingshuset m edca. 200 deltagere. D er var historisk redegø
relse ved form anden, festm iddag vekslende m ed tale og sang sam t o p 
førelse af et par tidsbilleder - dels fra m ejeriets stiftelsesm øde sam t fra
et bestyrelsesm øde m ed nutidige problem er om frem tids m ejeridrift
og h erefter samvær og dans.
a f h o ld e r

ekstraordinær generalforsamling
T irsd a g d en 17. ju li 1962 kl. 20
S k e id e F o r s a m lin g s h u s m e d f ø lg e n d e d a g s o r d e n :

1. In d le d n in g ved fo r m a n d e n .
2 . F o rs la g o m æ n d rin g a f m e je rie ts v e d tæ g te r.
3 . F o rs la g o m s a m m e n s lu tn in g m ed fo lg e n d e
a n d e ls m e je rie r (A v n b o l. B la n s. F e ls te d .
K v æ rs . R in k e n æ s . S te n d e ru p o g V a rm es).

Ved den ordinæ re generalforsam 
ling seks dage senere gav andelsha
verne enstem m ig tilslutning til vi
dere undersøgelse af de nu m ere
frem skredne
rationaliseringspla
ner. D en 28. maj 1962 holdt m eje
riet en ekstraordinæ r orienterende
generalforsam ling m ed følgende
dagsorden:
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V e d ta g e ls e n a f p u n k t 2 o g 3 e r ku n
g æ ld e n d e , s å f re m t tils v a re n d e fo r s la g o g så
v e d ta g e s p å m in d st 5 a f o v e n n æ v n te
m e je rie rs g e n e ra lf o rs a m lin g e r.
4 . F o rs la g o m v a lg a f r e p r æ s e n ta n te r , som
s k a l tiltræ d e s a m m e n s lu tn in g e n s re p ræ s e n 
ta n t s k a b . s å f re m t p u n k t 2 o g 3 b liv e r v e d ta 
g et p å d e t f o r n ø d n e a n ta l g e n e ra lf o rs a m lin g e r.
5 . E v e n tu e lt.
P . S . U n d e r fo r u d s æ tn in g a f a t s e ls k a b e t
b liv e r d a n n e t , e r d e r re t til e k s tr a o r d in æ r u d 
træ d e n , s å f re m t d e tte m e d d e le s m e je rie ts fo r 
m a n d in d e n l . s e p te m b e r 1962.
B ESTY RELSEN .

Skeide Andelsmejeri
afholder ekstraordinæ r

orienterende generalforsamling
i Skeide forsamlingshus
mandag den 28. maj 1962 kl. 20.
EM NE:

R a t io n a lis e rin g s a rb e jd e t vedr. m ejerierne.
DAG SORDEN :
1.

I n d le d n in g v ed fo r m a n d e n .

2.

R e d e g ø re ls e f o r d e t fo r b e re d e n d e a r b e jd e ved
e t a r b e jd s u d v a lg s m e d le m .

3.

G e n n e m g a n g a f ta v le m a te ria le v ed k o n s u le n t

4.

V e d tæ g ts fo rs la g ,

h eru n d er

ta n ts k a b s f o r m e n

ved

S ig u rd M a d s e n .

det

sæ rlig
andet

re p ræ s e n 
a r b e jd s u d 

v a lg s m e d le m .
5.

Og den vejledende afstem ning gav
overvejende tilslutning til at fo rt
sætte de videre forhandlinger.
Og endelig, den 17. juli, var der
ekstraordinæ r
generalforsam ling
m ed følgende dagsorden:

F o rh a n d lin g .

NB . M odet er kun a f orienterende art, men der ønskes
dog en vejledende afstem ning, der absolut ik k e er bind
ende, til brug f o r bestyrelsen.
Skeide, d e n 19. m a j 1962.
S K E L D E A N D E L S M E JE R I
Kristian Sibbesen

Forslaget, der ifølge vedtæ gterne skulle vedtages m ed m indst 75%
m ajoritet, fik den fornødne tilslutning, og bestyrelsen valgtes som
eventuelle repræ sentantskabsm edlem m er, såfrem t sam m enslutningen
blev en kendsgerning.
D en 15. august 1962 holdt Skeide mejeri sit sidste bestyrelsesm øde,
hvor det blev m eddelt, at sam m enslutningen var vedtaget på det for
nødne antal m ejerier, og nu var D anm arks første m ejerifusion: »G rå
stenegnens m ejerisam m enslutning«, »G E M A «, en kendsgerning, for
m anden blev valgt til at tiltræ de sam m enslutningens bestyrelse og se
nere også som form and for »G EM A «.
D en 5. decem ber sam m e år holdt Skeide m ejeri sin sidste afslut
tende generalforsam ling, som forløb roligt og sagligt m ed åben for
ventning til frem tiden.
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Driftsregnskab fra 29. septem
Kr

Ore

Ore

Kr.

Indtæ gt:
O v e rfø rt fra fo rrig e å r .............................................
S o lg t sm ø r en g r o s ................................
105.156 kg
Solgt sm ø r i d e ta il...................................
6.226 kg
S olgt sm øi til a n d e lsh a v e rn e ...............
5.835 kg
Å re ts p r o d u k t i o n ......................................

S 751

94

624.789

01

532.844
4 7 459
44.485

47
18
36

68.810
17.034

92

51.775

14

10.984
4.1 14

70
88

15.099

58

1.636
926

20
26

279.944
12.039

51
10

30.800

50

117.217 kg

H je m m e m a rk e d so rd n in g e n ........................................
-j- o s te a f g if t......................................................................
S o let fløde i d e ta il...................................
Solgt fløde til a n d e lsh a v e rn e ...............
la it

2.232 kg
678 kg
2.910 kg

Solgt sødm æ lk i d e ta il ...........................
42.944 kg
S olgt skum - og kæ rnem æ lk i d e ta il. .
6.351 kg
Solgt sk u m - o g kæ rnem æ lk til a n d e lsh a v ern e .
Solgt o st en g r o s .....................................
Solgt ost til a n d e ls h a v e r n e ..................
- f beh o ld n in g den 4. o k to b e r 1 9 6 2 ..
-=r b eh o ld n in g den 29. sep te m b e r 1961

06

94 .4 3 0
2.911
13.370
13.849

kg
kg
kg
kg

Å rets p r o d u k t i o n ......................................
96.862 kg
Forskellige i n d t æ g t e r ..................................................
M o d tag et fra G ra a ste n egnens m ejerisam m enslutn.
fo r:
O steb eh o ld n in g d. 4. o k to b e r 1962......................
T e k n isk e a r tik le r ............................................................

41.781
15.212

14
86

28.468

17

2.562

46

261.183

II

244

50

56.994

00

1.049.867

91

S ta tu so v e rsig t pr.
Kr

Oro

A ktiver:
B ygninger og g ru n d ............................................................
...

9 8 .7 0 0
2.700

00
00

96.000

00

M ask in er og in v e n ta r ..........................................................
- - n y a n s k a ffe ls e r....................................................................
-j- a f s k r i v n i n g .........................................................................

I I 6.('00
4 276
10.576

00
55
55

109.700

00

A n d elsk ap ital i A n d e ls b a n k e n ........................................

3.000

00

1 S A M D L N .........................................................................

8 .200

00

11 2 00

00

14.820
15.030
6.356

61
66
80

253.108

07

-4- a fsk riv n in g .......................................................

In d eståen d e i b a n k ...............................................................
K a s s e b e h o ld n in e ....................................................................

Skeide mejeris sidste
årsregnskab 1961-62.

G e n n e m sn itsfed tp ro cen t 4,2 9
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Kr. Sibbesen

O . M ortensen

f orniunil

Mejeribestyrer

ber 1961 til 4. oktober 1962.
Kr

Kr.

Øre

U dgift:
A n d e lsh av ern e f o r 2 .8 0 5 .3 4 7 kg s ø d m æ lk ...............

779.283
2.782
52.930

55
50
80

112.213,88
2 .699,25

834.996

85

114.913

13

720.083

72

F o rs k u d på e fte rb e ta lin g i f o rå re t 1962 ..................

13.415
71.539

00
31

8 4.954

31

370
36.465
170

98
00
67

931
21.932

20
00
29
24

75

K v a lite ts tillæ g .........................................................................
A n d e lsh av ern e fo r 5 7 1 .8 3 0 kg s k u m m etm æ lk . . . .
d r i f t s f r a d r a g ...........................................
+ r e d u k ta s e f r a d r a g ...................................

F o rsk u d p å e fte rb e ta lin g i e fte rå re t 1962 .............
D r ifts u d g ifte r :
R e n te r ...........................................................................
M æ lk e k ø rs e l.................................................................
A nden kørsel og f r a g t ...........................................
V edligeholdelse af v o g n e ......................................
M e je rib e sty re rlø n .......................................................
M ed h jæ lp slø n ............................................................
A n d re l ø n n in g e r .......................................................
B ran d sel incl. k ø rs e l................................................
E le k tr ic ite t....................................................................
S m o re m b a lla g e ............................................................
V edligeholdelse af b y g n in g e r..............................
V edligeholdelse af m ask in er og in v en tar . . .
T ek n isk e a r tik le r .......................................................
T ekniske a rtik le r til o s te p r o d u k tio n ..........
K o n to r- telefon o g p o r to u d g if te r.......................
S k a tte r, fo rsik rin g e r og k o n t in g e n te r .............
F o r s k e l li g t ....................................................................
A n d re u d g ifte r :
A fsk riv n in g er på b y g n in g e r .................................
A fsk riv n in g er på m a sk in er o g in v e n ta r . . . .
K a stn ii'g sb k æ m p r l s e .............................................
O v e rfø rt lil k a p ita lk o n to , nyan skaffelser
A fd ra g p a l å n ............................................................

- i- a f s k r iv n in g e r ..........................................................
Ju b ilæ u m 75 å r ..........................................................
T il r å d ig h e d .................................................................

64.719
2.807
8.356
5.789
19.907
1.923
5.390
4 .217
9.964
1.243

03
95
21
51
13
07
75
82

8.449
1.464

20
70

194.102

2.700
10.576

00
55

13.276

55

541

90

0
4.632
3 2.276

00
61
07

1.049.867

91

4 .276
9.000

55
00

13.276
13.276

55
55

4. oktob er 1962.
Kr

Øre

Kr.

Øre

P assiver:
L a n ...............................................................................................
- j - a f d r a g ...................................................................................

13.500
9 .000

00
00

K a p ita lk o n to iflg. forrige re g n s k a b ..............................
K r e d i t o r e r ................................................................................
T il rå d ig h e d ..............................................................................

H a n s Schm idt

4 .5 0 0

00
00

32.276

07

253.108

07

Ph. E. Sibbesen

Revisor

Revisor
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00

212 .4 0 0
3.932

G E M A s opstart og sam køring blev af flere m ejerifolk betrag tet som
fam lende m ed en tilslutning på blot de nødvendige 6 m ejerier, m en al
lerede inden årskiftet var tilslutningen af m ejerier oppe på 10, og flere
kom til i løbet af året 1963. E n tvæ rgående analyse af sam m enslutningsm ejerierne skulle nu give en sikker bedøm m else af hvilke m ejerianlæg,
d er m åtte ophøre. Og så var tiden inde til at følge m ålsæltnin gen op og
tilføre de bedste og m est centralt beliggende anlæg m ere m ælk, så en
rationaliseringsgevinst kunne blive både m æ rkbar og synlig. Tankbil
transport blev indført og andelshaverne fik tilbud om at installere gårdkøletanke på favorable vilkår.
V idere forhandlinger m ed nye senere etablerede m ejerisam m enslut
ninger m od nord begyndte, og efter et stiftende m øde den 28. ok to b er
1963 blev det m ed virkning fra årskiftet 1964 til en større sam m enslut
ning bestående af G E M A , Tyrstrup m ejeri og H aderslev øst til selska
bet »Sønderjylland øst« m ed ialt 23 m ejerier. M ed Tyrstrup m ejeris ta p 
p ecentral, der leverede mælk til de am erikanske tro p p er i Vesttyskland
i den, den dag i dag gængse karton-engangsem ballage, var hele kon
sum m æ lksproblem et og derm ed og så det besværlige flaskem æ lksprob
lem løst, tillige m ed at der også var et righoldigt udbud af nye m æ lkep
roduktudviklede tilbud til rådighed.
D en 17. m arts 1964 holdtes d er ekstraordinæ rt kredsm øde i Skeide
m ejerikreds vedrørende driftsstandsning af m ejeriet, og m ed totrediedele m ajoritet vedtoges forslaget om Skeide m ejeris absolut sidste sta
tus som m æ lkebehandlingssted. D riften kunne derm ed standses om 
kring m idten af juli.
Flere sam m enslutninger i anseelig størrelsesorden var nu efterh ån 
den en realitet andre steder i lan d et, og der stiftedes derfor i fællesskab
»M ejeriet D anm ark«, som et stort overordnet produktionstilrettelæ ggende og afsætningssam lende organ m ed idag ca. 75% af landets mæl
kem ængde.
For at have tilstrækkelig international gennem slagskraft et navnet
sidste år æ ndret til »M ejeriselskabet M D-Foods«, en koncern blandt
D anm arks største m ed over halvdelen af produktionen som udland
som sætning, og m ed etableringen af »M D-Foods International« har
den på tæ rskelen til det indre m arked sikret sig en base for in tern ati
onal ekspansion.
Og i denne fødevarekoncern udgør mælken fra Skeide m ejerikreds
sin m eget lille beskedne andel.
34

M ejeribygningerne og grundstykket har siden driftsstandsningen i
1964 væ ret handlet flere gange og brugt til forskellige form ål.
Bygningerne er nu nedbrudt, og har givet plads til et m indre bolig
om råde på grundstykket.
Kristian Sibbesen

K ild e m a te ria le :
S k e id e A n d e ls m e je ris p ro to k o lle r
A n d r e a s A n d re s e n s p riv a te o p te g n e ls e r
M e je ria r tik lc r i N o rd slesv ig sk L a n d b ru g s - og M e jeri-T id en d e
sa m t i A n d e ls b la d e t.
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Mellem to skolelove
Ved A . Juul Petersen
Ved genforeningen i 1920 »arvede« m an den tyske ordning af komm une-adm inistrationen. D en nuvæ rende B roager kom m une blev i
1922 dannet ved sam m enlægning af ialt 9 m indre enheder, som m ed
undtagelse af 2 - Smøl og M ølm ark - hver havde deres skole m ed skole
kom m ission. Disse kom m issioner fortsatte efter sam m enlægningen
som skolenævn ved de enkelte skoler, m edens d er så dannedes en sko
lekom m ission fælles for hele kom m unen.
H er i landsdelen var skolevæ senet rim eligt forsynet m ed bygninger.
I årene 1909-13 opførtes et større antal skoler på landet. M an brugte
hovedsagelig to standardtyper, hvoraf skolen i Iller var den ene. B ro
ager skole blev efter genforeningen hurtig købstadordnet, d.v.s. m ed
en overlærer - senere nævnt skoleinspektør - som leder af skolen og de
ansattes næ rm este overordnede, m en uden de faciliteter, købstadsko
lerne iøvrigt havde: gym nastiksal, sløjdsal og fysiksal, dog m ed en
gym nastikstue (uden om klædning og bad) og undervisning i fysik. D er
var derim od ikke undervisning i frem m ede sprog og m atem atik. D er
var ansat 6 læ rerkræ fter ved skolen.
De sanitære forhold var m ildest talt ikke gode: toiletter fandtes udendørs i et baggårdshus, drikkevand fra en pum pe i baggården m ed
et fælles krus - når det var der, og håndvaske fandtes slet ikke.
D en tidligere overlærerbolig på 1. sal i den helt gam le fløj (nu n ed re
vet) var blevet ledig, da overlæ rer D am toft flyttede til sit eget hus på
den anden side af gaden. Lejligheden blev i nogen tid beboet af en læ
rer, m en også senere af tilfældige lejere. D et sidste lejem ål kunne give
anledning til gevaldige verbale sam m enstød.
Således var forholdene til 1950 - m en ind im ellem var der sket et og
andet.
D et store lovkom pleks i 1930erne indeholdt også Folkeskoleloven af
18. maj 1937.
E n del af forudsæ tningerne blev skabt i »D en store skolekom m issi
on« 1919-1923. E fter dannelsen af den socialdem okratisk-radikale re 
gering i 1929 blev kom m issionens forslag taget op og dannede baggrun
den for en ny sem inarielov (læ reruddannelsen) i 1930, en ny lov om til
synet m ed folkeskolen i 1933 og endelig skoleloven i 1937.
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E t hovedform ål - eller e t af dem - var at ligestille skolevæsenet uden
for byerne m ed skolerne i byerne. K øbstæ derne havde ved skoleloven
af 1899 fået udvidet fagkredsen bl. a. m ed sløjd og fysik, sam t m atem a
tik og m oderne sprog.
D en landsbyordnede skole - alle skoler uden for købstæ derne havde endnu m ange steder den ordning, at eleverne gik i skole hveranden dag; i Vestjylland fandtes den såkaldte vestjydske ordning, hvor
eleverne ikke gik i skole i som m erm ånederne (m en vogtede kvæg og
fjerkræ ). D e havde til gengæld lange skoledage om vinteren.
E t andet hovedform ål var at frem m e eksam ensskoletanken m ed
m ellem skole/realklasse og overgang til gym nasiet. D en store p roblem 
stilling her var at danne en skoleform for de elever, der ikke kom i eksa
m ensm ellem skolen. M ens der var nogenlunde politisk enighed om li
gestilling af land- og bybefolkning om skolem ulighederne, var d røftel
serne af grendelingen (eksam ensklasser/ikke-eksam ensklasser) in
tens.
Endelig i 1934 kunne undervisningsm inister Borgbjerg frem sætte et
skolelovsforslag, hvis hovedindhold var: folkeskolen grendeles efter 5.
klasse, så m an fik to m ellem skoler: eksam ensm ellem skole m ed efter
følgende realklasse (fra en lov fra 1903) og en ny eksam ensfri eller så
kaldt praktisk m ellem skole. For at opnå ligestilling m ellem de to grene
skulle undervisningspligten udvides m ed 1 år. M ens eksam ensm ellem 
skolens krav var fastlagt - og usm idige - var tankerne om den praktiske
m ellem skole m eget progressive pædagogiske som et attraktivt altern a
tiv til eksam ensm ellem skolen, der jo havde bevist sin succes.
Borgbjergs lovforslag blev først vedtaget efter hans død. D et blev
genfrem sat af den radikale undervisningsm inister Jørgen Jørgensen i
1937. M en lovforslaget var blevet barberet for nogle af de elem enter,
som kunne have gjort den eksam ensfrie m ellem skole, som den altså
desværre kom til at hedde, til en progressiv skole.
Således var den skolepolitiske stilling, da skolenæ vnet ved B roager
skole m ed S. M. D am gaard som form and i et m øde den 13. novem ber
1937 indstillede til sognerådet, at der i henhold til den ovenfor om talte
skolelov (lov nr. 160 af 18. maj 1937) ved B roager skole, skulle indrettes
en gym nastiksal m ed inventar og badem uligheder, sam t sløjd og skole
køkkenlokaler m ed inventar.
I april m åned 1939 forelægger arkitekt Bill planer til en gym nastiksal
+ om bygning af den gamle skole for skolenævn og fælleslærerråd/læ37

rerråd . E t p ar m åneder senere holder skolenæ vnet m øde om de fore
lagte planer. De er enige om , at sløjdsalen er for lille og indstiller nogle
ændringer. (D esvæ rre h ar det ikke været muligt at finde disse tegnin
ger i arkiverne).
M en så går sagen i ro. S ituationen ude i verden og de lokale økono
m iske forhold var ikke lige netop gunstige for en udbygning af skolevæ
senet. D er høres først officielt til sagen i et notat fra april 1944, hvor
* skoleplanerne efter skoleloven af 1937 blev udsat indtil videre!!!
E fter afslutningen af 2. verdenskrig kom B roager skole tilbage til sin
vante gænge. 1. april 1946 efterfulgte Carl Jensen J. P. D am toft som le
der af skolen, og 1. septem ber 1946 blev jeg ansat i den derved ledigblevne stilling. Vi var fortsat kun 1 overlæ rer/skoleinspektør, 4 lærere
og 1 læ rerinde.
Carl Jensen havde været ved skolen fra det tidlige forår 1920. H an
næ rede stærke ønsker om at blive skoleleder efter J. P. D am toft, m en
det er tvivlsom t, om udnæ vnelsen bragte ham den glæde og tilfredsstil
lelse ved arbejdet, som han havde ventet. H an var uden tvivl en dygtig
og omhyggelig lærer, m en det adm inistrative arbejde, hvoraf der jo er
ret så rigeligt som skoleleder, faldt ham uhyre vanskeligt. Specielt var
udarbejdelsen af ugeskem aerne for læ rere og elever et job, d er faldt
ham m eget, m eget besværligt. H an ville også gerne tjene kom m unen
ved at drive skolen på billigste m åde, m en det gav anledning til alvor
lige rivninger m ed alle lærerne.
L æ rer Johannes C arstensen var flyttet til B roager skole fra Iller
skole 1931. H an havde gået på Tønder Sem inarium og kom 1910 til Iller.
D en tyske læ reruddannelse var i 1910 væsentlig grundigere end den til
svarende danske, og lærer C arstensen kunne stadig sin metier. H an var
gam m el idrætslærer, og indførte i grunden den årlige motionsdag!!
C arstensen var ivrig jæger, og en dag hvert efterår havde han skolefri
for at gå på klapjagt. Til form ålet »lånte« han en 5. eller 6. klasse som
klappere. E leverne fik en skolefridag, fik en 2-krone og fik rigeligt
m ed m otion den dag.
H an kunne m ed m egen lune fortælle om de tyske skoleforhold i Iller
indtil 1920, om besøg af »D er K reisschulrat« og om forholdene til sko
lens foræ ldrekreds.
Hvis læ rer Jørgensen var radikal interesseret, så var frk. H ansen
konservativ m ed stort K. U dover at de kendte alt og alle på B roager
land og Sundeved, kunne de på lærerværelset kom m e i vældige politi38

ske diskussioner. C arl Jensen (V) deltog undertiden, m edens C arstensen neutralt brum m ede fra sin plads for bordenden. Vi to unge, hvoraf
min holdning ikke var u k e n d t, blev m eget belæ rt o m , at det var vi virke
lig for grønne til at have nogen m ening om.
M en ellers var der et godt arbejdsklim a m ellem lærerne.
D er var også en række traditioner. C arl Jensen stod for indsam lin
ger/salg af nationale m æ rkater på nationale dage. L æ rer Jørgensen o r
ganiserede indsam ling blandt handlende og beboere til den årlige ju le
uddeling af godteposer. L æ rerkonerne m ed fru Jørgensen i spidsen
pakkede poserne, K nud Pedersen instruerede jule-eventyr-spillene,
og jeg tog mig af det m ere praktiske.
Pens. lærer R einhold H ansen (B roager skole 1920-1940) sam lede
hvert år ind til Sydslesvigs skoleforening og Sprogforeningen - og han
bestem te, hvor m eget hver enkelt skulle yde. Ikke noget m ed at snyde
udenom . D en dag, han ventedes på læ rervæ relset, var jegsom sidst an 
sat nøje instrueret af de andre lærere. Jeg skulle holde mig ude af læ rer
værelset de første m inutter af frikvarteret og d erefter forstille mig, når
jeg kom ind. R einhold H ansen kom , de andre betalte deres skyldig
hed, og så satte R einhold H ansen sig til at vente. De andre frittede ham
ud, og fik så ud af ham , at han ventede på den nye lærer. På det aftalte
tidspunkt dukkede jeg så op, og blev præ senteret, og d erefter uden
dikke-darer afkrævet et beløb af ham . Jeg fulgte min instruks, og fandt
på m ange udflugter, m en blev kraftigt belært om mine nationale plig
ter. D et endte da også m ed, at jeg ydede mit bidrag. Å ret efter havde
han sat beløbsstørrelsen op. Nu var jeg »kom m et lidt i vej«.
Tankerne om udbygning af skolen efter 37’loven var ikke ganske
glem t. Tiden havde arbejdet for centraliseringstanken og planerne om
at etablere en m ellem skole og realafdeling ved B roager skole. E levtal
lene i Iller, G am m elgab og Skodsbøl var vigende, m edens der var te n 
dens til vækst i B roager og E gernsund. M an havde set m ulighederne
for m ellem lagenes opstigning ved hjælp af de kom m unale eksam ens
skoler, og endelig havde m an i tankerne, at 40’ernes store fødselsår
gange skulle uddannes, og heri så m an skolen som et vigtigt led.
I årene op til 1950 var det således, at eleverne fra B roager kun havde
reel m ulighed for eksam ensm ellem skole på Statsskolen i Sønderborg
eller den private realskole i Broager.
Kravene til optagelse på Statsskolen var store. O ptagelsen fandt
sted efter 5. klasse, m en undervisningen i folkeskolen var indrettet på,
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at de m ål, der var opstillet ved optagelsen på Statsskolen iflg. vor un
dervisningsplan først blev nået i løbet af 6. klasse. A spiranterne til
Statsskolen fik derfor nogle ekstra tim er i regning og diktat forud for
optagelsesprøven. U ndervisningen fandt sted efter alm . skoletid og var
gratis for eleverne (og uden betaling til læ rerne).
I efteråret 1948 og det tidlige forår året efter kom d er for alvor gang
i drøftelserne af skoleplanerne for B roager kom m une. Jørgen Sandbeck og Nis N ielsen, hhv. skolekom m issionsform and og skolenævns
form and, var de drivende kræfter, m en de øvrige sognerådsm edlem 
m er var stort set positivt stem t for de planer, d er m and og m and im el
lem blev drøftet.
På et stort anlagt m øde for alle m yndigheder blev de første planer
frem lagt. M an kunne hurtig konstatere tilslutning til planerne om cen
tralisering af m idtsognets skoler i Broager. Kun Iller skoles nævn
havde alvorlige indvendinger. Chr. Lorenzen, Iller, sloges bravt for
den lille skole. H an kunne i det hele taget ikke se noget godt i større e n 
heder. Fra Egernsund og Skeide var der opbakning om planerne vedr.
m ellem skolen og realafdelingen i Broager.
Stort set var alle m yndigheder indstillet på centraliseringstanken,
m en det var også klart, at etablering af en kom m unal eksam ensafde
ling m åtte være en forudsætning. D et var m an fra sognerådets side
også indforstået m ed, m en undervisningsm inisteren tøvede m ed et for
håndstilsagn. D et kan vel ikke ganske fralægges enhver betydning, at
undervisningsm inisteriets skolefolk vedr. eksam ensskoler fortrinsvis
havde rod i privatskolerne, når m an tem m elig kraftigt underhånden
lod forstå, at en godkendelse af en kom m unal eksam ensskole var af
hængig af, at m an fandt en løsning, der indebar en kom m unal overta
gelse af den private realskole i Broager, dens ejer - og skulle det senere
vise sig, dens lærerkræfter. D en private realskole havde under krigen
ført en hensygnende tilværelse, men havde i 1945 fået et elevtilskud, da
de tysksprogede skoler lukkede. B ygningerne på torvet i B roager var
ikke særlig velegnede og m anglede næsten alle faciliteter. Skolens stør
ste problem var dog at fastholde lærere m ed læ reruddannelse. M ed
am tsskolekonsulent Novrups m ellem kom st opnåedes et forlig, som
alle p arte r kunne tiltræ de, og så var vejen banet for m inisteriets god
kendelse.
I maj 1949 kunne arkitekt Brix forelægge en plan for om- og tilbyg
ning ved skolen i B roager m ed henblik på centralisering af m idtsognets
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skoler og etablering af en kom m unal m ellem- og realskole. D et store
arbejde m ed revidering og ny udarbejdelse af skole- og undervisnings
planer kunne tage sin begyndelse og decem ber 1949 var alt klart til en 
delig vedtagelse af kom petente m yndigheder.
1. april 1950 -13 år efter lovens vedtagelse - blev 37 loven ført ud i li
vet i B roager kom m une. U den bygninger, uden lærerm idler, uden erfa
ringer, dårligt nok m ed læ rerkræfter. D et var i virkeligheden en kæm 
peopgave.
D et har nok væ ret m ed store betæ nkeligheder at læ rerne fra
D ynt(C . B red to ft), G am m elgab (O . H agedorn) og Skodsbøl (C. M at
hiesen) flyttede fra deres sm å enem æ rker til den store skole, d er fra
den ene dag til den næste voksede fra 6 lærere til 15. F ra den private re
alskole kom V. R asm ussen, E. U llm an og A . G raff Jensen, fra Iller
kom J. Schm idt og B. Juul Petersen.
L okaleforholdene var m ildest talt elendige: 4 klasseværelser på B ro
ager skole af god standard, resten af m indre god eller yderst ringe kva
litet. M an benyttede fortsat realskolens lokaler, heru n d er en gym na
s tik s a l« i en gam m el lade uden om klædningsforhold. L æ rere og ele
ver vandrede frem og tilbage m ellem de to skoler og tilsyneladende var
alt et stort virvar. N år det gik, var det bl. a. fordi V ictor R asm ussen var
m eget dygtig til at lave ugeskem aerne for lærere og elever og ikke
m indst: det var den holdning blandt lærere og elever: dette h er skal gå.
M ellem lærere var der den holdning, at det ikke skulle være os, der fik
det til at knirke. For os unge lærere var det svære tider, m en hvor må
det have væ ret uendelig m eget værre for den ældre generation af læ re
re. M en det gik. D e r har nok aldrig før eller siden væ ret så godt et sam 
m enhold i et lærerkollegium .
D ette sam m enhold hjalp også til at bæ re skolen igennem , da skolein
sp ektør Carl Jensen gennem længere tid var sygem eldt, og senere
døde, hvorefter skolen i trekvart år var uden egentlig leder.
I m ellem tiden var byggeriet ved skolen gået igang, så i næsten 3 år
boede vi på en byggeplads.
Således som nybyggeri og eksisterende bygninger lå i forhold til hin
anden, m åtte tran sport af byggem aterialer m.v. foregå ind over skole
pladsen. D er var ingen egentlige afspærringer, m en det forløb uden
uheld - m en m ed stor interesse fra elevernes side. Lidt sm ådrillerier
blev det dog til. H åndvæ rkernes skurvogn var placeret på skoleplad
sen, og nogle initiativrige elever mellem de større drenge fandt en lang
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planke, som de placerede m ed den ene ende under skurvognens højre
hjørne. D a så m urerne holdt spisepause i et frikvarter, skvulpede kaf
fen i kopperne pludselig ret så voldsom t. Ved hjælp af planken kunne
drengene få skurvognen til at gynge. Naturligvis var drengene væk, in
den håndvæ rkerne kom ud af døren på skurvognen.
Ved det første rejsegilde den 8. novem ber 1951 var alle håndvæ r
kerne og læ rerne indbudt til spisning på Fr. Jacobsen. Senere blev rej
segilderne m ere sparsom m elige.
Første etape m ed gym nastiksalen, skolekøkkenet og sløjdsalen blev
taget i brug efteråret 52. L okalerne til skolekøkken og sløjd blev i
første om gang brugt som alm indelige klasseværelser, m en gym nastik
salen blev taget i brug til sit form ål. E fter datidens norm er var den fuldt
m oderne. A rk itek t Brix havde været m eget lydhør for vore forslag til
indretning. Eleverne behøvede således ikke hver gang, de skulle tage
gym nastiktøj og håndklæ de m ed hjem m efra i en pose. Tøjet hang i velventilerede skabe på skolen, og skulle kun m ed hjem til vask. System et
m ed barfodsgang og om råde m ed udendørs fodtøj var også nyt. D er
var ikke blevet plads til et om klædningsrum for læ rerne, m en det gik
også uden.
Min kone og jeg husker endnu tydeligt elevernes uskrøm tede glæde,
da de tog de nye faciliteter i brug - ikke m indst m uligheden for bad.
I
den sam m e fløj blev indrettet toiletter, og disse sam m en m ed de
ovenfor om talte badem uligheder gav anledning til enkelte kom m enta
rer. M an fandt, det var flot. D et var bedre, end de var vant til hjem m e
fra - og hvem skulle betale det alt sam m en? Stort set var der nu nok
enighed om , at byggeriet var rimeligt.
løvrigt er det senere blevet sagt, at 37'lovens allerstørste betydning
udover landet, m åske nok var den gode indflydelse, den fik på den al
mindelige hygiejne i hjem m ene, hvor velindrettede bade- og toiletvæ 
relser nu også blev alm indelige i hvert fald i nybyggeri.
D a m an var færdig m ed gym nastiksalsfløjen fortsatte byggeriet m ed
klasseværelsesfløjen. I en overgang anvendtes det halve klasseværelse
for neden af gangene i stueetagen som lærerværelse og sam tidigt depot
for naturhistoriesam lingen. D et hele var naturligvis noget sam m enstuvet og uoverskueligt. D et vakte nogen m unterhed, da en højgravid læ
rerinde en dag i et frikvarter højlydt efterlyste et bestem t præ parat til
sin undervisning. H un spurgte, om nogen havde set storken?
U nder byggeriet af denne fløj, stødte m an på overraskelser. D et vi
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ste sig ved udgravningen til de dybe sikringsrum , at m an kom ned i
ikke-bæredygtige sandlag. D er m åtte yderligere store fundam enteringer til, således at denne fløj i virkeligheden hviler på et antal dybt ned
gravede brøndringe fyldt m ed cem ent, og hvorover der hviler en m eget
stærkt arm eret jernbetonbjæ lke, som så bæ rer hele bygningens m idter
parti.
E fter som m erferien 1953 blev skolens ældste bygning røm m et. D et
var det gamle dom hus (A m tsgericht) fra ca. 1864. U nder de første
planlægninger vedr. om- og tilbygning af B roager skole drøftedes, om
m an skulle opgive udbygningen af Vestergade 19 og i stedet flytte om
på det areal, kom m unen ejede øst for andelsboligerne på Ø sterbakke
og m ellem Vemmingbundvej og Ringridervej - det var da sportsplads.
Jeg m en er ikke, d er var realitetsforhandlinger om at afhænde Vester
gade 19 til anden side, og arkitekten var af den m ening , at den gamle
retsbygning kunne ombygges. Ingen kan m ed rette bebrejde det davæ
rende sogneråd, at det ikke forudså den udvikling 20 års senere, der
m edførte yderligere udbygning af skolen - og de stolede naturligvis på
arkitektens vurderinger. D a m an så skulle igang, viste det sig, at m u
rene i den gamle bygning, var af så dårlig kvalitet, at m an fandt det

B ro a g e r sk o le s h o v e d in d g a n g 1955 m e d de sa n d b læ ste ru d e r.
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nødvendigt at rive hele bygningen ned. I hovedtræk ønskede m an at b e
nytte de eksisterende fundam enter. A rkitekten var derfor bundet i sin
udform ning af bygningen - ellers havde den m åske fået en bedre udnyt
telse m .h .t. trap p er o. 1.
F å m in u tter efter sidste tim e før som m erferien 1953 puffedes m u
rene ud, og opførelsen af sidste etape kunne gå i gang. E fteråret 1954
var den færdig, og nu kunne m an gå til indretningen af faglokalerne,
d er hidtil alle havde væ ret i anvendelse som klasseværelser og 5. m arts
1955, var m an klar til indvielsen. A. C. R asm ussen har beskrevet i sin
bog: »B roager skole 1912-1982« beskrevet festen. M ellem indtrykkene
fra den dag står endnu klart, da en elev fra hver klasse, to og to på
ræ kke kom frem m ed hver sit flag. D et var elevernes gave til skolen:
klassens flag. A rk itek t Brix overrakte på håndvæ rkernes vegne
sm ukke sandblæste ru d er m ed m otiver fra egnen. (For at disse ruder
helt kan kom m e til deres re t, burde m an m åske nu, da m uligheden er
der, fjerne cykelskurene ud m od pladsen foran B roagersalen)!
1. m arts 1954 var Jørgen Jacobsen tiltrådt som skoleinspektør. Skole
året 1954/55 var tilrettelagt (det startede 1. april), så han kunne straks
bruge sine kræ fter på at få skolen færdig og få hele arbejdet i faste ram 
m er igen.
A . C. Rasm ussens bog fortæ ller om de årlige tilbagevendende begi
venheder, som enten blev genoptaget eller skabt i disse år.
A f nyskabelser m å nævnes den fælles m orgensang, som den nye for
hal gav m ulighed for. I frikvartererne skulle sam tlige elever (undtagen
ordensduksene) forlade klasselokalerne og opholde sig i skolegården.
N år det ringede ind, stillede m an op to og to klassevis, og blev sendt til
klasselokalerne af gårdvagten. M en m andag m orgen skulle det gå
stærkt. K lasserne blev sendt op i forhallen i speciel rækkefølge. D e tog
opstilling i forhallen m ed de største elever i yderkanterne og de
m indste elever næ rm est m idten, hvor skoleinspektør Jacobsen stod.
Pladsforholdene og lydforholdene var ikke ubetinget gode, m en rige
ligt besvæ ret værd.
Fra 1950 havde vi afholdt vore egne optagelsesprøver til eksam ens
m ellem skolen . D er kunne og skulle være 30 elever i en 1. m ellem , men
der m eldte sig altid m ange flere . O ptagelsesprøven var skriftlig, men
den vigtigste bedøm m else fandt sted på et lærerm øde m ed de læ rere,
der havde haft eleverne en årræ kke forud. D et var således ikke en en 
kelt prøves udfald, d er var afgørende for, om den pågæ ldende elev blev
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optaget eller ikke.
D en n e optagelsesprocedure var nu slet ikke nogen rar opgave for os
læ rere. D et var let nok m ed de elever, d er ubesvæ ret kunne gennem 
føre eksam ensklasserne m ed et rim eligt resultat. D et var heller ikke
svært at udskille d e m , der hverken kunne eller ville. M en tilbage var al
tid en flok, hvoraf nogle kunne kom m e m ed og andre, der ikke blev
plads til, hvor gerne de end ville - eller deres foræ ldre ønskede det. D et
kunne tage lang tid, førend vi var færdige og listen m ed optagne elever
forelå.
E fterh ån d en øgedes antallet af klasser, og d er blev ansat flere og
flere lærere. Skolen kom i faste ram m er, og m an forsøgte i det små m ed
nye pædagogiske ideer såvel i grundskolen som i den eksisterende afde
ling.
A . C. Rasm ussen har om talt nogle af de episoder, der fandt sted:
gym nastiksalen kunne bruges til jule- og skoleafslutninger; eleverne
begyndte ar sam les til klassefester; m usikalske elever dannede eget
»orkester«, der særlig var virksom t den sidste skoledag før de ældste
elevers første eksam ensdag.
F ra gam m el tid havde B roager skole - iøvrigt i lighed m ed m ange an
dre skoler - skoleår fra 1. april (som m erskoleåret blev indført 1961).
D et m edførte eksam en og årsafslutning i februar og m arts, d er alm in
deligvis er m åneder m ed m ange sygedage blandt såvel elever som læ re
re. D et er hæ ndt, at vi var ude i hjem m et (eller på sygehuset) for at ek
sam inere elever, d er så kunne slippe for at gå op til sygeeksam en i sep
tem ber.
A lt i alt var årene efter 1955 på B roager skole en relativ rolig arbejds
periode, selvom skolen stadig fik flere og flere elever og derm ed flere
klasser.
M en skoleudviklingen i D anm ark har i grunden aldrig stået stille.
Skoleloven af 1937, d er havde haft så m ange startvanskeligheder,
havde fra starten et p ar slem m e indbyggede knaster. E t stort antal ele
ver forlod skolen efter 7. klasse, og delingen efter 5. klasse var alt for
streng. D ertil kom , at undervisningen i eksam ensafdelingen - sin suc
ces til trods - var stivnet og stort set uæ ndret siden århundredskiftet.
D et rum lede m ed p laner om en ny skolelov. U ndervisningsm inister Ju 
lius B om holt var ivrig efter at sætte gang i udviklingen, m en hans så
kaldte m idterlineforslag blev jordet af politiske grunde. D et blev hans
efterfølger, Jørgen Jørgensen, der kunne sæ tte sit navn under en ny
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skolelov. D en blev på god dansk m aner et kom prom is, der så efterh ån 
den er blevet rep areret og »forbedret«, så skolen i en længere periode
egentlig ikke har haft arbejdsro.
D en uheldige deling efter 5. klasse blev til en såkaldt mild deling i 6.
og 7. årgang, hvoraf den ene skulle være for de bogligt egnede elever og den anden - ja for de øvrige. D er skulle være overgangsm uligheder
fra den ene linie til den anden, m en jeg erindrer ikke, den har væ ret an 
vendt. D er var i loven indbygget en lille m ulighed for at lade de etab le
rede 5. årgange fortsæ tte i uæ ndrede 6. og 7. klasser - den såkaldte udelte skole. D enne ordning blev indført ved B roager skole 1961.
U dvidelsen af undervisningspligten var fra m ange sider ønsket m ed
2 år, således at m an kom på linie m ed m ange andre lande. K om prom i
set sagde obligatorisk 8. + et valgfrit 9. skoleår. Jørgen Jørgensen
havde fået gennem trum fet, at klasserne skulle afslutte skolegangen
uden prøver af nogen art, og realeksam en skulle helt afskaffes. U m id
delbart efter hans afgang som undervisningsm inister gennem førtes
prøver i 9. årgang og realeksam en blev bibeholdt.
D en største betydning i lovrevisionen lå dog i det indholdsmæssige.
Statskonsulent, senere undervisningsm inister K. Helveg Petersen var
utræ ttelig i sit arbejde for den nye lov. H an havde ansvaret for de vej
ledninger, der er kendt som »Den blå betænkning« - uundværlig for
alle skolefolk (37-lovens betæ nkning er gul).
58-lovens fornem ste opgave var at fjerne en række blindgyder. E fter
37-loven var det således, at en-gang placeret - ingen realistisk m ulighed
for overflytninger. M ålet blev nu sat som: lige opstigningsm uligheder
for alle kun afhængig af evner, lyst og anlæg. M an søgte bevægelse bort
fra den stive, golde kundskabstilegnelse: i regning: bort fra det m eka
niske over m od forståelse; i dansk: bort fra det digtsønderhakkende
over m od den bedste brug af sproget som m eddelelsesm iddel og u d 
tryksm iddel (i den gule betæ nkning var m ålet: eleven skal kunne læse
og genfortælle det læste; i den blå: eleven skal kunne læse og forstå det
læste); i naturfag: bort fra det system atiske (antallet af knudetæ nder i
over/underm und) hen m od det økologiske (sam spillet i naturen); i m u
siske fag: over m od glæden ved at kunne bruge sine evner, på den ene
side sikre m ulighederne for den fulde udnyttelse af elevernes evner/an
læg, på den anden side lære dem at acceptere, at ikke alle kan og skal
det sam m e - at de derfor udm æ rket kan være lige så gode om ikke
b edre m ennesker.
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U nder skoleinspektør Jacobsens ledelse gik vi igang m ed at u d 
m ønte den nye skolelov, og var således en af de første skoler, der optog
Teknisk forberedelseseksam en i skoleplanen. 1 1963 afholdtes den sid
ste realeksam en efter 37-loven.
E n epoke var slut.
D en sønderjyske skoles særlige styrke m ed skolenævn, der havde en
reel indflydelse bl. a. på læ reransæ ttelser blev ved 58-loven indført om 
end i svækket form i hele landet. G enforeningen også på skoleom rådet
var endelig gennem ført.
I m arts 1963 fraflyttede min kone og jeg skolen i B roager. I store
træ k faldt vor tid sam m en m ed virkeliggørelsen af 37-loven frem til den
blev afløst af 58-loven.
Vi oplevede en epoke i det forløb, der fra den begejstrede ånd fra ty
verne havde været gennem tredivernes tryk hen m od kulm inationen i
1942, og videre m ed en gennem gribende skolelovsændring 1937 til
endnu en ny skolelov i 1958.. M an havde overlevet og fået nyt m od. Vi
kom m ed, da foræ ldrene igen var rykket sam m en om det, der har været
bæ rende: foræ ldrenes holdning til den danske skole, m yndighedernes
forståelse for at skole er en vigtig ting for en kom m unalbestyrelse, for
enet m ed den særlige form for am tskom m unal styring og indflydelse
(am tsskolekonsulenterne) - en m odel for det øvrige land - en m odel,
som m an har væ ret stolt af at kunne frem føre, fordi vi følte, det var
m ed til at skabe en god skole.
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En håndværksvirksomhed
i Østergade i Broager
N år jeg - på opfordring - skal skrive om det gam le snedkeri i Ø ster
gade 2, kan det ikke undgås, at det også i høj grad kom m er til at dreje
sig om personen P eter H ansen, der var født i Skodsbøl i 1877, hvis far
også var håndvæ rker, nem lig m urer, for om kring 1890 at blive graver og
kirketjener ved B roager kirke.
Sam m e Lorenz H ansen - som han hed - byggede så hus i Ø stergade
nr. 2. O m tren t på sam m e tid, kom Peter H ansen i lære som snedker hos
snedkerm ester W eggerslef i Ø stergade, der hvor B orgerhjem m et nu
ligger.
E fter svendeår, bl. a. m ed beskæftigelse i Flensborg hos en m ester,
der i fritiden underviste de unge
m ennesker i f. eks. fagtegning og fa
gets teori.
2.
jan u ar 1900 startede han som
selvstændig i et værelse hjem m e hos
foræ ldrene, og blev i septem ber
sam m e år gift m ed D orothea P eter
sen fra Skodsbølm ark.
Startvæ rkstedet blev snart for
sm åt, og da faderens grund var no
genlunde stor, byggede han nyt
væ rksted i et par etaper, for i 1907 at
»pagte for 99 år« et stykke af den til
stødende præstegårdshave.
På dette areal byggede han så et,
efter tidens forhold, stort m askins
nedkeri. Også på dette felt var han
en foregangsm and. D e lidt ældre lo
kaler blev så stadig brugt til håndSnedkerm ester Peter Hansen.

Snedkeriet.
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Først i 1912, da P eter H ansens far døde, overtog han officielt ejen
dom m en efter sin mor. Inden krigen brød ud i 1914, havde han o p arb ej
det en forholdsvis god og stor snedkervirksom hed.
D a P eter H ansen ikke havde været »aktiv« tysk soldat inden krigen,
på grund af en skulderskade, blev han først indkaldt i som m eren 1915,
og kom til at gøre tjeneste i »H anau am M ain« ved de der garnsionerede »Jern b an etro p per«, der vistnok, fortrinsvis, sørgede for b an e
tran sp o rter og sp o rreparationer i »baglandet«. D a interessen for ty
skernes - også dengang - »stortyske drøm m e« var m eget lille, er det m it
indtryk, at Peter H ansens deltagelse i den tyske krigsm askine var m e
get passiv.
M ens han var indkaldt, blev væ rkstedet derhjem m e ledet af en sned
kersvend, G erh ard M øller, der var dansk statsborger, og som sådan
ikke blev indkaldt til m ilitæret. Sam m e M øller havde fundet sin kone
h er i B roager, og var derfor ikke interesseret i at flytte, selvom krigen
satte sine stærke spor - også på levestandarden.
I m odsætning til de fleste håndvæ rkere, var P eter H ansen tidligt o p 
taget af regnskabet og dets betydning - også for en håndvæ rksvirksom 
hed. Ligeledes håndvæ rkets organisationsforhold havde hans store in
teresse. I den tyske tid var forholdene m eget dårlige for frie organisati
oner, m en allerede i februar 1919 var han m edstifter - og den første for
m and - for »B roager Sogns H åndvæ rkerforening«, ligesom han var en
m eget ivrig deltager i om dannelsen af »Gewerbliche Fortbildungsschu
le« til »Teknisk Skole B roager«, d er var i næ rt sam arbejde m ed hån d 
værkerforeningen.
Peter H ansen var også m eget aktiv i om dannelsen af det gamle tyske
»Tvangsinnung« til danske forhold, og han blev den første olderm and
i »Snedkerlauget for Sønderborg A m t« - nu »Sønderborg Snedkerlaug« - uden at vide, at et snedkerlaug i Sønderborg kunne føres tilbage
til 1624, da den første »Laugsskraa« blev godkendt af den davæ rende
H ertug A lexander, for den 12. maj 1668, at blive konfirm eret af kong
F rederik III.
Som energisk deltager i opbygningen af håndvæ rkets deltagelse i det
danske sam fund, fik Peter H ansen m ange k o ntak ter til de etablerede
»rigsdanske« organisationer, som f. eks. »H åndværkets Fællesrepræ
sentation« - nu H åndvæ rksrådet. Også Teknologisk Institut i K øben
havn fik han nære forbindelser m ed - ikke m indst efter deltagelse i h en 
holdsvis et m askinsnedker- og bogføringskursus - lige først i 1920erne,
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og m ange er de kurser fra Teknologisk Institut, der er afholdt i snedkerlaugets regi.
Først i tyverne - frem til 1927-28 - blev det en god tid for snedkeriet
i Ø stergade, m ed deltagelse i Sønderjyllands genopbygning efter gen
foreningen. D er kom også udvidelse og forbedringer af væ rksted og
m askinpark. Så satte krisen ind, og først efter 1935 blev forholdene
igen b edre, m ed nogenlunde beskæftigelse.
I 1937 skete der det, at den gam le m askinkraft - 15 Hk dieselm otor
- brød sam m en og erstattedes af en elektrom otor af sam m e styrke. Se
nere blev det så til el-m otorer p å hver enkelt m askine, m en det blev
først efter 2. verdenskrig.
I 1942 optog P eter H ansen sin søn, Lorenz H ansen, som kom pagnon
og i en tid m ed m aterialem angel - og m ange andre besvæ rligheder slap han helt tøjlerne i 1948, da hele forretningen og ejendom m en blev
overdraget til ovennævnte søn. Peter H ansen slap dog aldrig følingen
til sin gam le virksom hed, idet han fik »aftægtsrum« i beboelsen, næ 
sten sym bolsk, i nær tilknytning til kontoret m ed stue i det rum , hvor
han havde sit første væ rksted i 1900. H ans store interesse for regns
kabsvæ senet gjorde sig stadig gældende, idet han førte sønnens regn
skab frem til han fyldte 80 år.
I 1966 købtes en nedlagt landbrugsejendom , Ø stergade 9, der blev
om bygget til m øbel- & tæ ppeforretning. Sam m e år blev Peter H ansens
sønnesøn, C hresten H ansen, optaget som kom pagnon i den sam lede
forretning. M øbelforretningen blev afviklet i 1974, sam tidig m ed at der
blev købt et nyere m oderne snedkervæ rksted i Ø stergade 21A .
1 1978 ville L orenz H ansen gerne trappe lidt ned, så kom pagniskabet
m ed sønnen C hresten opløstes. C hresten H ansen overtog det nye
væ rksted m ed snedkeriet og Lorenz H ansen beholdt den oprindelige
bygning og væ rksted, Ø stergade 2, sam t den efterhånden ret om fat
tende begravelsesforretning.
D enne specielle gren af en snedkers virksom hedsom råde, kræver
næsten sin egen lille beretning:
Før i tiden var det skik og brug, at n år d er skete et dødsfald i fam ili
en, gik m an til den lokale snedkerm ester, der så m ødte frem for at tage
mål af afdøde, og så var det hjem på væ rkstedet for at lave kiste - uden
nævneværdige pauser - før kisten var færdig. D engang var det fortrins
vis sortsvæ rtede - sandstrøede kister, suppleret m ed ganske enkelte
egetræsm alede.
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Som een af de første - i alt fald på disse k anter - begyndte P eter H a n 
sen at lave kister til lager, især i arbejdsm æssige stille perioder. H e r fik
lærlingene en en estående god faglig opgave m ed alle de skrå gehringer,
og hvad dertil hører.
1 1940erne gik m an næsten udelukkende over til fabriksfrem stillede,
hvidlakerede kister, sam t - ganske få - egetræs, og efterhånden også
fyrretræ skister i naturtræ .
Som nævnt var det alm indeligt, at den lokale snedker leverede ki
sten, og så havde sognekirkerne en »ligvogn«, d er blev stillet til rådig
hed uden heste, n år een af sognets beboere skulle begraves. A fdødes
næ rm estboende landm and stillede så heste til rådighed og kørte. »Lig
vognen« var sort, og som datidens vogne m ed jernringe på hjulene.
Overbygningen var ret pom pøs, og - så vidt jeg husker - m ed sorte d ra
p erier af stof m ed tilsvarende kvaste. På bukken var d er - foruden ku
sken - plads til en person, d er som regel var en stor dreng fra nabolaget,
der skulle holde om 1 eller 2 træ kors (sorte), hvorpå der var placeret
kranse, oprindelig en »perlekrans«, der ikke har noget at gøre m ed en
halskæde. D a d er i 1950erne tyndede kolossalt ud i hestene ved land
bruget, blev det efterhånden vanskeligt at få nogen til at køre m ed »lig-
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vognen«, så indtil m idten af 50erne blev det så til, at der faktisk kun var
en enkelt, der havde heste og seletøj tilvognen. D et var først Jes og Fr.
Jacobsen og til sidst H ans L øper fra det - vi dengang kaldte B roagerm ark.
Så i 1956 anskaffedes en »ligbil« - rustvogn, er jo efterhånden den
gængse betegnelse. D ette betød en m æ rkbar frem gang i antallet af
»ordnede« begravelser, thi nu om fattede det også en udstrakt service
m ed ordning af p apirer m .m ., et om råde, som P eter H ansen gik stærkt
op i, da d et at ordne papirkrigen var noget han tog sig af indtil starten
af 1960erne.
For at illustrere, hvad anskaffelsen af rustvognen og indførelsen af
den udstrakte service b e tø d , kan jeg ikke nære mig for at oplyse, at året
før anskaffelsen af rustvognen, leverede vi et p ar og tyve kister, d ette
tal nåede op på 120-130, inden afhændelsen - af også den gren af det
gam le firm a i 1987, ligesom snedkeriet ej m ere er i familiens eje.
U tallige er de større og m indre opgaver, for såvel private som offent
lige k u nder og bygherrer, d er er udført i det lange spand af år, og firm a
ets forskellige indehavere h ar taget m eget stæ rkt del i det offentlige liv,
vel først og frem m est i et forsøg på at varetage de m indre virksom he
ders og ikke m indst håndvæ rkets interesser.
H e r skal da også nævnes, at i tidens løb er d er u ddannet m ange lær
linge i væ rkstedet. A llerede i tyverne, og frem til 1937, arrangerede
snedkerlauget frivillige svendeprøver i sam arbejde m ed H åndvæ rkets
Fæ llesrepræ sentation, et om råde, hvor P eter H ansen også var en ivrig
foregangsm and.
I 1937 kom d er en ny lærlingelov, der indførte tvungen svendeprøve,
m ed officiel deltagelse af både m ester- og svendeprøveorganisationer.
Også her blev Peter H ansen den første form and for den nye svendeprø
vekommission.
P eter H ansen døde i 1967, næsten 90 år gam m el, efter at have været
enkem and siden 1940. H an havde et indholdsrigt og aktivt liv, og det
ville have glædet ham , at den gam le ejendom i Ø stergade 2 nu er over
taget af hans ældste oldebarn Per H ansen.
Solskrænten 13, Broager - juni 1990
Lorenz Hansen
snedkerm ester
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Fra smedie til maskinfabrik
Historien bag maskinfabrikken Fr. Petersen, Smøl
A f Christen Krogh
A f landsbyerne på B roagerland har Smøl sin egen særlige historie. H er
lå d er engang en borg, nu kun jordvolde tilbage, her byggede m an
Smølvold til værn m od venderne, h er frem stillede m an de m unkesten
som B roager kirke blev bygget af (Sm øller). M en den rum m er også hi
storien om landsbysm edien, der idag er blevet til den største industri
virksom hed på B roagerland.
D enne beretning starter m ed en optegnelse foretaget af den 5. sm ed

Chr . F. P e t e r s e n m e d fam ilie.
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i Smøl og dæ kker perioden fra starten i 1716 til 1881, hans navn var C hri
stian A ndreas P etersen, født 17. 3. 1811, han blev gift i B roager kirke
den 21. 12. 1853 m ed sm ededatter H elene Schm idt fra Avnbøl, hun
døde 90 år gam m el den 27. 12. 1916. O ptegnelsen er nogenlunde o rdret
oversat fra gotisk og stillet til rådighed af fru A nni Pørksen, H øjer, sø
ster til Frederik P etersen, den sidste smed.
I året 1716 fik byen Smoel (Smøl) den første sm ed som hed Peter Jes
sen, født i Sebbelev på Als. D a byen kun var lille for en sm ed, antog de
ham på gode betingelser for sm eden. For det første gav de ham en byg
geplads i deres rakkerkule uden årlig afgift (der boer V iendau), og for
det andet byggede de ham en sm edie nede hvor nu sprøjtehuset står, så
fik han 6 tø n d er sm edeland til fri benyttelse, som bønderne skulle plø
je, kjøre kornet i hus og kjøre gødning ud på landeriet, tillige et læs
møg køres af hvert boel, og 6 skjæp byg årlig pr. boel.
H vor gam m el han blev, og når han døde, ved jeg ikke, m en ifølge kir
kebogen døde han den 11. 5. 1741, han efterlod en søn som hed Johan
Johansen eller Petersen, og denne søn blev hans efterfølger.

2. smed i Smøl
Johan Johansen P etersen, en søn af benæ vnte P eter Jessen, ved jeg
ikke, når han blev sm ed i Smøl, men så m eget ved jeg, at han v aren ud
m æ rket, dygtig smed efter den tids brug, en lille »Bunk D ont« (anek
dote) om ham , er ikke af vejen at tilføje her. H an havde nemlig ingen
klokke, m en kun et Stundenglas (tim eglas), da indtraf det en vinter,
han havde ikke noget at bestille. Johan, d er havde et godt hoved, b e
gyndte på at gjøre sig en ny klokke, fik alt afsm edet, fik sin H iielbænk
(høvlebæ nk) ind i stuen, hvor han ville sam m ensæ tte den. M en så traf
det sig en dag, at d er kom en urm arche (urm ager) over fra S ottrup og
bestilte en ny skruestik hos ham , som dengang m åtte være et kunst
stykke at gjøre, og sm eden og urm acheren blev enig således, at sm eden
gjorde skruestikken og urm acheren klokken, tjent m ed dette var de
begge. K lokken er endnu i familiens eje, min søster i Avnbøl h ar den
endnu. B em eldte Johan havde 4 sønner, Peter, Jo h an , R asm us og A n 
ders. Peter havde lært sm edehåndvæ rket, m en han ville ikke have det
lille Sm oller sm edevæ rksted, han friede sig ind i de vestlige egne, og fik
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et landsted til o tte køer og to heste og et sm edested dertil. D a han var
af en driftig natur, var d ette ham endnu for lidt, han solgte sam m e og
pagtede K jelstup G aard, det var ham også for lidt, så forpagtede han
B lansgaard i 100 år af den danske Regjering. D a han havde haft Blansgaard i nogle år, bræ ndte gårdens bygninger, og den danske R egjering
besluttede da at separere (udstykke) gården im od at give pagteren, Pe
ter, en afståelsessum , som faldt ud til hans tilfredshed. Nu skulle d er på
sam m e tid en H erreg aard udparceleres nede ved Kolding, nemlig
F aursletgaard. P eter fik lyst til at kjøbe nogle parceller af denne gård,
m en nu var han i forlegenhed m ed K jelstrup G aard. H an resolterer
(besluttede) da at drage op til H ertugen af A ugustenborg, som var ejer
af K jelstrup G aard , om han ikke m åtte afstå sin pagt, m en til al held
kom m er hertugen til ham på vejen m ed nogle tyske herrer, og han siger
til P eter (før Schm idt), thi som H errem and blev han altid kaldet
Schm idt, jeg kom m er her m ed en h erre, der h ar lyst til at pagte K jel
strup G a a rd , du h ar vel ingen lyst til at afstår den im od en godtgjørelse.
P eter blev lidt »flau« naturligvis, det ville P eter ikke gjerne, idet h ertu 
gen skulle godt pum pes. Nu blev de da enige, og P eter fik en klækkelig
sum for afståelsen. Nu var Peter flot kørende, penge fra Kjobenhavn
og penge fra A ugustenborg, nu kunne han kjobe parceller, han drog
dann (så) til Faursletgaard og kjobte to store parceller, hvor de nu hol
der 60 til 70 koer på hver parcel. På een af disse parceller er Peter død
og parcellerne e r endnu i familien. En søn af sidst bem eldte Peter har
været i besøg her hos os i Førstning (begyndelsen) da jeg blev sm ed,
han havde lyst at få se sin faders fødested. H an var ejer af den ene p ar
cel til de 60 til 70 køer, han var klædt i en Weimels kjole. Han kunne
selv sm ede, sine sønner læ rte han at sm ede. B øndersønner kom til ham
for at lære landvæsnet og tillige også noget af sm edehåndvæ rket, at de
ved lejlighed kunne wesse (skærpe) deres plovjern og slå en hov under.
E ndnu lidt m ere om Peter, han var i alle henseende en agtet m and,
thi som herrem and som på B lansgaard, hvor bønderne dengang skulle
gjøre hovtjeneste, im od dem var han altid hum an og følsom . B ønderne
kunne næsten få det m ed ham , som de ville, han var en ligefrem m and,
thi han gik selv i m arken m ed sine karle, og pløjede , han såede selv sit
korn, han sad og spiste ved selvsam m e bord som sine tjenestefolk, altså
han levede et patriakalsk liv m ed sine undergivne, jeg tro r nok denne
m etode er den lykkeligste. H ans kone var af sam m e slags, thi som her
rem ands kone sad hun selv på vævestolen og tog hånd m ed i alt. Alt
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d ette er mig fortalt at et øjenvidne fra dan tid, nem lig min bedstem or,
en svigerinde til Peter.

Nu kommer smedens anden søn Johan, en broder til Peter.
H an lærte også sm edehåndvæ rket, og m eningen var, at han skulle af
løse sin gam le fader, m en hvad sker, han får sig en stolt og fornem kjærets, en skovridderdatter fra B roager, thi dengang boede skovridderen
eller Jæ gerreiteren i B roager, hvor nu H ans Jørgen Jacobsen bor. H un
var for fin til at være sm edekone, og især endda på dette lille sm ede
sted. For nu for Johan at kom m e indenfor bondestanden pagtede han
en teglgård ved Iller, hvor han erobrede sig en lille form ue. D e sten og
tagsten der var i den sidste gam le sm edie er fra ham .
D a Johan nu havde erhvervet sig denne lille form ue og pagten var
udløben, drog han ned af Jylland og pagtede en stor herregård, thi den
gang kunne de nok m ed en lille kapital pagte en h erregård, især endda
i Jylland, thi Jylland stod dengang helt tilbage for hertugdøm m erne.
D e tyske pagtere havde dengang indført m ergling, grøftning, græsfrø,
for eks. Kløverfrø, Raigræs Thim othe og m ere. A lt dette havde Johan
lagt m ærke til her i sit hjem , og gjorde brug af sam m e dernede på sin
gård, således at han blev en velhavende m and, således da pagten var
ude, kunne han købe hele godset. B agefter købte bønderne sig fri for
kirketiende hos ham , hvor han fik lige så m eget for det, som han havde
givet for hele godset, åltså var nu en rig m and efter den tid, m en ikke
lykkelig, thi han havde kun en eneste søn, og denne var en ødeland,
han blev i sin ungdom fordærvet af sin stolte m oder. Som godsejers søn
skulle han jo blive til noget. H an drog til K jøbenhavn og skulle studere,
m en det tog en gal ende, den ene regning kom til faderen større end
den anden, og m oderen gav altid sønnen m edhold. Til sidst m åtte fade
ren dog tage ham hjem , thi faderens pung begyndte at få ebbe, sønnen
kom hjem uden nogen forbedring, han vedblev sit lidderliv og fik fade
ren ruineret. Til allersidst tog han en flaske bræ ndevin, gik ud i sin fa
ders skov, drak bræ ndevinen ud og hængte sig. H vorledes det e r gået
den stakkels fader bagefter ved jeg ikke. D ette om Johan. Nu kom m er
R asm us, han lærte kjøbm ands-handelen i Flensborg, og døde der som
ungkarl.
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Tredie smed i Smoel, Anders Johansen, smedens
yngste søn.
A nders tjente hos bønderne til han var 32 år gam m el, da hans fader nu
var m eget gam m el og ingen af de ældre sønner ville afløse ham , blev
A nders tilrådet at lære sm edehåndvæ rket for at overtage sm edestedet,
for derved at pleje sine gam le forældre på deres gam le dage. H an kom
så som 32 årig Lehrbursche (læ redreng) i lære i D ybbøl i 2 år, en tarve
lig (kort) læretid for en tilkom m ende håndvæ rksm ester, m en det gik
dog, thi den gang gjordes der ikke disse fordringer som nu om stunder,
han var gemytlig og fornøjelig m od bønderne og stod i sin sm ededør og
ventede efter om der ikke snart ville kom m e en bonde til »æ Smirre«
(sm edien). H an stod sig godt ved dette, der var nu også dette derved,
at han havde en kone, der havde stået i lære 3 år ved en dril væver i Søn
derborg, og hun lærte sin håndtering. H endes fader som var en velha
vende rebslager i B roager, lod lave en ny vævestol af egetræ til hende i
1783, og den er endnu i huset hos os, bem eldte vævestol takserer jeg
kan blive lige så gam m el som M etusalem , da den er af bedre m ateriale,
som han var, det hedder, når han har været af kjød og blod som m enne
sker nu til dags ere. På denne vævestol har hun m angen gang haft et
stykke væv på, hvorfor hun i ren fortjeneste har fået 10 C ourant eller
preussiske Thaler. D et var naturligvis drill, thi dengang spandt pagtekoner, pag ted ø tre og velhavende teglværksejeres kone og døtre til
deres eget væv, og sådant væv kan bruges af børnebørns børnebørn.
N utiden er nu anderledes, da købes alt i butikkerne, der spørges
næppe om det er holdbart, når det kun er nobelt og efter m oden og
hvolfuld (billigt), og så vil det gam le ordsprog gælde nu, som i gamle
dage, og dette er: »Ved G odtkjobspris er m angen gået til G runde.«
A ltså gamle A nders og kone fru Kestin, m ine bedsteforæ ldre stod dem
godt ved d ette, de levede et kristeligt og tarveligt liv og døde begge i
G udhengi venhed.

Fjerde smed,
Christian Frederik Fabricius Petersen, min fader.
E r født i Jylland på en herregård kaldet O xvingaard, som min b ed 
stefar havde i pagt af en godsejer. Nu traf det så uheldig ind dengang,
at D anm ark spillede den ulykkelige Staats-B ankerot hvorved p ap ir
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pengene tab te deres værdi.
H er slutter beretningen b ra t, de sidste sider m angler uvist af hvilken
grund. M en det kan oplyses, at sm ed A nders Johansen har overtaget
sm edien 23. 12. 1784, han var sam m e år blevet gift. A nledningen til
overtagelsen har sikkert væ ret, at hans m or er død den 20. 12. 1784.
O vertagelsen sker efter sam m e accord som hans bedstefar havde o p 
rettet m ed bø n d erne i Smøl den 6. 4. 1716, dog m ed een undtagelse,
idet hans far den 27. 6. 1751 havde købt sm edien af »D et hele nab o 
skab«, som skrevet står. I æ gteskabet m ed Sofia C hristina født H a n 
sen, fik han to d ø tre. D en ældste C hristina gifter sig m ed sm edesvend
C hristian F rederik Fabricius Petersen, der som om talt kom fra »Oxvingaard«, H øjen by ved Vejle. H ans forældre havde gården i forpagtning,
hans m or var præ stedatter af slægten Fabricius. D e blev gift den 23. 6.
1810, og han overtager sm edien som den 4. sm ed, idet svigerfaderen
var død 17. 7. 1809.1 beretningen nævnes statsbankerotten i 1813. D en
fik dog aldrig større indflydelse her på egnen. M an bibeholdt nem lig i
stor udstræ kning de gam le sølvm ønter, udstedt i H am borg eller Lybeck. T iltroen til de danske papirpenge var ikke stor og m ed god
grund.

A r b e j d s s t y r k e n ( B i l l e d e t e r fra fø r 1914).
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I æ gteskabet fik de syv b ørn, den ældste søn C hristian A ndreas født
17. 3.1811 blev udlæ rt som sm ed og fik koncession som sm ed i 1837 med
ret til at holde en m edhjæ lper, han bliver således den 5. sm ed, hans svi
gerfar dør den 12. 5. 1846.
L andbruget er her i begyndelsen af 1800-tallet i rivende frem gang
U dstykningen, bedre dyrkningsm etoder og redskaber sam m en mei
en bred folkelig oplysning sæ tter sit præg. I B roager e r m øller, fabr
kant og landm and C. H . Clausen foregangsm and på m ange om råde]
I 1856 søger han p aten t på en undergrundsplov sam m en m ed sm edei
i Smøl, Chr. A. Petersen og sm eden Lorenz M ichelsen i B ovrup. Land
brugsredskaberne undergik også en udvikling, idet træ blev erstattet ai
jern såvel støbt som sm edet. D et gav øget beskæftigelse til sm eden, og
der er ingen grund til at tro, at sm edien og sm eden i Smøl ikke h ar væ
ret m ed i denne udvikling. M an bør huske på, at der i landsbyen Smøl
kun var 5 boel m ed kådnere og inderste, ialt 25 landbrug ved udstyk
ningen i 1772. I sam m enligning var der alene 24 boel (boelsteder) i
Skeide. Udviklingen i landbruget fortsæ tter, den første m ekanisering
begynder, hestegangen bruges som træ kkraft til hakkelsesm askinen og

H e r ses d e m an g e lo k o m o b ile r, m an b å d e fre m s tille d e , re p a r e re d e og le je d e u d.
Ved tr a n s p o r t a n v e n d te s o p til 2 h e s te s p a n d .
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F ra tid e n o m k rin g fø rs te v e rd e n sk rig ses sm e d ie n og m a s k in v æ rk s te d e t.
M a sk in e n e r e n aflæ g g er ( h ø s tm a s k in e ).

pigtærskeværket. D enne udvikling ses også af at da sønnen C hristian
F rederik Petersen overtager sm edien i 1884 som 29 årig, kalder han sig
maskinbygger. H an havde fået sin sm edeuddannelse hos sm ed- og m a
skinbygger Chr. Fr. R ehhoff i Mjels på Nordals. Senere arbejdede han
på værftet i Kiel. Ved overtagelsen i 1884, som nu var et alm. salg fra
far til søn, var d er kun en lærling. D et æ ndrede sig hurtigt, i 1895 var
d er således 8 an satte, i 1901 17 og i 1910 om kring 15 ansatte. H an var
uhyre initiativrig på m ange felter. For at gøre arbejdspladsen m ere a t
traktiv var alle de ansatte på fuld kost, lærlingene boede tillige på fa
brikken, så hans hustru har haft rigeligt at se til. Som træ kkraft til d re
jebæ nkene brugte m an en vindm ølle, der ved vindstille blev erstattet af
en petroleum sm otor eller lokom obil. Disse lokom obiler byggede m an
også, de blev brugt til drivkraft for landbrugsejendom m enes tæ rske
værker. M an byggede ligeledes hakkelsesm askiner, kunstgød
ningsspredere, græsslåm askiner, kageknusere, aflæggere, der hurtigt
blev afløst af selvbindere, dertil kom reparation af alle disse m askiner.
K undekredsen var m eget stor, idet m an også drev m askinstation bestå
ende af flere tæ rskevæ rker m ed tilhørende lokom obiler, de fleste
gårde fik høsten tæ rsket hos ham . Steggem askiner (kvashuggere), kar60

L o k o m o b ile n ig an g fo ra n tæ rsk e v æ rk e t.
S om f y rb ø d e r ses læ re d re n g e n ,
W illy D orow .

D e n g am le fa b rik
h v o r o g så læ re d re n g e n e b o e d e .

O tto K lietsc h og W illy D orow .
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toffeloptagere, græ sslåm askiner og kunstgødningsspredere blev også
lejet ud. D er var ligeledes et savværk på fabrikken, så det var således
et alsidigt foretagende knyttet til landbruget på egnen. M an drev for
øvrigt også landbrug ved siden af. K øb og salg af m askiner og m otorer
sam t deres opstilling hos egnens kornkøbm æ nd og landbrugets andels
tæ rskevæ rker og kvashuggerselskaber tog m an sig også af, og m an re 
p arered e ligeledes de få biler og lastbiler, der var.
Chr. F. Petersen døde i 1923, d er var syv børn i æ gteskabet. E fter fa
derens død forsøgte sønnen Peter at føre hele dette foretagende vide
re, m en udviklingen i landbruget gik i en anden retning, m askinstati
onens k u nder købte deres egne m askiner hos m askinhandlerne og m a
skinvæ rksteder blev o p rettet. Krisen i 1924 og 1929 gjorde også sit til,

A rb e jd s s ty rk e n ca. 1941.
F ra v e n stre : E in e r E n d e rle in . E rn s t S tu rm , J a c o b F. H a n s e n . P e te r W olf. H . G am m e lg a a r d . F re d e rik P e te rs e n . E rn s t E g g e rt. B jø rn H a ld , Bov D a v id se n og W illy D orow .
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S k in n e tra k to r (100% e g e n f a b r ik a tio n ) .
P å m o n te r e t g a s g e n e ra to r, d e r le v e re d e tr æ k k r a fte n .

S p a n d e -g ra v e m a sk in e i a rb e jd e p å Je s Iv e rs e n s T eglvæ rk i N y b ø l.
B y g g et p å fa b rik k e n .
F ra v e n s tre ses: P e te r W olf, F re d e rik P e te rse n og W illy D orow .
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at det ikke rigtig lykkedes for ham . H an em igrerede til A rgentina og
hans bro r Frederik kom hjem . H an var uddannet ingeniør og havde
yderligere uddannet sig i Tyskland. H an skulle så finde ud af hvad og
hvordan virksom heden kunne kom m e til at køre igen, landbruget var
d er ingen penge i indså han. H an kontaktede derfor teglvæ rkerne,
hvor m an hidtil kun havde haft lidt tilknytning til (opstilling og vedlige
holdelse af enkelte dieselm otorer), m en han fik en positiv m odtagelse,
idet han kom m ed nye ideer, der både kunne lette og øge produkti
onen. D a produktionen så begyndte at stige og m ekaniseringen blom 
strede, gav det arbejde til firm aet, og antallet af m edarbejdere på fa
brikken i Smøl voksede. M ange lærlinge fik her deres uddannelse hos
F rederik P etersen, og de kan b erette om en dygtig og energisk m en
streng og retfærdig m ester. Udviklingen på fabrikken fortsatte, så de
første udvidelser blev foretaget. M an var nu leverandør og opstiller til
m ange af de m askiner teglvæ rkerne blev fornyet m ed, trillebøren og
spaden blev sat til side, m ekaniseringen overtog m eget af det hårde ar
bejde.
U nder krigen frem stillede m an
m ange gasgeneratorer til biler, ja,
'V ' _
endog store anlæg til stationæ re die
selm otorer. S kinnetraktorer blev
også frem stillet. E fter krigen optog
m an produktionen af m ange tegl
værksm askiner, idet de tyske fabrik
ker af gode grunde ikke var leve
ringsdygtige.
Spandegravem askiner, autom atiske fyringsanlæg, beschieckere, foræ ltere og tran sp o rt
vogne frem stillede m an. F rederik
Petersen var noget af en opfinder,
idet han forbedrede m ange de for
skellige m askiner. Således i 1961 p å 
begyndte m an fabrikationen af
blødstensm askinen, m askinen der
frem stiller m ursten som »håndstrøgne sten«, populæ rt sagt.
G a s g e n e r a to r til sta tio n æ r d ie lse lm o to r.
D enne m askine er kendt langt ud
F a b rik e re t u n d e r 2. v e rd e n sk rig
o g le v e re t til T. T ychsen. N ybøl N or.
over landets grænser, og der er til
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A rbejdsstyrken 1953.
Fra venstre: Kurt Jo n a sso n , G e rtT y c h se n , Hans K olbæ k, Jens H an sen , Willy Dorow , Carl W einkauff, Frede H an sen , F re 
derik P e te rse n , Frederik P etersen , ju n ., Ib Jessen, H. G a m m e lg a a rd , Helge H an sen , Jens Johansen (varden sidste la n d s
bysmed i M ø lm ark ), kontorm and T. H an sen , Chr. M athiesen (R e n d b je rg ), Erling P aulsen, Svend P etersen , Hans Tychsen, Chr. M athiesen og Carl C h riste n s e n .

65

dato (1989) solgt langt over 70, m an
var blevet en ægte m askinfabrik.
F rederik Petersen, d er var 7. sm ed i
Smøl, døde 1969. H an var gift m ed
C athrine R asm ussen, der var to
børn i æ gteskabet. A nni bor i H øjer
og F rederik (B ror). F rederik over
tog fabrikken i 1969 efter sin far.
H an førte fabrikken videre i sin fars
ånd m ed en ildhu som få, udvidede
således fabrikken. M en m idt i van
skelighederne døde han alt for tid
ligt i 1975, 39 år gam m el og m ed
ham sluttede slægten Petersen.
E fter nogle års besvæ rligheder
dannede m an i 1978 A/S Fr. P eter
sens M askinfabrik m ed støtte fra
Sydbank og opbakning fra de d an 
ske teglværker, der trods vanskeligA u to m a s tis k p o tte p r e s s e r
heder i starten kom godt igang, så
le v e re t til » G rø n la n d « , E g e rn s u n d .
man [
kunne Overtage et tysk
foretagende i Siegen, så m an i frem tiden kunne stå godt rustet på d ette
specielle om råde. Se det var historien i korte træk om sm edien, der
blev til en stor m askinfabrik i Smøl m ed speciale i teglværksm askiner.
Kildeangivelse: Sønderjyske årbøger 1982.
A rtiklen af arkivar Lars N. Henningsen: Jernstøberier og
m askinfabrikker i Nordslesvig indtil ca. 1900.
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C h r. A n d r e a s P e te rse n

C h r. F re d e ric h F ab riciu s P e te rse n

F re d e ric h P e te rse n

F re d e rik P e te rse n
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Min barndom og ungdom
fortalt a f Margrethe Johanne Thiesen
*29. 03. 1902. f 2. 2. 1989
D et var hård vinter m ed kulde og sne. Jeg blev født den 29. m arts
1902, yngste barn af C athrine og H ans Thiesen ved Iller Strand. Vi var
ialt 14 bø rn , 6 var voksne, 7 var hjem m e og 1 døde som lille. D et var
trange tider, penge var d er ikke m ange af, m en vi havde en god mor.
Streng var hun, dygtig til at sy, trods det altid var gam m elt og brugt tøj,
hun brugte, var resultatet altid godt. Vi var altid rene og pæne i tøj.
Koge m ad kunne hun af næsten ingen ting.
Jeg husker en vinterdag, hvorvi fik rissuppe til m ad uden flæsk og
kød. D en smagte dejligt. D er blev banket på døren og ind kom en h an 
delsm and. Far sagde: »H andle kan vi ikke, m en det kan være, at du vil
have en skefuld mad«. Ja tak«, sagde m anden. »Men d er er ikke m ere
flæsk, da det er tredie dag, vi får det«, sagde far. M anden takkede
m ange gange for den gode varm e m ad, m en m or gik ud i køkkenet og
skam m ede sig på fars vegne, fordi han ikke talte helt sandt.
Vi var sunde og velnærede.
D et var et lærerigt hjem , vi havde. Vi børn skulle altid hjælpe til.
H ele som m eren var m or i arbejde på Jom fru Petersens Teglværk. Til ti
der skulle små som store hjælpe til m ed og proppe dræ nsrør og bære
sten hen til mor, som skulle lægge dem som et gulv i bræ ndeovnen. D et
blev kaldt og flage. Vi fik en »god« betaling for det, en tvebak m ed
sm ør og sukker. D et hæ ndte også, at vi fik et stort stykke topsukker.
Inden vi gik i skole om m orgenen, m åtte vi også klare lidt pligter.
D rengene skulle gå en lang vej for at hente 2 spande vand, og vi piger
skulle grave kartofler op og vaske dem godt. D er m åtte ikke være re 
ster af sand på dem , for så kunne vi godt rage os en til. M or løb så i a r
bejdstiden ind og kogte kartoflerne, og om efterm iddagen skulle vi så
skynde os hjem fra skole og pille dem .
Vi havde tre kostgængere til m ad hver m iddag. N år vi så kom hjem
fra skole, og havde pillet kartofler skulle vi klare opvasken efter dem ,
m en så fik vi også Vi stykke rugbrød m ed spegepølse og Vistykke m ed
ost. D er var altid en stor bunke tøj, der skulle lappes og stoppes, og vi
skulle hjælpe m ed. Fire af mine brødre var i håndvæ rkerlæ re. E n var
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bager, en var sm ed, en var snedker og en maler. D e kom så hjem om
søndagen og skulle hente rent tøj til næste uge. D e ejede kun et sæt ek
stra skiftetøj.
Jeg husker en søndag broder A ren d t var hjem m e, og hans sko var i
stykker. M or sagde: »Hvad i alverden skal vi dog gøre, kan du ikke
have fars på i næste uge?«, og sådan blev det.
Om som m eren kunne vi nok få tid til at bade. D e r var jo ikke m ere
end fire m eter ned til vandet. B adetøj, håndklæ der og det stads havde
vi selvfølgelig ikke noget af.
I som m erhalvåret gik m or og far på akkordarbejde. Til 1. novem ber
sluttede m or så m ed sit arbejde, så blev grisen slagtet, for da tjente far
kun 8 groschen om dagen. D e r blev så lavet fedtegrever, m edister, lun
gepølse og blodpølse. D et fede flæsk brugte vi til at sm øre på brødet.
H vert efterår købte far 50 pund klipfisk ved H . H orn. D e blev hængt
op på loftet.
O m søndagen gik far til Brunsnæs for at købe fisk. D et var for det
m este torsk. D e blev så spist enten som kogt torsk m ed lever og rogn,
fiskefrikadeller eller stegt torsk. Alle hoveder blev også kogt og spist.
Hver aften spiste vi en stor pande kartofler. Alle børn stående ved
b o rd et, og så spiste vi ud af panden.
Så kom julen.
Far skulle klam pe alle vore træsko. Først blev de vasket og pudset.
Alle drengene blev klippet m ed kam og saks af mor. Søster Line og jeg
fik et nyt forklæ de. Vi var i stiveste puds, og så gik vi til juletræ i skolen.
Pengene til denne fest var sam let ind blandt bønderne. Foruden en
gave fik vi alle en appelsin, et æ ble, en håndfuld n ødder og en håndfuld
valnødder. H vor var vi alle glade.
M edens vi var til julefest, bagte m or massevis af æbleskiver. Alle de
m islykkede fik vi lov til at spise sam m e dag.
Så kom juleaften derhjem m e. D et bedste af alt. Julegaver fik vi ikke.
D et var der ingen penge til. M aden bestod af grønlangkål, røget svinehoved, istem adspølse, lungepølse og svineryg m ed agurker, rødbeder
og snaps til. O m aftenen fik vi p eb ernødder og hasselnødder, som vi
selv havde plukket i skoven. Far legede - »JOT-TE H U N D S P R E gæt
hvor m anne dæ er i min re« - m ed os.
Klokken 10 fik vi kaffe og julesm åkager, og så i seng. Vores seng var
m ed halm . Vi lå fire børn i en seng, så der var godt varm t.
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O m natten satte m or en dyb tallerken til hver på bo rd et i stuen, så
kom julem anden om natten og puttede alt det i, som hørte julen til.
Julem orgen - nej, det var så hyggeligt.
I stuen var der fint varm t. Frisk sand på gulvet. E n ny voksdug på
b o rd et. Så fik vi hjem m ebagt julekage m ed rosiner, sukat og k ard e
m om m e i, sam t varm e æbleskiver. Jeg kan ikke m indes, at vi nogen
sinde ikke har haft en dejlig jul.
Så en dag kom en gam m el dam e, og spurgte om m or var hjem m e.
Jeg skyndte mig ud til m or og fortalte, at vi havde fået frem m ede, m en
hvem det var, vidste jeg ikke. M or skyndte sig ind. Stor var min forbav
selse, da hun sagde, »G oddag, mor«.
D et var så vores bedstem or fra B ovrup, som vi slet ikke kendte.
Line, C arsten og jeg gik ud, og lagde m ere sten på ovnen, da jeg var
den m indste, skulle jeg bæ re sten i mit sæ kkeforklæ de hen til de to an 
dre.
M or fik så tid til at snakke m ed sin mor. Hun skulle videre sam m e
dag m ed dam peren til G råsten, hvor hun skulle besøge sine to sønner.
Jeg husker en dag, hvor jeg sad ved spisebordet i stuen. Jeg fandt på
at skubbe til petroleum slam pen, der hang ned fra loftet, så den dingle
de. D et endte m ed, at lam pen faldt ned, og gik i stykker. Ingen kunne
forstå, hvor det kunne gå til, og jeg som på det tidspunkt kun var fem
år, fortalte ikke noget, og har aldrig senere fortalt det til mor.
Far og m or havde ingen penge til at købe en ny for. Søster M idde b e
talte så de 7 m ark til en ny.
D a jeg var 7 år skulle jeg passe søster M iddes dreng Nis og C athrine
C ordsen, der er søster C athrines pige. Senere kom også Nis’ bror Jo 
han til.
Jeg husker en dag, hvor jeg kørte m ed Nis i barnevogn. B arnevognen
var m eget større end jeg, og tog da også m agten fra mig, og væltede om
i grøften, hvor der var bræ ndenæ lder og andet skidt. Nis græd, og jeg
græd. D e t fortalte jeg selvfølgelig heller ikke til nogen.
D a jeg var 10 år flyttede vi fra teglværket til Kløver Fire. Far havde
ingen arb ejd e. H an anskaffede sig en vogn, og handlede m ed fisk, men
det gav ingen stor form ue. D a vinteren kom , fik han arbejde ved et
dam ptæ rskevæ rk. D e drog så rundt fra gård til gård fra Iller og til Skeldem ark og tæ rskede korn. Al transport foregik til fods.
D e arbejdede fra klokken 7 m orgen til kloken 7 aften for en god b e
taling af 3V2 m ark pr. dag + kosten. D et kunne ske, at en bonde tilbød
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far lov til at rydde et hegn. D et kaldte vi at »spulte«. D et gav en masse
godt træ. B ondem anden kørte det så hjem til os. M or og C hristine Asm ussen bagte selv rugbrød i en stor sten-bageovn til træ i baghuset.
Så kom krigen 1914-18.
D et gav fire hårde år. For m or og far var 8 sø nner og 3 svigersønner
indkaldt. M ine brødre Heinrich og C hristian kom ikke hjem igen.
C hristian efterlod konen og to småpiger. H ans kone giftede sig aldrig
igen. H un er nu 88 år. Søster A nnas m and kom heller ikke hjem . H an
efterlod kone og syv børn.
Min b ro d er C arsten blev konfirm eret 1915, da var det allerede småt
m ed at købe både tøj og m ad. H jem m e havde vi en lille gris på kun 150
pund. D en var fodret op m ed kartoffelaffald fra køkkenet og bræ nde
nælder. E fter høst gik vi på m arkerne og sam lede byg. D et blev tærsket
m ed plejl, så kogte m or kornet, vi kunne ikke få det m alet, det var for
budt, m en grisen åd d et, som det var.
Vi boede til leje ved en gam m el polakker. H an gik hver nat på tyve
togt. H an stjal høns, kyllinger og kaniner, m en de fik jo ikke andet at
æde hos ham , end hvad de selv kunne finde på jo rd en , så lokkede vi
børn dem m ed lidt affald hen til køkkendøren, og så greb vi dem og
slagtede dem , så kunne vi da få m ad den dag.
A f og til tog ræven et par høns. D et skete altid i m orgenstunden.
Blev den så bange undervejs, sm ed den hønsene. D et kunne så hæ nde,
at m or fandt to-tre høns i skoven, når hun om m orgenen gik derind for
at sam le træ , så blev de slagtet, og der blev kogt suppe, både til os og
søstrene C athrine og M idde og deres familie. Vi var jo alle udsultet.
1913 blev H ans konfirm eret, så var vi kun to tilbage derhjem m e.
1916 blev jeg konfirm eret. Vi fik pandekager til m iddag og lidt rug
kaffe. I gaver fik jeg 1 m ark og 50 pfenning, tøj til to forklæder, tøj til
en særk, 1 spejl og en lille kam . Min konfirm ationskjole var sort. Mine
støvler var størrelse 39, alt for store. Ellers m åtte jeg nøjes m ed det sø
ster Line ikke kunne passe. Jeg kom ud at tjene på Skeldem ark. D et
var langt hjem m efra. Min årsløn var 180 m ark, de 90 m ark skulle udbe
tales til 1. november.
Jeg kunne næsten ikke afvente tiden, til at jeg skulle have den første
løn.
Min b ro d er H ans skulle så købe et p ar sko til mig på Besuchschein.
De blev købt i Vojens, og var m ed træ bund og begge til venstre ben,
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m en vi var jo ikke så godt vant, så det gik nok.
Vi kunne ikke købe noget uden bevis eller mærker. A lle vore penge
var af papir. F. eks. var 10 pfenning også af papir og m ed et billede af
B roager kirke.
D en 11. novem ber 1918 var krigen forbi. D er gik m ange år, før vi
kunne købe, det vi ønskede os.
D en 24. maj 1924 blev jeg gift første gang. D e t første halve år gik det
m eget godt, m en så kom arbejdsløsheden. 1 understøttelse fik vi 12
kro n er om ugen. Tre k ro n er gik til kontingent. Tyve kroner om m åne
den til husleje og resten til at leve for.
Så flyttede vi til E gernsund, hvor vi boede til leje hos en gårdm and.
D e r fik jeg lov til at m alke køerne for huslejen. C hristian , Jens og Tul
les (K ristas) far tjente da 18 kroner om ugen. Og så gik det bedre.
1 1926 var det igen sløjt. E n dag kørte C hristian en m ødding ud, det
gav 5 kroner, og var alt, hvad vi havde.
Næste dag skulle han til N ybølnor teglværk og læsse et skib. Ved fro
kosttid forulykkede han og døde. H ele min form ue var på det tids
punkt 5 kroner. Jeg var 24 år, og sad alene m ed næsten to børn. Min
m or og søster C athrine kom straks ned til mig. A fhjæ lpekassen fik jeg
u db etalt 50 kroner.
Ti dage efter blev jeg sagt op i min lejlighed, så m åtte jeg højgravid
afsted hver dag for at lede efter en lejlighed.
I B roager fik jeg en lejlighed til 30 kroner om m åneden, uden bræ nd
sel. D e t var m ange penge.
D en 1. ok to b er flyttede jeg ind. D en 19. ok to b er blev Tulle født. D et
var igen en hård tid.
Lige efter dødsfaldet fik jeg 100 kroner af teglvæ rksejeren. D agen ef
ter m åtte jeg ned og takke. A f m ange m ennesker fik jeg penge istedet
for kranse til graven.
M ine søskende var m eget hjælpsom m e m ed tøj m .m . D e to svin vi
ejede, m åtte jeg sælge til slagter Schum ann.
M in m or passede børnene for mig, m edens jeg m åtte tage det arbej
de, jeg kunne få. Vaske, gøre rent, var i ro ern e, arbejde i høsten og pas
sede barselskoner, alt for 3 kroner om dagen.
D a Jens var 9 år, kunne jeg nok se, hvad vej det gik. Jeg fik et lån til
en strikkem askine i Sparekassen. D er blev strikket strøm per, lange og
korte til 1 krone pr. p ar uden garn. D et hjalp til, at vi kunne købe en
lille gris. D en blev fodret op m ed køkkenaffald og bræ ndenæ ldefrø
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(naldefrø). Til jul blev den slagtet.
Min m or boede hos os, hun var til stor hjælp både m ed sin pension
og til at klare hjem m et. O m vinteren sam lede jeg kartofler. D a havde
vi det ret godt igen.
D a Jens var 10 år, havde jeg ingen penge tilbage af forsikringen, og
jeg skyldte hjæ lpekassen 100 kr. Jeg gik til kom m unen, hvor jeg kunne
få 8 k ro n er til b ø rnene og 30 k ro n er til huslejen. H vordan tro r I hum ø
ret var?
Så til jul fik jeg Vi svinehoved og et stort stykke ost + 5 kroner, og lidt
havde jeg i Julens Glæde. D e t skyldtes strikkem askinen.
1 1935 blev jeg gift igen, m en det gav jo fem børn m ere. Tre drenge
og to piger.
A nna . . . den 5. 4. 1935
Jes P eter
. den 1. 4. 1937
H ans . . .
den 31. 12. 1941
D o rth e .
den 4. 7. 1943
F rederik
den 27. 9. 1945
m en så efterhånden fik vi det alligevel helt godt. T iden efter 2. verdens
krig blev jo til opgangstider for alle.
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Broager Kirke
K irken, der er kendt landet over, står der højt knejsende, et m idtpunkt
på B roagerland. D et har den gjort i århundrede, blevet brugt og b ru 
ges som symbol, søm ærke, reklam e og som motiv for de tusinde af tu 
rister, der hvert år besøger kirken. K irken er fyldt m ed historie som et
lokalhistorisk skrift kan øse af. A lene de to tårne eller rettere spir har
givet stof til m angt et sagn. D et »officielle« som står i kirkens brochure
lyder i sin korthed: B roager Kirkes tårne blev bygget af to søstre. Som
et m inde om , at de to var siamesiske tvillinger (sam m envoksede) står
tårn et sam m envokset til »lænden«, m en m ed to spir. Spirene h ar ikke

sam m e h ø jd e, efter sigende fordi den ene søster overlevede i en kort tid
den anden. Begge søstre blev iflg. sagnet gravlagt i kirken. D et andet
sagn, d er er det sam m e som sagnet om Fjenneslev K irke, nemlig den
from m e ridder, der boede på (ved) Smølvold nord for kirken, der på
sin bekostning påbegyndte at bygge byens kirke, m en inden den var
fuldendt m åtte han afsted på et korstog til det hellige land. H an befa
lede sin hustru at fuldføre værket. Ved afskeden sagde han til hende,
idet hun var m ed b arn, at hvis hun fik en søn, skulle kirken have et
spidst tårn , blev det en d atter skulle tårn e t være buet, så kunne han ved
hjem kom sten straks kende husets velsignelse. D a ridderen vendte
hjem , så han to spidse tårne smykke kirken, hans hustru havde nemlig
født ham to drenge og derfor handlet efter sin husbonds befaling.
E t tred ie sagn fortæller, at der engang var en herregård på B roager
land. D en ejedes af et p ar tvillingsøstre, der elskede hinanden højt. D a
den ene døde, tog hun det løfte af den efterlevende, at denne skulle
bygge en kirke i B roager. D ette værk fuldførte hun i de syv år, hun
overlevede søsteren. Til m inde om de to søstre fik kirken to tårne, m en
det ene m indre end det andet fordi søstrene ikke var lige høje.
E t fjerde sagn er her b erettet af Peter C allesen, d er var lærer i B ro
ager, blev senere bibliotekar i A abenraa. D et blev udgivet i H eim atsB lätter, et tillæg til S onderburger Z eitung i 1922. Indlægget er venligst
oversat af H arald C hristensen, Illerstrand.
Ifølge en fortælling som vi finder i G lücksburger B adezeitung, er hi
storien om kring kirkens oprindelse følgende:
R idder Niels af Sm ølborg sidder sam m en m ed sin ven, præ sten i B ro
ager, ved den knitrende kam inild. Præ sten er igen kom m et ind på sit
yndlingsem ne, han ønsker, at Niels skal bygge en kirke i Broager. D et
har Niels hidtil ikke villet høre tale om , dog engang vil han vel blive
blødgjort. D a styrter en rytter ind. H an kan næsten ikke få vejret, så
dan en fart har han haft på. Stam m ende b e re tte r han, at sørøvere har
overfaldet landsbyen Skeide, der hører ind under Sm ølborg. De stør
ste m ænd, blandt dem også Sm ølborgherrens eneste broder er blevet
taget til fange, de vendiske sørøvere vil have løsepenge.
I salen er der først lam m ende stilhed. M an kan se på ridderens an
sigt, hvordan det arbejder i ham . H an bliver ved m ed at være tavs, også
da hans m ænd, der er fulgt efter rytteren, udstøder et højt hævnskrig.
D et er ikke angst for kam pen, der trykker ham . Nej, frygt kender han
ikke til, m en hans hustru venter snart et barn. H an håber, at han nu en 
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delig m å få en søn som arving, han har allerede fire døtre. Og nu må
han forlade sit hjem i uvished for at befri sin broder. D enne uvished ud
nytter præ sten straks. »R idder Niels«, siger han, »giv os en kirke i B ro
ager, og gud vil lønne dig og give en lykkelig udgang på dit forehaven
de«. Niels svarede: »Jeg frygter ikke for mit liv, m en m åske går det en e
ste store håb i mit liv i opfyldelse. Hvis min hustru skæ nker mig en
mandlig arving, skal det påbegyndes at opføre et gudshus dagen efter,
og det skal have et tårn , d er kan ses langt ud over havet og helt til F lens
borg.« Nu forberedte m an sig ivrigt til kam p på Sm ølborg. Niels for
talte sin hustru om løftet, han havde givet præ sten. G ræ dende lovede
hustruen, at hun ville indfri det, hvis han ikke var vendt tilbage inden
da. Så overfaldt Niels og hans naboer, der havde udrustet fem skibe,
R ingborg ved Nybøl Nor. D e r boede den gam le røver P eter B rynde.
B orgen blev ero b ret, m en Peter Brynde undslap. D et tog de sig dog
ikke af, de forfulgte sørøverne, der var flygtet hjem til Pom m ern.
På Smølborg gik livet nu sin stille gang. En dag fødte ridderens h u 
stru to kæ rnesunde drenge. D et glædede den ædle kvinde og præsten
sig m eget over. Snart påbegyndtes opførelsen af kirken, der efter den
ædle kvindes ønske skulle have to tårne. D en følgende som m er var kir
ken færdig, m en ridderen var endnu ikke vendt tilbage. M ed bange tan 
ker tilbragte ridderens hustru sine dage, for d er kom slet ingen efte rre t
ninger om hendes m and. Hvad kunne der være sket m ed ham ? Selv
præsten kunne ikke trøste hende, kun hendes om sorg for børnene
holdt hende oppe. Næste vinter kom , og hun havde intet hørt fra sin
m and. D a kom der ved juletid bud m ed en købm and om , at hendes
m and var i Lübeck; når isen sm eltede ville han vende hjem . D er blev
nu travlhed på borgen, for at alt kunne være i orden til en festlig m od
tagelse.
D et var endelig lykkedes ridder Niels og hans naboer at tvinge rø 
verne til at overgive sig. Fangerne blev lykkeligt befriet, og i det andet
år gik det endelig hjem ad. Langt ude på havet fik han øje på det spidse
tårn i Broager. H an havde fået en søn, der skulle bære hans navn. H øjt
tiljubler hans skibsbesætning ham . M en da ser han, at der er to tårne.
H vorfor nu to tårne, grubler han, indtil en fisker fra Skeide fortæ ller
ham , at han har fået to sønner. D en lykkelige fader kan ikke afvente
ankom sten. M en da han ved Egernsund vil sejle ind i Nybøl Nor, bliver
han ram t af en pil fra P eter Bryndes bue. P eter B rynde har ligget på lur
efter ham her. Inden han kan nå at ram m e bro d eren , bliver han selv
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dræ bt. D er lyder høje klageråb på skibene, broderen kaster sig over
Niels. Ved landgangen venter ridderens hustru på dem . H un spørger
bekym ret efter sin æ gtem and, da hun ser de alvorlige ansigter.
Stum m e viser de hende liget. M ed et frygteligt skrig falder hun død om
ved siden af sin m ands lig. E t hjerteslag har gjort en ende på hendes liv.
Æ gtefæ llerne blev begravet til klangen fra de nye klokker. Smølborg
har været længe i slægtens eje, indtil den blev ødelagt ved et fjendtligt
svensk overfald.
Således b eretter sagnet. U nder svenskerkrigene var der ikke nogen
borg på Smølvold. D et drejer sig om et borganlæg fra den tidlige m id
delalder, og selv de ældste krønikeskrivere b e re tte r intet om en sådan
borg.

I Sprogforeningens A lm anak fra 1903 er skrevet et sagn fra Sundeved
frit fortalt af M. (hvem det så end er).
O m tren t 200 alen nord for kirkebakken, hvor vi står, og i um iddel
b ar næ rhed af landsbyen Smøl findes en ejendom m elig firkantet høj på
toppen af et stejlskrånende bakkestrøg. D enne høj synes opkastet af
m enneskehæ nder. I vor tid afholdes på højens flade top folkeforlystelser m ed ringridning og dans. H øjen kaldes af enkelte Svenskeskansen,
i alm indelighed kaldes den dog i folkem unde Smølvold. D enne sidste
benævnelse er også ubetinget den m est betegnende og vistnok også
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den rette. Smølvold e r e n gam m el borgplads, og sagnet, der knytter sig
til denne høj, ligger næppe længere tilbage i tiden, end at det godt
b urde være historie. Sagnet der hænger nøje sam m en m ed kirkens o p 
førelse, og som tydelig henviser til de to tårne kirken har fået, lyder i
fri fortælling som følger:
For m ange hundrede år tilbage i tiden var næsten hele B roager halvø
bevokset m ed store skove, af hvilke endnu nogle småskove er tilbage.
E t p ar sm å landsbyer, Smøl, Iller og Skeide var de eneste, der fandtes
på halvøen. Disse var bygget i næ rheden af nogle store borge, der
tjente b eboerne til beskyttelse og som ydede dem sikre tilflugtssteder
i urolige tider. På B roagerlandet fandtes i det m indste tre sådanne b o r
ge, nem lig en i næ rheden af Skeide, hvis tom t, »Borreshoved«, endnu
tydelig ses, en i skoven Røje (R oi) i næ rheden af Iller, hvor også rester
af en pæleby skal være fundet, og endelig borgen eller slottet på Smøl.
D ette sidste var det største og stærkeste på halvøen. Beliggende på en
tem m elig stor bakke m ed stejle skråninger, var borgen en om fangsrig
bygning m ed fire længer og m ed et stort firkantet tårn på m idten af den
østre fløj. T årnet havde et lavt tag og var forsynet m ed en vægtergang.
Dag og nat gik her en stridsm and og holdt skarpt udkig til alle sider. På
østsiden af bakken var skråningen m indre stejl, her førte en smal vej op
til borgen. D e øvrige skræ nter var tæt bevoksede m ed slåentorn og
brom bæ rranker, hvis tornede grene filtrede sig sam m en til et uigen
nem træ ngeligt hele. E ndnu gror slåentorn og brom bæ rris frodig på
bakkens skrænter. Indgangsporten førte igennem det store tårn ind i
borggården. Var porten lukket, kunne ingen trænge ind i borgen, thi
den ydre m ur var kun forsynet m ed smalle skydeskår gennem hvilke
beskytterne kunne sende deres hvasse, dødbringende pile. M uren var
forsynet m ed m urtinder, bag hvilke en vægtergang førte rundt om hele
borgen. F ra denne gang kunne borgen m ed lethed forsvares. På tårn et
var over p o rten en svær bjælke ophængt i stærke kæder, på denne
bjælke lå en m ængde svære sten ophobet, hvortil de skulle bruges får
vi senere at høre. N æ rm ede nogen sig slottet, så blæste vægteren på tår
net i sit horn, og portvagten tog den kom m ende i øjesyn, førend porten
åbnedes og gæsten indlodes. Vi træ der igennem den m ørke porthvæ l
ving ind i borggården. H e r havde slottet et helt andet udseende. En
bred sten trap p e, hvis sider bevogtedes af ti i sten udhuggede leopar
der, førte op til den høje, hvælvede indgangsdør. G ennem høje,
sm ukke buevinduer m ed brogede glasruder strøm m ede sollyset ind i
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de rum m elige haller. K arnapper sm ykkede de fire fløje, og i hvert
hjørne stod et m indre rundt tårn m ed rundgang om taget. Disse tårne
var just så høje, at m an fra rundgangen kunne se over slottets tag og så
ledes nyde den dejlige udsigt over land og hav. B orgen var opført af
m unkesten og store tilhuggede kam pesten, den havde tegltag, m edens
tårnene havde blytag. M idt på slotspladsen fandtes en dyb b rønd, over
hvilken et sm ukt brøndhus af træ hvælvede sig. U denfor slottet var på
bakken sm å blom sterhaver anlagt, også en del køkkenurter og læge
plan ter dyrkedes her. D en store, sm ukke A bildgård lå derim od neden
for bakken m od syd, og en smal sti m ed trappetrin førte ned over
skræ nten til A bildgården. Bagved lå skoven m ed sm ukke veje og stier,
her vandrede i fredstid borgens dam er, hvorfor skoven også kaldtes
fruerlunden. D e om kringliggende store skove vrim lede m ed hjorte og
vildsvin, og der fandtes også ulve og bjørne i næ rheden, så slotsherren,
der var en driftig og dygtig jæger, havde god lejlighed til at øve denne
sm ukke og m andige idræt.
På slottet på Smøl boede i begyndelsen af det 12. århundrede en ta p 
per og modig rid d er hr. Jens på Smøl. H an var den ædle Knud Lavards
lensm and og bannerfører. H ertug K nud havde m ange kam pe at bestå
m ed o b o ritern e, der dengang boede i det østlige H olsten, m en især var
det de urolige og rovlystne vendere, der stadig foruroligede hans land
og gjorde strandhugst på Sønderjyllands kyster. Disse hedenske ven
dere boede på Rygen og i det nuvæ rende Pom m ern. E fterkom m ere af
d ette folk bor endnu i B randenborg ved Spreeflodens bredder, i den så
kaldte Spreew ald, og adskiller sig endnu for en stor del i sæder og
skikke fra deres naboer, i B erlin ser m an disse spreew alder spadsere
ru n d t i deres nationaldragt, som hos os fanniker og am agerkoner. I
store skarer landede de hedenske vendere på Sønderjyllands og de
danske øers kyster og oversvøm m ede det om liggende land. Disse vilde
h o rd er røvede og plyndrede, hvor de kunne, bræ ndte landsbyerne og
stæ derne og førte indbyggerne i fangenskab og slaveri eller ofrede dem
til deres guder, blandt hvilke Svantevit og N adegast var de berøm teste.
V enderne landede m ed deres små skibe pludselig på de danske kyster
for lige så hurtigt igen at forsvinde m ed deres rov. H ertug K nud tug
tede dem så ofte og så grundigt, at de til sidst ikke m ere vovede sig ind
på hans om råde, og de af ham og hans lensm ænd bevogtede kyster syn
tes endeligt at skulle få fred. På grund af sin tapperhed og dygtighed
var ridder Jens af hertug K nud, hvis ven han var, blevet indsat som lens
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m and på Smøl og var således blevet betro et den vigtige post at beskytte
B roagerlandet og den nordlige kyst af den vigtige Flensborg Fjord.
M ere end en gang havde han gjort dette så eftertrykkeligt, at venderne
uden m indste bytte, m en m ed store tab, skyndsom t havde m åttet
flygte hjem ad. I det næ re Vemm ingbund lå 10 langskibe og nogle kno
rer, der hurtig skulle bem andes, da rorkarlene boede i Smøl og ved
V em m ingbund, hvor de i fredstid drev fiskeri. Styrem æ ndene og stavn
sgem m erne h ø rte til de dygtige blandt borgens befæstning. På de
nævnte skibe forfulgte ridder Jens tit venderne langt ud i Ø stersøen,
ofte op forbi Slien. D et hæ ndte også, at han sendte bud til H ertug
K nud, som så i forening m ed ham fortsatte forfølgelsen helt op under
F ehm arns og Rygens kyster. A t sådanne m islykkede røvertog gjorde
venderne hævngerrige og rasende er jo let at begribe. R idder Jens’ b an 
ner m ed de to blå leoparder var både velkendt og frygtet af venderne,
thi de vidste af erfaring, at hvor dette m æ rke vajede, der vankede der
b rådne pander, og m angen venderfyrste, m angen vendisk kriger havde
en falden frænde eller en ven at hævne og havde derfor svoret den tapre
slotsherre døden. M en slotte på Smøl blev dog godt bevogtet, både i
fredstid og fejdetid, og m an var altid vel forberedt på at m øde vender
nes angreb. I flere år havde nu Sønderjylland og da især B roagerland
fred for ven d erne. D en tapre slotshøvding sad rolig og tryg på sin stolte
borg, og beboernes velstand på den lille halvø voksede år for år. M ed
grådige blikke skelede venderne efter denne fede bid, m en de vovede
ikke at udstræ kke hånden efter den.
Lige så tap p er som ridder Jens var i felten, lige så hyggelig var han i
fam iliens skød. E n søn og to døtre var hans fryd og lykke. Sønnen blev
oplæ rt til en brav og dygtig krigsm and, tidlig blev han øvet i våbenbrug,
for at han efter faderen kunne tage slottet og lenet i arv. D øtrene var
sm ukke børn og blev af deres from m e m oder om hyggeligt opdraget til
from m e og huslige kvinder, tidligt læ rte de at bede for deres kære fa
der, når han var b orte på togt im od venderne. Ja, ridder Jens havde et
dejligt og hyggeligt hjem , hans mænd og husfæller elskede ham som en
fader, m en han behandlede dem også som sine børn, om end m angen
af dem allerede havde tjent hans fader og nu alt for længe siden var grå
net i hans tjeneste.
D a blev i året 1131 den ædle K nud Lavard m yrdet af sin fætter, konge
sønnen M ogens Nielsøn og dennes staldbroder H enrik Skatelår. D ette
ynkelige m ord i H araldskov ved Roskilde gav som enhver dansk ved,
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anledning til en 27 årig borgerkrig. A nden pinsedag, den 4. juni 1134
faldt begge m ordere i slaget ved Fodvig i Skåne, og kong Niels, M ogens
fader dræ btes sam m e år i Slesvig af gildesbrødrene, hvis olderm and
K nud Lavard havde været. Begge de følgende konger Erik E m une og
E rik Lam gjorde nok et p ar krigstog m od venderne på Rygen, m en
disse tog havde kun til følge, at venderne lærte deres svaghed at kende,
og i året 1148 hjem søgte disse røvere igen vore kyster. Således af
bræ ndte de denne gang byen A ab en raa. I store skarer landede fjenden
på B roagerlandet og plyndrede og bræ ndte på det rædsom ste. R idder
Jens på Smøl var nu de stakkels beboeres sidste håb og tilflugt. H an sad
på sin borg, ældet og nedbøjet af sorg, hans elskede hustru, hans børns
from m e m oder, var for kort tid siden lagt i graven, m ed hende var al
solskin og glæde veget fra hans hjem . H ans høje vens og beskytters
K nud Lavards død havde alt gjort et dybt og sm erteligt indtryk på ham ,
han var blevet m ørk i hu og indesluttet og ofte sad han tungsindigt
grublende m ed ansigtet i hæ nderne, tunge tåre r piblede frem mellem
fingrene og randt ned i hans lange, grånende skæg. D a han hørte om
vendernes strandhugst tog han sig sam m en, og m an m ærkede snart, at
det endnu var den sam m e gæve kæ m pe, der i spidsen for sin lille u d 
søgte skare drog den vilde fjende im øde. Forfærdelig var den tapre
slotsherre at skue, de dybtliggende øjne syntes at skyde lyn, de blege
kinder var indfaldne, og h år og skæg var stæ rkt grånet, m en hans ryg
var lige, og m an m æ rkede snart, at i hans arm endnu var stål, og knu
gede han svæ rdskaftet så knoerne blev hvide, da ve den hvem slaget
traf. Snart traf m an sm åflokke af plyndrende vendere, der hurtig blev
slagne og adspredte, dog stadig nye skarer dukkede op, så den lille m o
dige trop fik nok at gøre. D et syntes som havde helvede udspyet alle
sine furier mod den lille hob krigere fra Smøl. Flokkede om deres gæve
anfører trak de m odige mænd sig kæ m pende tilbage ned m od Vemm ingbund, deres hensigt var at gå ud på skibene for således at tvinge
venderne til også at gå i deres skibe, da jo ellers Jens og hans mænd
ville ødelægge disse og således afskære venderne tilbagetog. Ved Vemm ingbund blev den lille skare på det heftigste angrebet af vendernes
hovedstyrke. R orkarlene sad på tofterne m ed årene i hæ nderne, p a 
rate til at støde fra land, m en venderne var skibene næ rm ere end Jens
og hans m ænd, og da nogle allerede gjorde m ine til at bem ægtige sig
skibene, stødte ro rk arlene fra land, stadig b eredte til, når lejlighed ga
ves, at hente deres fæller. D a der im idlertid kom stadig flere fjender,
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trak den lille flok sig kæ m pende tilbage til slottet, bag hvis m ure de ro 
ligt kunne afvente angreb. V enderne fulgte dem i hæ lene, under slot
tets p ort kom det endnu engang til et hæftigt sam m enstød, da venderne
ville forsøge at trænge m ed ind i slottet. M en vejen var så sm al, at kun
få ad gangen kunne angribe og det blev den tapre lille skare til fordel.
Hr. Jens, d er stod fjenden næ rm est, var ikke uden grund frygtet af ven
d ern e, snart dannede de faldne en vold m ellem de kæ m pende og ven
derne form åede ikke m ere at trænge frem over deres faldne brødres
lig. I et gunstigt øjeblik åbnedes porten, forsvarerne sm uttede igen
nem , og porten sm ældede i lige for næsen af de forbitrede vendere.
Disse udstødte et forfærdeligt hyl og løb rasende m od porten, m en de
tykke egeplanker gav ikke efter, og al anstrengelse var forgæves. Tæ t
tere og tæ ttere flokkedes de storm ende vendere foran porten og dund
rede løs på denne m ed økser og sværd. D a sukkede det hult over deres
hoveder, bjælken m ed de store sten løsnedes og stenene faldt m ed et
forfæ rdeligt bulder ned på vendernes tæ tte klynger. M ange lå lem læ
stede og knuste på pladsen, de øvrige overdængedes m ed en sådan pile
regn, at m ange faldt og endnu flere såredes. G rebne af forfærdelig
angst og gru løb de andre på m å og få for blot at kom m e bort fra denne
skrækkelige ødelæggelse. I løbet af få øjeblikke var ingen levende
fjende at se, og borgen lå atter i dybeste fred.
Også inde i borgen var alt tyst og stille, ingen glædesytringer lød over
det vellykkede tilbagetog og fjendens nederlag, kun sagte hviskende
stem m er og forsigtige trin hørtes, de vejrbidte krigsmænd gik om kring
m ed m ørke, sorgfulde m iner, og m angen barket næve søgte at bortvi
ske en tåre, der stjal sig frem under buskede øjenbryn. R idder Jens,
borgens herre og den tapre skares afholdte høvedsm and, lå dødelig så
ret på sit sm erteleje. E n pil, en af de sidste, venderne sendte den lille
flok før porten skilte de kæ m pende fra hverandre, havde netop i det
øjeblik, da ridder Jens sprang ind under porthvælvingen, truffet ham i
siden hvor brynjepladerne var sam m enfæ stede. Næppe havde porten
lukket sig, før hr. Jens segnede om i arm ene på sine mænd. Nu lå han
på sit dødsleje, ved hans seng knælede hans græ dende børn, m edens de
ældste og dygtigste af hans krigere m ed tårefyldte øjne m odtog hans
sidste befalinger, der nærm est drejede sig om borgens forsvar. D e lo
vede den døende at forsvare borgen til det yderste. D ersom de overle
vede den forestående kam p, skulle de bringe deres herres unge søn til
hertug Knuds søn, den unge Valdem ar K nudsen, der blev opdraget af
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hr. A sger Ryg på Fjenneslev, thi ham og ingen anden skulle hr. Jenses
søn tjene. R idder Jens døde. V enderne drog plyndrende, bræ ndende
og skæ ndende om kring både på B roagerland og på Sundeved, m en i
næ rheden af slottet på Smøl viste sig ingen. D en afdøde slotsherres søn
blev bragt til Fjenneslev, døtrene forblev på deres stolte slot, der igen
var sat i tilbørlig forsvarsstand. Bjælken over porten var atter befæstet
m ed tunge sten, gliderne stod på deres pladser på m urene og hobe af
sten lå opstablet ved hver af disse vældige slynger. Skudvogne, der
skulle skyde gloende stene stod på p o rttårn et og på pile og kastespyd
var der ingen m angel. Trøstig im ødeså de fjendernes ankom st.
Og endelig kom de. D og stenene, der tru en d e lå på bjælken, indgød
venderne en sådan respekt, at de ikke vovede sig i næ rheden af porten.
D erim od begyndte de at afhugge tjø rn ek rattet og slæbe strå og ved
sam m en neden for højen. E n m ørk nat benyttede de til at ophobe de
sam m enslæ bte bræ ndbare sager foran po rten , og da hoben syntes dem
tilstrækkelig stor, satte de den i brand. Snart luede flam m erne højt op
og små ildtunger slikkede stadig voksende op ad portens svære planker
og stolper, et tegn på, at det ophedede og udtø rred e træ snart ville
fænge ild. Da løsnede forsvarerne bjælken over pæ orten og styrtede
stenene ned i det bræ ndende kvas for at kvæle ilden, den dæm pedes vel
nok også en kort tid, m en hvad hjalp det, snart bræ ndte det igen i lys
lue og portens egeplanker begyndte at bræ nde. V enderne hilste stene
nes fald m ed et øredøvende trium fskrig, der end også overdøvede ste
nenes buldren og ildens bragen. I store flokke styrtede fjenden frem
for at øge ilden, borgens forsvarere skød pile og kastespyd af m od de
frem storm ende vendere, også blidestene, ja kogende vand styrtede
ned på de m yldrende fjender, m en de flagrende flam m er kastede et alt
for ustadig lys på skuepladsen for den natlige kam p og kun forholdsvis
få af de lig skygger om kringløbende vendere blev fældet. O m m or
genen faldt p o rten m ed et vældigt brag, m en alt var endnu et eneste ild
hav og først den følgende dag var det muligt at skaffe sig indgang. Ven
derne storm ede frem , m and m od m and m odtoges de i den m ørke p o rt
hvælving af de uforsagte forsvarere. Kam pen var lang og blodig, m en
alt var ulige, stedse ny m asser af vendere storm ede frem , og efter en
hårdnakket m odstand blev den lille tapre skare træ ngt tilbage efter at
de første var faldne. Venderne trængte ind i slotsgården, og nu kendte
deres rovgerrighed ingen grænser, alle storm ede ind i slottet for at røve
og plyndre, enhver ville være den første og nær var de kom m et til at slås
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indbyrdes. D e få m ænd af borgens befæstning der var blevet tilovers
indså at alt var tabt og benyttede vendernes begærlighed og havesyge
trak de sig i sluttet hob m ed deres døde høvedsm ands døtre i deres
m idte langsom t tilbage til skibene, som de lykkeligt nåede. S nart var
de i sikkerhed ude på fjorden. D a venderne intet fandt at plyndre og
røve, satte de ild på borgen, og snart efter forlod de det ødelagte land.
B roagerlands beboere vovede sig snart frem af deres skjulesteder, de
afbræ ndte landsbyer blev igen opbygget og lidt efter lidt vendte m ed
freden også velstanden tilbage. D en afdøde ridders forældreløse og
hjem løse d øtre fandt et tilflugtssted hos en af deres faders gam le tro fa
ste mænd. Og endelig fik landet den så længselsfuldt im ødesete fred, i
året 1157 blev D anm ark delt im ellem Svend E riksen, K nud M aagensen
og V aldem ar K nudsen således, at Valdem ar fik begge Jyllande, både
N ørre- og Sønderjylland. H an var en dygtig og tapper herre, d er vand
rede i sin ældre faders fodspor og rensede landet for vendere. Sam m e
år blev K nud M aagensen m yrdet i Roskilde af Svend E riksen. Valde
m ar undgik m orderne og undkom til Fjenneslev. Nu udbrød en krig
m ellem Valdem ar og Svend. På G rateheden ved V iborg faldt Svend,
som m an siger, for en bondes øksehug. V aldem ar blev nu af hele D a n 
m arks folk kåret til konge. D et stolte tvillingepar A sbjørn Snare og
A sker H vide, hans fosterfader A sger Rygs sønner, stod last og brast
m ed V aldem ar deres fosterbroder, til hvem de var knyttet ved et trofast
venskab. For at tugte venderne eftertrykkeligt for deres røvertog, førte
Valdem ar i m ange år krig m od dem , m en han nøjedes ikke m ed at jage
dem bort fra D anm arks grænser, han angreb dem i deres eget land.
1168 ero b red e og ødelagde han A rkona på Rygen. 1170 indtog han
Julin, Kamin og Stettin i Pom m ern. D erm ed var vendernes magt
bru d t, deres land blev et len af D anm arks rige, og snart fandt kristen
dom m en indgang hos dem , deres sæder og skikke blev m ildere og al
drig m ere gæstede de deres nabolande på deres forrige vis. Valdem ar
fortjener m ed rette tilnavnet den Store, som både hans sam tid og efter
tid tillagde ham , han viste sig som en ægte søn af sin tapre ædle fader.
D a landet endelig havde fået fred, lod de to søstre på Smøl af deres
fæ dreneborgs m ure opføre en kirke til et værdigt m inde om deres brave
fader. Kirken blev opført på en nærliggende h ø j. Også sig selv satte døtrene et varigt m inde, idet de forsynede kirken m ed tvende mægtige
tårne. Disse to lige høje tårne vidner endnu om , at to søstre h ar bygget
dette prægtige tem pel. D en om talte kirke er kirken i Broager. I tidens
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løb opstod om d ette gudshus landsbyen B roager. Inde i kirken oprejstes et træ billede d er frem stillede kristendom m ens sejr over den vendi
ske drage. D ette billede findes endnu den dag i dag i kirkens våbenhus.
D ette sagn er genfortalt som det vel h ar lydt m ed dram atik og d an 
m arkshistorie, alt efter den fortæ llendes viden og fantasi. I slutningen,
hvor kam pen m ellem den onde og det gode bliver om talt, blev et træ 
billede om talt. D erm ed m enes sikkert den billedskæ regruppe som vi
ser Sankt Jørgens kam p m ed dragen, der jo idag springer en i m øde,
når m an træ der ind i kirken.
O m denne gruppe skriver N ationalm useet følgende:

Sankt Jørgen
Nationalmuseet
S. Jørgen og dragen. I kirkens tårnrum står nu den store, m eget velskårne figurgruppe, et sengotisk billedskæ rerarbejde fra slutningen af
1400 tallet, nystafferet og restaureret efter en om tum let tilværelse.
D ragen er helt fornyet i 1880 prinsessen og den oprindelige piedestal er
forsvundet. D en legem store helgen, 190 cm høj, sidder på en hest i n a
turlig størrelse.
Som på B ernt N otkes lidt æ ldre, H ans Briiggem ans og H enning van
d er H eides lidt yngre, berøm te storskulpturer af sam m e em ne (den
første i Stockholm Storkyrka, den anden i N ationalm useet, tidligere
H usum M ariakirke, Sydslesvig, den tredie i S. A nne-m useet, Liibeck)
er S. Jørgen frem stillet i det øjeblik han vil lade det højt løftede sværd
suse ned i dragen, over hvilken hesten nu rejser sig m ed stejlende for
ben. H elgenen er en ung, skægløs, hårfager m and, m ed lidt velnæret
ansigt (hvis træk til dels er fornyet 1880). På hovedet bæ rer han en ru n d 
puldet hue, kranset afe n vulst, hvor hulede skråbånd veksler m ed kug
lestave, og sam m e m ønster har huens store topknop, over panden er
d er et stæ rkt foldet, blom sterlignende o rnam ent. Ø jnene er detailleret
skåret, næsen smal og fin, m unden lille, m ed noget fyldig underlæ be,
og han har ansats til dobbelthage. H året har tidens kraftige, m en ikke
o u trered e krøl, o m trent som på A lbrecht D urers selvportræ t fra de
85

86

unge år, det falder som en svær m anke langt ned ad ryggen, opdelt i tal
rige lokker, der til dels dæ kker hinanden.
Over rustningen bæ rer han en kort kofte m ed skøde, halvcirkulært
opslidset over h ofterne, m ed halvrund og to spidsovale udskæ ringer i
ryggen og fortil delt af tre og tre rem m e skråt ned over brystet. D en
sam m enholdes dels af en smal rem om livet, dels af en centim etertyk
snor foroven, bu n d et m ed en sløjfe i højre side. Æ rm erne har gab u n 
der arm ene, så rustningen kom m er til syne under den hævede højre
arm , hvis hånd holder et nyere, lidet tidsmæssigt sværd.
Selve rustningen består af en toleddet halskrave m ed grat fortil, ak
selstykker, hvis fiskefinneform ede rygskinner kom m er til syne neden
for højre arm hule (overarm srør og albuepukler er ikke synlige) under
arm srør, der skim tes ved højre håndled og handsker sam t bryst (og
ikke synlige ryg) plader, brystpladen er tvedelt, m ed skarp m idtgrant i
forlængelse af halskravens. U nderdelen, der er næsten m uslingeskal
form et m ed ophøjede »stråler« fra bæ ltestedet og ud til siderne, er
skudt o p efter i en spids til m idt på brystet. H er begrænses den af det
øverste af de to vinkeldannede prydbånd, som hver ender i en kors
blom st. U nder den stærkt indsnævrede talje b red er det korte lændeskørt sig ud og til d ette - gennem en smal tværskinne - slutter lårta
skerne sig m ed deres dekorative, buede grater. Men hele bentøjet er,
som brystpladerne, k arakteriseret ved den kraftige, gennem løbende
lodrette grat, der i høj grad bidrager til rustningens elegance. Knæpuklerne er fint udform ede m ed fligede bladborter, selve knæskålen glat,
m en en lende i en vifteform et vinge, også for de fastspæ ndte rem m e
under knæ ene er der gjort rede. U nderbensrørene, der slutter sig tæt
til benets form , er glatte. D e leddelte sko, m ed hælhuller til for
svundne sporer, har rundede næser. Stigbøjlerne er nye.
Ifølge hele sin form er S. Jørgens rustning da en karakteristisk sen
gotisk tysk rustning af en type, der er i brug i tiden 1470 - 1490/1500, og
som kendes fra flere bevarede eksem plarer, blandt hvilke kun skal
nævnes æ rkehertug Sigmund af Tyrols fornem m e rustning fra o. 1480.
D ragen er, som nævnt fra 1880, udført i den af m aleren og billedskæ
reren C hristian C arl M agnussen startede og ledede billedskærerskole
i Slesvig. Stafferingen (rød kofte, sølvrustning m ed guld, grøn drage)
er noget senere.
Form entlig har figurgruppen været opstillet i nordkapellet, hvis øst
væg har kalkm alerier m ed skildringer fra S. Jørgen legende, noget
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yngre end træ skulpturen. Sandsynligvis har gruppen haft plads på et
podie, m en om d ette h ar væ ret en høj, reliefsm ykket piedestal som i
Stockholm eller en lav, usm ykket, vides ikke. Givet er det im idlertid,
at prinsessen, som S. Jørgen frelser fra dragedøden, ikke har m anglet.
I kirkens regnskaber om tales gruppen mærkeligt nok ikke. Først i
præ steindberetningen 1809 nævnes den »auf den K irchenboden« i h e
stens bug var der et stort, m ed vold åbnet hul, efter forlydende gjort »i
krigstider« (1658-59) af svenske soldater, d er ventede at finde guld i h e
sten. 1858 var d er p laner om at restaurere gruppen, snedker Teller
skulle udføre arbejdet for 100 rdl.
W orsaae havde foreslået en afrensning af farverne, »men d ette tilla
d er m aterialets skrøbelighed ikke«. Før 1880 var »resterne« im idlertid
kastet på loftet, og da m an tog dem ned, var dragen (og prinsessen) for
svundet. E fter M agnussens restaurering og supplering 1880 blev figu
rern e bronceret (1883) og opstillet i tårnrum m et. »Dog tidens tand
satte sit mærke på dem . E n del af rytterens ansigt var hensm uldret. H e 
stens bug åbnet og flere skavanker viste sig også på dragen. Ved et til
fælde fandt m an i den åbnede bug en seddel m ed årstallet 1572 sam t en
tysk bibel fra 1854«. H ele gruppen, der var uden nogensom helst farve
blev nu grundigt istandsat. E fter korrespondance m ed sognepræsten
ved S torkyrkan i Stockholm . Ved hjælp af dennes oplysninger og et ko
loreret billede af gruppen lykkedes det omkr. 1927 en af vore dygtige
hjem lige m alere, Jakob H ansen, B roager, at skabe en skøn og udtryks
fuld gruppe«.
D et vil efter ovenstående være klart, at spørgsm ålet om gruppens
kunsthistoriske proveniens ikke kan besvares m ed fuld sikkerhed, så
m eget m ere som m eddelelsen om rytterens hensm uldrende ansigt b e
kræftes af et ældre fotografi i N ationalm useet, hvoraf frem går, at næ
sen og hele hagepartiet (til dels m ed m unden) må være nym odelleret.
Ikonografisk står B roager-gruppen H enning v. der H eides S. Jørgen i
Ltibecks S. A nnen m useum nær uden dog at nå dennes kunstneriske
kvalitet. B roagers hest viser helt det sam m e m uleparti som H eidegruppens fnysende ganger, m ed åbent gab og blottede overtænder,
m en i en keltheder er både heste og ryttere forskellige, og Broagergruppen savner ganske den H e id e’skes liv og bevægelse. En sam m en
ligning m ed S. Jørgensgruppen i K råksm ala, Sm åland og m ed R os
kilde dom kirkes urgruppe giver antydninger o m , hvorledes dragen kan
have været anbragt.

H erm ed ender ikke Sankt Jøregens tilknytning til kirken. B roager
kirke er ganske vist indviet til Jom fru M aria, m en er bedre kendt for
sin tilknytning til Sankt Jørgen og ikke uden grund, thi under kalk
ningsarbejdet i kirken i året 1923 fandt m urer Chr. Nicolaisen fra D ynt,
senere kendt som sognerådsform and for B roager sogn, spor af kalkm a
lerier i korhvælvningen og afdæ kkede et stykke deraf. M an tilkaldte
m useum sinspektøren fra S ønderborg, som derefter bad N ationalm u
seets d irek tø r Dr. M ackesprang om at se på fundet. D et blev så beslut
tet at restau rere kirken og de m alerier d er var. H e r fandt m an et m or
som t m aleri på nordfløjens østvæg, en billedserie som viser Sankt
K athrinas historie. I øverste felt til højre ses en kirke m ed dobbelttårn,
korsfløje og m ur om kring. D ette billede er kun løst afdæ kket, så det
endnu ikke kom m er tydeligt frem , m en m an kan sige, det vistnok er
det ældste billede af B roager kirke, der h er er kom m et for dagen (192427). E fter drag ter og andet at døm m e vil disse m alerier stam m e fra ti
den kort før 1500, altså fra sam m e tid m an h ar opført kapellet. M en det
besluttedes i 1933-34 at genrestaurere disse m alerier og konservator
E gm ont Lind, d er i 1930 var blevet ansat ved N ationalm useet som kalk
m alerikonservator, han havde iøvrigt været m edhjæ lper hos konserva
to r Egil R o th e, der sam m en m ed N. R R asm ussen havde forestået ar
bejdet fra 1924-27, han blev b etro et arbejdet. H an blev m eget optaget
af disse m alerier og skrev i skriftet: »Fra N ationalm useets arbejds
m ark« i 1937 artiklen »Set. G eorgslegenden i B roager« som her gengi
ves i sin fulde længde:

Set. Georgslegenden i Broager
A f Egmont Lind
B roager kirke, en af Sønderjyllands skønneste og m est m onum en
tale kirkebygninger, ejer en i flere henseender interessant samling
kalkm alerier fra ikke m indre end tre forskellige tidsperioder, nemlig
apsism aleriet fra ca. 1260-70, korhvælvingens evangelistbillede dateret
1581 og korsskæringshvælvingens dom m edagsbillede og prægtige o rn a
m entik fra tiden om kring 1510-20.
Sam tidig m ed sidstnævnte m alerier og udført af sam m e m ester er
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desuden den farveprægtige billedsam ling, som pryder østvæggen og
delvis vestvæggen i kirkens nordre korsarm , et i senm iddelalderen til
bygget kapel.
E n ganske særlig interesse knytter sig til disse m aleriers em ne, thi for
første gang i den hjem lige ikonografis historie står vi overfor en kalk
m alerifrem stilling, hvortil m otiverne er hentede fra Set. G eorgs m ar
tyrlegende, den såkaldte »ældre legende« eller »den latinske legende«,
hvis opståen går så langt tilbage som til det 4.-8. årh ., m edens »den
yngre legende«, som blev optaget i m iddelalderens berøm teste legen
desam ling »den gyldne legende«, først kom til V esteuropa m ed kors
ridderne i det 13. århundrede. I den yngre legende fortælles om Set.
G eorgs kam p m ed dragen, et em ne som m iddelalderens kirke m ed for
kærlighed tager sig af og anvender som symbol på kam pen mellem
godt og ondt, mellem kristendom og hedenskab. Vel sm elter den ældre
og yngre legende sam m en i m iddelalderens løb og kaldes slet og ret
»Set. G eorgslegenden«, m en af denne er det kun den yngre p art, d ra
gestriden, som kom m er til anvendelse i kalkm aleriudsm ykningen. I
den ældre m iddelalder kæ m per ridderen til fods med dragen, i den
yngre m iddelalder foregår kam pen til hest.
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Set. G eorg - »then første riddere effther vor herriss fødelse« - fødtes
i K appadokien og blev rom ersk kriger. U nder sine rejser kom m er han
til Syrien og finder her konge og folk slagen i rædsel og sorg, thi en
grum drage huserer på det frygteligste i landet, har røvet kongens d a t
ter, den skønne prinsesse K leodelinde, og bortført hende til sin hule.
D en unge ridder tilbyder at befri prinsessen, opsøger dragen og indla
der sig i en rasende kam p m ed uhyret, som tilsidst m å bukke under gennem stukket m ed lanse og sønderkløvet m ed sværd.
K ongeparret og det ganske folk jubler over den unge ridders dåd,
m en da G eorg erklæ rer, at sejren ene er vundet ved G uds hjælp, lader
konge og folk sig kristne. Tyve tusinde m ennesker lod sig døbe på een
dag. R idderen ønsker ikke at få prinsessen som løn for sin dåd, hvad
ellers kun var rim eligt, m en ene M aria, G udsm oderen, vil han tjene; »det haffuer ieg iom fru loffuet hindis tienere skall ieg verre«. - Kongen
overøser da den unge helt m ed kostelige gaver, m en også her viser han
sin ædle k arak ter og skæ nker alle gaverne til de fattige.
O m sider ankom m er Set. G eorg til Bithyniens hovedstad, Nichom edia, hvor den hedenske kejser D iocletian residerer. R idderen går i kej
serens tjeneste og bliver hurtig dennes yndling og senere tribun takket
være sit m od og ædle sind. Ved Set. G eorgs gode eksem pel lader kejse
rinden, den ædle A lexandra, sig kristne, og tilskyndet af ham bønfal
der hun kejseren om at opgive afgudsdyrkelsen og lade sig kristne, m en
kejseren afslår hendes bøn.
D iocletian skal have været m eget tolerant over for de kristne, hvoraf
mange havde deres gang ved hove og besad offentlige em beder. Med
desværre lod han sig påvirke af sine rådgivere, der stod m eget fjendtlig
overfor kristendom m en op på alle m åder søgte at lægge de kristne for
had hos kejseren ved at beskylde dem for at være årsagen til ulykker og
m odgang i hans land. Således udbrød der engang ild i kejserens slot, og
naturligvis blev skylden p åd u ttet de kristne, hvorfor m ange af dem
m åtte vandre i fængsel.
Tilsidst lod kejseren sig overtale til at udstede en række forfølgelse
sedikter. Å r 303 giver han således ordre til, at alle de kristnes kirker
skal nedbrydes, og året efter udsteder han et nyt edikt lydende p å, at
alle uden undtagelse skal tilbede afguderne og ofre til dem .
Forbitret river Set. G eorg ediktet ned og tram per det under fode,
m en gribes af kejserens mænd og kastes i fængsel. Diocletians harm e
er mægtig, da han erfarer, at de kristne næ sten alle som een næ gter at
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afsværge deres tro og dyrke afguderne, og under rædselsfule pinsler
m å h u n d red er og atter h u ndreder lide m artyrdøden.
Kejseren lader Set. G eorg føre for sig, og opfordrer ham til at af
sværge sin kristentro for derved at redde sit liv. M en hverken indtræ n
gende tale eller hårde trusler form år at rokke den tapre ridder. D a gri
bes han af b ø dlerne, som river tøjet af ham og kaster ham i en kule m ed
læsket kalk. I tre dage m å staklen opholde sig i den ætsende kalk, inden
han udfries og atter føres for kejseren. Nye opfordringer til ridderen
om at lade sig om vende e r lige så frugtesløse som fo rh en , og m an griber
til en ny proces, ifører ham gloende jernsko og pisker ham m ed svøber
af okselæder. Og lige så ofte kejseren m aner ham til at opgive sin tro,
lige så ofte svarer m artyren standhaftigt n ej. E n troldm and får så ordre
til at brygge en m eget kraftig gift, og i overværelse af kejseren tvinges
Set. G eorg til at tøm m e giftbægeret. M en forinden han fører bæ geret
til m unden, b eder han en bøn, gør korsets tegn over giften og kan ved
him lens bistand drikke den uden at tage skade. Ved d ette under blev
flere af hedningerne slagne m ed rædsel og lader sig om vende. D og, kej
seren giver ikke op. M artyren må endu en gang tøm m e giftbæ geret,
m en se - det sam m e gentager sig, Set. G eorg forbliver uskadt. D a sker
det, at troldm anden, som har brygget giften kaster sig for Set. G eorgs
fødder og lader sig om vende. M en nye pinsler venter staklen. A f b ø d 
lerne spændes han på et m arterhjul beklæ dt m ed m ange, skarpe knive
og tilredes på det frygteligste. Sønderskåret og blødende tages han af
hjulet, m en hvad sker? Set. G eorg knæ ler i bøn og er helbredt i et nu.
Endelig lader D iocletian sin sk arp retter tage affære. M ed sit sværd
skiller denne Set. G eorgs hoved fra kroppen, og slut er det m ed alle de
m irakuløse hæ ndelser og m artyrens liv.
D ette i korte træ k indholdet af Set. G eorgslegenden, som m an må
kende for at kunne forstå billedserien i B roager kirke.
Østvæggen i den om talte nordre korsarm (fig. 1) er inddelt i fem fel
ter, hvoraf det øverste ræ kker gennem væggens fulde bredde og for
oven begrænses af hvælvingens vederlagsstik. - H er i dette felt begyn
der m artyrlegenden. Til venstre ser m an byen Nichom edia m ed de
kristnes kirke, talrige huse, kongeborgen og bym uren, som omgives af
voldgraven. Fra et stort p orttårn fører en bro over voldgraven til det
åbne land. På broen står kejseren, og den kronede kvinde, der knæler
for hans fødder, er kejserinde A lexandra, som forgæves bønfalder ham
om at opgive afgudsdyrkelsen (fig. 2). Bag ved kejserinden står legen
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dens hovedperson, selveste Set. G eorg, iklædt ridderdragt, en kort,
tvefarvet kjortel, røde hoser og »andenæbssko« sam t sværd ved lænd.
B eskyttende ræ kker han hæ nderne frem m od dronningen, en gestus,
som fortæller, hvor stæ rkt han tager del i hendes bøn. R idderen har b å
ret en baret m e d e n lille, ru n d p u ld , m en ingen glorie. D enne bæ rer han
m eget betegnende først i den underste billedfrises fire felter, hvor det
egentlige m artyrium begynder.
I feltet længst til venstre bliver helgenen af to bødler ført frem for kej
seren. Billedet fortæ ller os om kejserens forgæves forsøg på at få ridde
ren til at afsværge sin tro. I næste felt ser m an hudstrygningen. Nøgen
hænger m artyren i et træ , alt im ens to bødler piner ham i kejserens nær
værelse ved at slå ham m ed en stok og piske ham m ed en indretning,
som m åske nok skal forestille en oksesvøbe.
Særlig farveprægtig og dekorativt grupperet er figuropstillingen i tre 
die felt, scenen hvor giftbægeret tøm m es (fig. 3). Tydeligt er skildret,
hvordan Set. G eorg m ed sin højre hånd foretager en signende gestus,
korsets tegn, over bæ geret, hvorved giften gøres virkningsløs. I bille
dets venstre side ser m an bødlerne styrte til jorden slagne af skræk ved
m artyrens usårlighed; bæ geret m å altså være tøm t første gang. D en
knæ lende kvinde i billedets m idte skal muligvis forestille kejserinden
eller en anden m edtroende, som beder for m artyrens liv, hvis da ikke
her er tale om en hedensk kvinde, som bliver grebet ved m iraklet, og
lader sig om vende. Kejseren selv synes så tem m elig uberørt af situati
onen, m en den bag ved ham stående person, en cerem onim ester eller
kan hænde den i legenden om talte troldm and, som bryggede giften,
trykker sig fortroligt op ad sin hersker og peger ivrigt hen m od d ram a
ets hovedfigur. Tænkeligt er det, at han fyldt m ed bange anelser gør
kejseren opm æ rksom på processens unorm ale forløb og bødlernes san
seløse rædsel, eller at han m ed opm untrende ord netop vil hindre, at
også D iocletian skal blive grebet af frygt.
I sidste felt skal så m artringen på hjulet gå for sig (fig. 4). M en rigtig
nok er em net her behandlet noget vel frit. Thi uden at være m arteret
knæ ler Set. G eorg i bøn, påkaldende him lens hjælp, og hjulet bliver
splintret i m ange stykker af et mægtigt lyn. K rigere og bødler styrter
bedøvede eller dræ bte til jorden. Lynets splintring af m arterhjulet er et
træ k, som muligvis er lånt fra K atharinalegenden, hvor en lignende til
dragelse går for sig.
M artyrens h enrettelse ved sværd er en scene, m an forgæves søger ef
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ter. At den endelige afslutning på hans m artyrium ikke skulle være
frem stillet sam m en m ed de øvrige m alerier, er vel lidet sandsynlig. M å
ske har d ette motiv oprindelig været at finde på vestvæggen, hvis indde
ling og udsm ykning h ar svaret til østvæggens, m en ved tidernes ugunst
næsten er gået tabt.
Og dragestriden - senm iddelalderens m ed så stor forkæ rlighed b e
nyttede del af Set. G eorgslegenden, heller ikke den findes i billedsam lingen. Lykkeligvis er den dog ikke tabt. Såvist som kam pen m ellem
godt og ondt er evig standende, såvist udkæ m per Set. G eorg den dag i
dag sin bitre strid m ed dragen i B roager kirke. M en kam pen er forlagt
til et for d ette mægtige dram as udfoldelse så snævert og forklem t sted
som kirkens tårnrum . H er - skåret i træ og vældig bem alet har vi »den
gyldne legende«. Iført en sølv- og gyldentglim tende rustning og og ri
dende på en gråskim let hingst styrter ridderen sig frem m od dragen
svingende sit sværd for at sønderkløve det hvæsende uhyres hoved.
At denne gruppe oprindelig har haft sin plads i den nordre korsarm
er givet. Og hvilken pragt har da ikke præget dette sted i kirken, hvor
vægm aleriernes rene og glødende farver har spillet om kap m ed den
ikke m indre farvestrålende ryttergruppe. M en trods pragten undgår
man ikke at føle sig slået af kontrasten m ellem m artyrlegendens b e re t
ning om bitre og kvalfulde lidelser og riddertidens fra fantasiens ver
den hen ted e beretning, gennem hvilken vi i vor erindring uudslettelig
bevarer m indet om Set. G eorg, »then første riddere effther vor herriss
fødelse«.
Som m an ser, h ar Sankt G eorg eller på dansk Sankt Jørgen sat sit
præg på kirken. D et e r så vidt vides den eneste kirke i D anm ark, hvor
denne legende er frem stillet. At m an har undladt halshugningsscenen
kan i grunden ikke undre, idet forklaringen m åske er den, at m an har
ladet en m aler m ale den ældre legende, og overlader en billedskærer at
frem stille Sankt Jørgen og dragen m ed prinsessen. De har begge haft
plads i den nordre korsarm (kapel), hvor de har dannet en helhed, idet
d ette kapel har været indviet.til Sankt Jørgen. M aleren har derfro ikke
villet ødelægge helheden ved at skildre det ondes sejr (halshugningen),
m en vist ridder Jørgen som helgen m ed glorie og i bøn, så m åske var
det en ide at flytte figurgruppen ind på sin gam le plads.
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Broager Kirkegård
Fortalt a f Peter A. Petersen, Mølmark
Som kirken så rum m er kirkegården m ange m indesm ærker. D er fin
des således flere soldatergrave fra de slesvigske krige.
N ord for kirken, placeret side om side ligger 2 soldater fra krigen
1848-51. D en ene er dansk, nemlig underkorporal H ans N ielsen, Brahesborg. H an faldt ved en træfning i en teglværkslade ved E gernsund
den 28. maj 1848. D en anden faldt ligeledes ved de kam pe, der fandt
sted ved Nybøl den dag, og ligger begravet navnløs - en hannoveraner
kriger. B roagerland blev forskånet for yderligere kam phandlinger, et
ingenm andsland mellem det danskbesatte Als og det slesvigholstenske
Flensborg. Som kuriosum kan nævnes, at den ene af de to præ ster B ro
ager kirke havde dengang, nemlig C hristian W ollesen flygter til Flens-

Den tyske kriger der, ifølge pastor Jørgen
S tephensen, fik hovedet skudt af af en dansk
kanonbåd, da han opholdt sig
ved Vemmingbund.

Den danske soldat
Gravene fra 1848.
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b o rg , og den anden pastor Jørgen Stephensen flygter til A ls. D e havde
ikke sam m e m ening om sagen, selvom de var svogre.
D erim od kom krigen i 1864 til at sæ tte sit præg på kirkegården, sel
vom krigen var af kortere varighed (1. 2. 1864 - 25. 7. 1864). D er ligger
nem lig ca. 300 faldne soldater begravet i fællesgrave og enkeltgrave. I
enkelte tilfælde er den faldne ført hjem til sin fødeby. D e danske solda-

Mindesmærket over 73 danske soldater.
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ter er alle begravet i en fællesgrav, hvorover d er er rejst en sleben o b e
lisk m ed indskriften: M inde over 73 danske krigere faldne ved D ybbøl
i kam pen for fæ drelandet 1864:, på m ellem stykket et skriftsted fra
A ab. 2 v. 10: »Vær tro indtil døden, så vil jeg give dig livets krone«.
O belisken blev afsløret den 6. juli 1880 i stilhed, idet B roager jo nu var
un d er preussisk styre. Ifølge m useum sdirektør R åben, Sønderborg
stod d er ved siden af obelisken en jernplade m ed følgende indskrift:
»73 danske soldater som døde på lazarettet i B roager af deres sår fra
krigen 1864. Hvil i fred«. D et har sikkert væ ret det oprindelige. Nav
nene på disse kendes ik k e , ifølge Forsvarets arkiver under Rigsarkivets
3. afdeling, m en derim od i R åbens personlige optegnelser på m useet i
Sønderborg kender m an navnene på 33. D e h ar alle været tilfange
tagne danske soldater, d er har væ ret indlagt på lazarettet, der var ind
rettet i den nybyggede skole. Idag er denne bygning in d rettet til præ ste
gård. D en blev nedlagt som skole i 1912, hvorefter den tjente som beb o 
else for købm and Johannes O hrt, og siden boede familien Wølck der.
Soldaterne kom fra hele D anm ark, og de er døde i tiden fra m idt i
m arts til sidst i juli.
G arnisonen i S ønderborg h ar den tradition, at det hvert år 1. pinse
dag bliver givet en krans, som så m enigheden sam m en m ed præsten
nedlægger ved m indesm æ rket. M indetalen blev i m ange år holdt af et
m edlem af D .S .K ., som regel H ans Struck, M ølm ark. E fter forenin
gens o phør er det nu alm indeligt borgeligt om bud. D en tyske forening
»Volksbund D eutsches K riegsgråberfiirzorge« nedlægger ligeledes
hvert år en krans h er ved graven den 18. april. »Pionerkam m eratschaft
Flensburg« nedlægger ligeledes den dag en krans ved m indesm ærket
over P ioner Karl Klinke og de m ed ham faldne tyske pionerer. H an er
begravet ved siden af m indesm æ rket, et stort sort jernkors m ed hvid
skrift fortæller, at han hviler her sam m en m ed 8 andre pionerer, alle er
de faldne den 18. april 1864 under storm en.
H vorfor er Karl Klinkes navn blevet knyttet til storm en på Dybbøl?
I skanse 2 på Dybbøl står der ligeledes en m indesten over Klinke. I
m ange år lå der et hotel på hjørnet af D ybbølgade og B irkeallé m ed
navnet »H otel P ioner Klinke«, der stod også en legem stor statue af pi
o n er Klinke på gesim sen ved siden af indgangen. I en tysk skolebog
kan m an læse følgende korte beretning om storm en på D ybbøl: »U n
der storm en den 18. april sprængte pioner K linke, ved antæ ndelse a fe n
krudtsæ k, palisadevæ rnet og døde d eraf som en prøjsisk »W inkelried«
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Karl K linke’s mindesmærke.
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Karl Klinkes grav.
Landsbyen Bohsdorf liger i nærheden af Frankfurt an der Oder.
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(W inkelried var en schweizer, der i slaget ved Sem pach i 1386 havde
henledt fjendens opm æ rksom hed og spyd på sig selv, og ved sin død åb 
net vejen for Eidgenossernes sejr over en vis Leopold fra Ø strig, altså
en helt). Vi har således h er på B roager kirkegård Preussens krigshelt
fra 1864, både m ed grav og m indesten.
H vorledes opstod nu denne m yte, der i årenes løb gav stof til utallige
historier og skildringer, både i poesi og prosa. For eksem pel i bogen
»Geschichte des B randenburgischen Pioner.B ataillons nr. 2«, hvis for
fatter er H auptm ann W ollmann, udgivet 1888, fortælles at Klinke un
d er storm en havde m istet tæ ndsnoren til krudtsæ kken, m en antæ ndte
så lunten, hvorved han blev stæ rkt forbræ ndt, og senere blev han skudt
i brystet, hvorefter han udåndede. K linke, der var m inearbejder fra
byen B ohsdorf, efterlod sig flere børn.
Baggrunden for denne heltevirak var vel også forfatteren og krig
skorrespondenten T heodor Fontane (1819-98 om talt i B roager V ), der
ved sine beretninger og digte gav stof til Klinkes glorie, her gengivet
m ed et enkelt vers fra digtet »D er Tag von Diippel«:

Hotel Pionier Klinke.

100

Palisaden starren die Stürmenden an,
sie stutzen, wer ist der rechte Mann?
Da springt von Achtern einer hervor:
»Ich heisse Klinke, ich öffne das Thor«
Und er reisst von der Schulter den Pulversack,
Schwamm drauf, als wär’s ein Pfeif Tabak.
Ein Blitz, ein Krach - der Weg ist frei Gott seiner Seele gnädig sei.
Solchen Klinken für und für
öffnet Gott selbst die Himmeltür.
O versat frit til dansk af H arald C hristensen,
»Tre K roner«.
Palisader stirrer m od de stormende fra skansens rand
de studser, hvem er den rette mand?
Da springer een frem fra bageste trop,
jeg hedder Klinke, jeg lukker op,
og han river fra skulderen krudt i en sæk
holder ej sin shagpibe fra den væk.
Et lyn, et brag, vejen er fri
må Gud stå hans sjæl nådig bi.
For sådanne Klinker nu som før
åbner Gud selv himmelens dør.
M an genkender om talen af piben i de historier, der fortælles. Verset
hentyder også til beretningen, hvor Klinke skulle have m eddelt sin løjt
nant vom Sass-Jaworsky: »Jeg vil skaffe »luft« bedre end ti« eller en an 
den beretning: »H err løjtnant, vi skal tage skansen, m en m ed økser vil
det tage for lang tid, bedre at sprænge palisaderne i luften«. E ro b rin 
gen tog forøvrigt kun 10 m inutter ialt. Ved sprængningen bliver Klinke
forbræ ndt, og bliver yderligere såret i arm og bryst af en dansk kugle,
han d ør på vej til lazarettet i Broager. En helt var født, selvom sandhe
den vel rettere var den, at han døde som tusinde andre navnløse solda
ter, m en i nationalism ens hellige navn bør der jo være helte, og O tto
von Bism arck havde brug for et idol i skabelsen af et Stortyskland.
D e seneste års arbejde for fred og forståelse landene og især m indre
tallene im ellem har m edført, at tyske forskere har taget krigen 1864 op
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til næ rm ere analyse, blandt andet m ed næ rm ere belysning af Klinkes
indsats - var han en helt, eller kun een der opfyldte sin pligt som soldat?
W infried Vogel, brigadegeneral i den tyske forbundshæ r, har udgi
vet en bog i 1987: »E ntscheidung 1864«. H eri skildres storm en på
skanse 2, og slutter denne beretning m ed den prøjsiske generalstabs
beretning fra kam pen: »U nderofficer L adem ann fra P ionererne an
tæ ndte den 30 punds tunge krudtsæ ks tændsnor. P ioner K itto kastede
sækken fra glacis (skrånende side af jordvold foran fæstningsværket)
m od foden af palisaderne. Ved den hurtige efterfølgende sprængning
blev to palisader væltet, P ioner K linke, som allerede befandt sig på p a
lisadevæggen, blev stærkt forbræ ndt, og ved tilbageklatringen op ad
graven, blev han dødeligt ram t af en kugle. L øjtnant D iener fik hånden
forbræ ndt.« E n helt var født. Så lad os blot fortsæ tte m ed den årlige
kransenedlæ gning og m indes de faldne - tage ved lære af fortidens fejl
til en bedre forståelse os im ellem - så bliver Klinkes m inde en h elteger
ning.
I denne afdeling af kirkegården, der blev anlagt i 1865, findes der
endvidere 15 gravsteder over tyske soldater, der faldt ved D ybbøl eller
døde på lazarettet, m en ingen nåede i berøm m else så højt som Pioner
Carl Klinke fra B ohsdorf. (som skrevet står på hans grav).
K ild e r:
J. C . A n d ra : L e h rb u c h d e r G e s c h ic h te .
G e rd S to lz -Je n s H a rre b y e : D e u ts c h e K rie g sg ra b e r.
G e rd S to lz: D a s d e u ts d i- d a n is h e S c h ic k z a lja h r 1864 in se in e m E re ig n is se n .
W in frie d V ogel: E n ts c h e id u n g 1864.
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Flygtninge
a f F. S. Grove Step hensen
Jylland og det slesvigske fastland har altid væ ret et om råde præget af
krige og derm ed også af flygtninge.
D a oprø ret brød ud i 1848 havde Jørgen Stephensen været sognep
ræst i B roager i 14 år, og sam m en m ed Kristen K arstensen fra D ybbøl
og J. F. Fejlberg fra U llerup underskrev han den 21. april og 20. maj
1848 erklæ ringer til den danske Regeringskom m ission i H aderslev og
den provisoriske regering i Kiel om de var loyale overfor kongen og det
danske rige.
D et m edførte, at S tephensen ved flere lejligheder m åtte flygte ud på
den korvet, der var stationeret m ellem Brunsnæs og H olnis. Ufrivilligt
ophold til søs, der dog var kortvarige.
Noget var er i gære, og den 28. oktober 1848 m eddelte oprørslederne
i B eseler og Reventlow så de tre præ ster afskedigelse på gråt papir.
E n appel til kongen kunne kun resultere i sym pati og tilbud om hjælp
til de afskedigede, og selv det at 338 m edlem m er af B roager m enig
hedsråd underskrev en petition (bønskrift) til oprørsregeringen til for
del for sognepræsten: den hæderlige og sam vittighedsfulde, tro em 
bedsm and og fader for os, vore forældre og børn, hjalp ikke.
D e kirkeældste M athias H ollensen, M athias Thom sen, A ndreas
M øller og Jens Philipsen protesterede den 4. novem ber m od, at den
provisoriske regering uden lov og dom afsatte sognepræsten, m en sva
ret h erpå var, dels en konstituering af diakonen Wollesen i em bedet og
dels en ordre til at røm m e præ stegården senest den 25. novem ber 1948.
I dagene om kring 1. decem ber m åtte så hele familien flytte m ed alle
ejendele til B ispegården i Ketting.
D en danske regering udnæ vnte J. S. til hofpæræst på A ugustenborg,
m ed en indtægt, der var 2.000 rigsdaler under den sædvanlige indtægt
af em bedet i B roager, m en familien havde dog tag over hovedet og et
udkom m e.
Straks efter våbenhvilen begyndte m an på en procedure, der skulle
tage stilling til de afsattes eventuelle genansættelse.
D en ledende slesvig-holstenske gejstlige superintendenten for den
dansktalende del af indbyggerne i hertugdøm m et Slesvig J. A ndreas
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R ehofs fader havde væ ret sognepræst i B roager til sin død i 1833, og der
var lagt op til at sønnen skulle efterfølge faderen. D en senere C hristian
V III og hans augustenborgske hustru protegerede im idlertid i 1834 Jø r
gen Stephensen.
R ehof m odarbejdede 15 år senere J. Stephensen m ed den begrun
delse, at han ikke var uddannet i Kiel, og havde m odarbejdet den p ro 
visoriske regering ved ikke at afgive en loyalitetserklæring. D et var kun
for at give Jørgen Stephensen tid til at besinde sig, at m an havde været
så længe om at afskedige ham .
D iakonen i B roager var alt imens blevet udnæ vnt til sognepræst, og
provsten for Sønderborg provsti holdt derfor på, at der nu kunne være
nok m ed forandringer. D e t gjorde am tm anden ikke. En uvilkårlighed,
der endda var ulovlig, givet af en ulovlig regering kunne ikke retfæ rdig
gøres.
A m tm anden blev fulgt og Jørgen S tephensen genudnæ vnt, m ed den
ene m odifikation, at indtæ gterne af em bedet først påny tilfaldt ham
ved genindsæ ttelsen. Til gengæld konstitueredes Jørgen Stephensen
som provst og udnæ vntes til ridder.
»Alt som de genindsatte hentedes hjem , blev de under store h øjtide
ligheder i trium f ført tilbage til deres kirker. H ele m enigheden strøm 
m ede dem i m øde og under glæ destårer tilvinkedes dem Velkom m en
fra G ård og H ytte«.
P. L a u ritz e n i S ø n d e rjy d sk e Å r b ø g e r 1900 p. 110.
D e r e r m an g e k ild e r til o m s tå e n d e , m en d e n v ig tig ste e r J ø rg e n S te p h e n s e n s e g e n b e r e t
n in g i k irk e b o g e n .
C h ris tia n W o llesen h a r sk re v e t e n b o g om sa g e n i 1850, e n læ n g ere re d e g ø re ls e fo r d e e n 
k e lte fa k tisk e b e g iv e n h e d e r, som e f te r en a rtik e l i S o ttru p -å rb o g e n sy n te s a t e k s is te r e ,
h a r ik k e k u n n e t fin d es.
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FRA BESTYRELSEN
NU V Æ REN DE BESTYRELSE
L O K A L H IS T O R IS K F O R E N IN G F O R B R O A G E R L A N D
C hresten K rogh, S m ølm ark, form and
C hristian F rederiksen, B runsnæ s, næ stform and
K arin Flugt Jonasson, B roager, kasserer
Tage H olm , B roager, sekretæ r
P eter A . P etersen, M ølm ark, bogudvalgsform and
H ans H einr. H iittm an n , E gernsund
H ans A n d re sen , Skeldem ark
S uppleanter: B ente K aasgaard, R endbjerg
B ørge M ortensen, Nejs
R evisorer:

Fr. R ubner, B roager

B estyrelse
for ark iv et:

Lory C arstensen, V em m ingbund,
arkivleder og form and
R andi D em u th , B roager, k asserer og sekretæ r
Torben N ielsen, G am m elgab
Tage H olm , B roager
C hresten K rogh, Sm ølm ark

A F F O R E N IN G E N S A K T IV IT E T E R I 1989
kan nævnes:
6. 3.
G eneralforsam ling på Jes Jacobsens H otel, foredrags
h o ld er natu rg eo g raf Jørgen C lausen fra Sønderjyl
lands A m t som fortalte om og viste sten fra B roager
land.
27. 4.
Foreningens 10 års jubilæ um som blev
m ark eret m ed en reception på arkivet.
2 7 .6 .
A fte n tu r m ed rundgang i landsbyen
M ølm ark, hvor P eter A . P etersen fortalte om fortid og
nutid. Vi besøgte også stensliberiet på Set. Pauli og
K irsten Ju h le r’s store cykelsam ling.
105

19. 10.

E fterårsm ø d e på Skeide Forsam lings
gård, hvor A lfred H ansen, G råsten holdt foredrag og
viste lysbilleder om p ottem ageri på B roagerland.

F ra 1990 kan nævnes:
21.3.
G eneralforsam ling på S tran d k ro en i
V em m ingbund, hvor foreningen og arkivet blev a d 
skilt. E fte r generalforsam lingen viste P eter A . P eter
sen og Chr. F rederiksen lysbilleder fra det gam le B ro 
ager.
12.6.
A fte n tu r til D ybbøl B anke, hvor k ap 
tajn O le A n d ersen fortalte levende om D ybbøl S kan
ser, d erefter besøg p å S ønderborg kasern e, hvor k a p 
tajnen fortalte om dens historie.
3. 10.
E fterårsm ø d e. Som noget nyt sam m en
m ed N ybøl, V. S ottrup og U lle ru p . D e r blev vist lysbil
leder fra de fire gam le sogne, og senere p å aftenen var
d er oplæ sning på dialekt sam t historisk gæ tteleg.
D enne aften blev en succes. M edvirkende ved a rran g e
m entet var K irsten og Filt Jen sen , S tenderup.
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Mindeord for
SVEND HOLLENSEN
af Chresten Krogh
D en 1. april 1990 døde form anden gennem 8 år for L okal
historisk Forening for B roagerland, gårdejer Svend H ol
lensen, M ølm ark.
D ødsfaldet kom ikke overraskende, helbredet svigtede
de sidste p ar år, og han var selv klar over, hvor det bar
hen.
H ans stædige vilje og interesse for det lokalhistoriske,
både her i sognet og som kasserer for H istorisk Sam fund
for Als og Sundeved, gjorde at han fra sit sygeleje fulgte
m ed til det sidste.
Vi i bestyrelsen beundrer hans store værdifulde arbejde
og hans store viden om B roagerland og langt ud over dets
grænser, og vi vil få svært ved at leve op til at klare hans op
gaver i sam m e tem po.
Svend H ollensen blev født den 28.1. 1921 på gården i M øl
m ark. H an gik i B roager skole og senere på Sønderborg
Statsskole. D erefter uddannede han sig som landm and og
overtog gården i M ølm ark, m en hans store interesse var
og blev læsning, og dette har vi så haft den glæde at nyde
godt af.

Æ R E V Æ R E SV EN D S M IN D E.
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ANDREAS PETERSEN
D en 26. decem ber 1988 døde A ndreas P etersen, 86 år gam m el. A n 
dreas Petersen var født i Vem m ingbund. Fra hans tidligste barndom
var han interesseret i sin fødeegns historie. H an sam lede en stor viden
om B roagerlands historie, og havde en stor fortæ llerevne. D en fik han
ved at besøge m ange m ennesker på B roagerland.
D enne store interesse gjorde, at han den 18. novem ber 1978 sam lede
7 lokale m ennesker spredt på B roagerland. D et stiftende m øde blev
holdt hos Tage H olm , A ndreas Petersen var selvskreven som form and.
D en 24. april 1979 blev så den endelige forening startet, og i 1981 blev
arkivet o p rettet m ed velvillig støtte fra kom m unen.
A ndreas Petersen var ikke form and i ret m ange år, m en hans dyna
m ik er skyld i, at vi i dag h ar en Lokalhistorisk forening i Broager.
LO R Y C A R ST E N SE N
A rkivleder
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SET OG SKET PÅ BROAGERLAND
Jan u ar

1

.

2.
15.

Februar

16.
10 .
19.
25.

M arts

26.
7.

17.

.

A pril

10

Maj

23.
11.

12.

22.
28.
27.
Juni

1.

5.

v. Emma Krog
1988
B roager fejrer b ø rn e tan d p lejen , som fylder 18 år.
E n m indre brand på Sea Inn forårsaget at
vagabonders forsøg på at lave m ad i en kasserolle.
2. generation holder 25 års forretningsjubilæ um sam t
indvielse af tilbygning til trykkeriet hos Ihle grafisk
produktion.
Skolernes frem tid er til debat i kom m unalt reg i.
Afstem ningsfest hos Jes Jacobsen. H. P. Jensen for
tæller om »Pigen fra K an tru p « .
B ordtennis-m esterskaber i B roager-hallen (B U I)
B roager dom inerer m ed 61. pladser.
D e t frivillige B randvæ rn får ny kaptajn.
Jørgen Petersen afløser H ans Lorenzen.
Sejltur for B roagers pensionister. K appeln og retur.
G eneralforsam ling i Lokalhistorisk Forening på
Færgegården i E gernsund. »En B roager-præ st og
hans slægtninge i det 5. årh u n d red e« .
F orårskoncert i B roager Skoles Aula ved musik
skolens elever.
Brugsens blom ster/havem arked åbner
id e t nye drivhus.
H undeudstilling i B roager-hallen.
K arneval i gaderne m ed skolebørn som deltagere, en
erstatning for skolefesten.
Pige- og drengespejderne er på landspatruljeturne
ring i R old skov til den 15.
Egernsund får ny skoleinspektør. Jens Birk Thom sen
afløser B ent C hristiansen.
B roagerløbet 1988 (m otionsløb for m /k).
2 m arkedsdage i B roager indledes.
M orten Lorenzen overtager K lippens A utovæ rksted
efter sin far, Svend A rne Lorenzen.
Friluftsteater på C athrinesm inde: »Det gamle Spil
om Enhver«, (Sønderjysk Forsøgsscene).
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6.

23.
28.
Juli

1.
5.

11.
August

3.
10 .

S eptem ber 1.
4.
25.

O k to b er

29.
1.

1.
5.
7.

15.
20

.

N ovem ber 1.

12.
22.
19.

26.
D ecem ber 3.

K om m unen er i gang m ed om bygning og udvidelse
af adm inistrationsbygningen.
Set. H ansaften m ed start på skolens idrætsplads og
bål på Smøl Vold.
L okalhistorisk Forening indbyder til aftenvandring
til D yntm ark, hvor Johan Tychsen er rundviser.
4 ringriderfestdage indledes i Broager.
A rbejdslejr på C athrinesm inde. 24 uge fra hele
verden begynder på restaureringen af teglværket.
L ørdagskoncerterne begynder i p a rk e n .
K irkeorgel-koncert ved Kevin Bowyers.
B roager kom m une sæ tter skatten ned fra nytår.
M usikskolen får ny leder. H elga P rehn afløser
Karin Beck O lsen.
L andsdæ kkende stævne for bueskytterne i Å lborg.
B roager hjem bragte 2 guldm edaljer.
E t storm vejr fæ lder flere gam le træ er blandt andet
ved kirken.
K irkekoncert ved Lene Farver og Inge Beck.
Kim Jensen afløser sin far, H erm ann Jensen, som i
36 år har virket som VVS installatør.
Havnevejens C afeteria, E gernsund forpagtes ud til
A nita Rex.
Ridestævne i B roagerlands Rideklub.
B roager Farve- og Tapethandel åbner i S toregade.
(Elin Siem sen). D en afløser W erner Schm idts m aler
forretning.
R eception i den nye tilbygning til B roagerhallen.
B roager får ny telefoncentral.
G ertrud og B ernhard H ansens blom sterbutik
ophører, m en gartneriet k ører videre.
A m atør-teater i Skeide: »Valde ta ’r affære«.
B oldklubben Frem fylder 50 år.
Lokalhistorisk Forening holder efterårsm ø d e. T aler:
Filt Jensen, S tenderup »Stavnsbånd og livegenskab
og udviklingen derefter«.
Julestue hos F D F erne i M øllegade.
Julebazar på M ariegård hos Fritidsklubben.
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4.
16.
18.

Julekoncert i kirken m ed am atørorkestret.
E gernsund skole skal være kulturcenter.
Juletræ sfest i S keide.
1989

Jan u ar

1.
1.
3.
15.
19.
21.

Februar

10.

M arts

6.

7.

April

17.
20.
26.
1.
7.
15.
17.
27.

Lone og Ivan L innebjerg overtager tandlæ ge
klinikken på M øllegade.
»B roagerland V« er udkom m et og kan købes hos
Ihle papir og gaver.
G ård b ran d i S keide. E n nytårsraket ram m er O ver
balle 23 og forårsager ulykken.
B illedvæ rkstedet (det gam le børnehjem ) starter en
ny kursusræ kke.
B ent Have m ed familie fortæ ller på Vestervang om
deres oplevelser i M ellem østen.
B U I står for am atør-teater i B roagersalen:
»Carl Emil ta’r på landet«.
Afstem ningsfest i B roagersalen. Taler: R ektor Ole
Jellingsøe. B roager A m atø ro rk ester og H avnbjergkoret underholder.
G eneralforsam ling for Lokalhistorisk forening.
Jørgen Clausen fortæ ller om »Stenene på B roager
land«.
B U I indbyder til et m øde m ed Karl O tto Meyer,
Sydslesvigs førstem and.
G ym nastikopvisning på Skeide skole.
B roager Tennisklub holder stiftende generalforsam l.
Vestervang fylder 50 år.
Suna Nissen og John M øller forpagter Jes Jacobsens
hotel.
R eception og afsked m ed A strid og Jes Jacobsen efter
26 år som bevæ rterpar.
B ager Teddy Petersen overdrager sin forretning til
H anne Schm idt og Palle S ørensen.
D en Lokale starter m ed kontor i Vestergade 20.
Lokalhistorisk Forening fejrer sit 10 års jubilæum
m ed reception på arkivet i M øllegade.
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Maj

2.
27.
27.
29.

Juni

1.
1.
10.
17.
21.
27.

Juli

29.
1.
1.
4.
27.

August

28.
5.
19.

24.
28.
Septem ber 1.
1.

M argit M øller H ansen h ar 10 års jubilæ um m ed
H år-design i B orgergade, og udvider salonen.
E rik M oldt har 25 års jubilæum m ed sin vognm ands
forretning på Skodsbølvej.
Parkunderholdning 5 lørdage - een pr. m åned m ed
forskellige lokale grupper.
G am m elm ark C am ping ved Chr. C aspersen kan fejre
sit 25 års jubilæum .
B roager Pigegruppe holder sit årlige fam ilietræ f i
Skeldekobbel.
B ørnedag i parken. B ørnehaver og fritidshjem
afholder et festligt arrangem ent fra kl. 14-15.30.
Strandhjem i Brunsnæs fejrer sit 50 års jubilæum .
Å b en t hus.
R ideklubben er på udkig efter et nyt sted at væ re.
Set. H ansfest både i B roager, Vem m ingbund og
Skeide Vig.
Lokalhistorisk Forening indbyder til aften tu r til
M ølm ark, Stensliberiet, K irstens cykler, rundgang
og kaffe på Brunsnæs kro.
R ingriderfesten starter op på 4 d ag e.
B roager Byggekram lukker og flytter til Ulsnæs.
A dser Leick går på pension efter 35 år ved B roager
skole, heraf de 19 år som led. skoleinspektør.
R eception på Rinkenæs M inkfarm . Ove H orne har
anskaffet 3 store huse til de sm ukke dyr.
B roagerlands geologiske samling åbner officielt, og
kan beses i bibliotekets åbningstider.
O m bygningen af S toregade 33 kan begynde.
B roager K arrosseri og M otorvæ rksted fejrer sit 60 års
jubilæum m ed en reception.
E gernsund B orgerforening arrangerer en udflugt pr.
cykel til C athrinesm indeTeglvæ rk.
Fåredag på C athrinesm inde.
MK-Salon Vibeke udvider.
B roagers nye skoleinspektør, Flem m ing Jacobsen,
tiltræ der sin stilling.
B roue Tidende og Sundeved Posten indleder et
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11.
16.
30.
O k to ber

6.
6.
19.
28.

Novem ber 3.
4.
8.
8.
10.
21.
22.
25.
D ecem ber 6.
10.
17.
20.
31.

teknisk sam arbejde.
M inistævne i B roager for b u esk y ttern e.
M aleriudstilling på D ynt gam le skole.
B roager drengespejdere på overlevelsestur med start
fra Tralsskov, G råsten.
E tablering af E gernsund VVS v. P eter M atzen.
D e nye skydebaner ved B roagerhallen tages i brug af
skytteforeningen.
M argit og H ennings nye M erko-butik åbner i
bym idten.
Brugsen fylder 70 år, hvilket fejres m ed en stor fest
i B roagerhallen.
Salon Lis i E gernsund fejrer sit 25 års jubilæ um .
R eception på Strandhjem m et i Brunsnæs.
H usholdningsforeningen afholder stort m odeshow
hos Jes Jacobsen.
Tværpolitisk m øde i B roagersalen, hvorblm ull andet
bym idten er til debat.
E fterskole i Skeide næ rm er sig realitet c i
K om m unevalg og am tsråds va Ig
Jørn Lehm ann Petersen afløsei IViei Nielsen
som borgm ester.
S keldeG ym nastikforeningopløici am atørteater:
»Frederik og C om pagn i ■<.
A dventskoncert i kirken med am atørorkester og kor.
G ranitstenene i B roagers gadci bliver gjort en lille
smule højere.
Juletræ sfest i Skeide forsam lingshus.
C entrum Grill ved Brugsen åbner.
A rbejdsform idlingen i B roager lukker, og m an
henvises til AF, Ringgade i Sønderborg.

113

Fra arkivet
A rkivet h ar haft et travlt år. I januar m åned flyttede arkivet fra bib
lioteket til A n n a’s M inde. Sam m en m ed kom m unen havde vi indvielse
af huset, hvor vi holdt en udstilling. A rrangem entet var en stor succes.
På vores generalforsam ling i foråret blev arkivet udskilt fra forenin
gen, og fortsæ tter nu som en selvstændig institution.
Vi h ar haft den sorg at m iste to af vore gode m edarbejdere.
D en 1. april 1990 døde Svend H ollensen efter lang tids svær sygdom.
Svend fulgte m ed stor interesse, hvad der blev afleveret af arkivalier
til arkivet.
H an m agtede også d er at registrere arkivalier. H an rejste rundt her
i Sønderjylland og underviste i registrering. H an var m eget populær,
hvor han kom frem .
H er på arkivet m ødte han trofast frem hver tirsdag for at se de nyeste
arkivalier, der var blevet afleveret. N år vi m odtog et stort arkiv, og ar
bejdet hobede sig op, gik vi aldrig forgæves, når vi spurgte om Svend
ville hjælpe, han kom gerne og hjalp til.
D en 27. august 1990 døde E dith Johannsen ganske pludselig. D et
var et stort chok for os.
E dith var et m eget elskeligt m enneske. H un var m eget interesseret
i vores arb ejde, og var ekspert i gotisk skrift. E dith var uhyre nem at ar
bejde sam m en m ed, og hun bliver svær at erstatte.
B åde Svend og E dith's død er et stort savn for arkivet og os.
E M M A , R A N D I O G LO RY
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FORORD

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

'

En Indvielse i Egemsund
genfortalt a f H.H.Hiittmann.

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

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

Dampskibspavillonen i Egernsund taget fø r 1. verdenskrig.
Postdagvognen til Broager holder parat med Peter Jacob som postkusk.
Egemsund havde bygget en anløbsbro, der hvor Havnevej 1 ligger, og i
dagens anledning havde man arrangeret sig med et Hornorkester, der skulle
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festliggøre dagen. Den 1. maj var således den dag fjordsejladsen startede.
Åbningssejladsen bragte, som så mangen en generalprøve har gjort, et lille
uheld med sig. De Egemsund folk som havde bygget broen, havde sparet på
afstivningerne, thi i det øjeblik, da den smukt og festligt udsmykkede “See
möve” gjorde klar til fortøjning - da musikken startede for at byde skibet
velkommen - da brød broen sammen med de ca. 200 Egernsundborgere, der
var mødt op - alle blev de mere eller mindre våde - men de gæve Egemsund
folk tabte ikke humøret. Musikken, der var forskånet for vandgangen mar
cherede nu i spidsen for de dyngvåde tilskuere og sammen med “Seemöve”
gik og sejlede de længere ind ad “Æ Sundgaff” til en af de mange tegl
værksbroer og fortøjede. Se det var en modtagelse “der havde vasket sig”.
“Seemöve” blev allerede solgt i 1874 til Kiel, dens sødygtighed på den ikke
altid rolige Flensborg Fjord var årsagen, så dens historie på fjorden blev
kort, men dramatisk. Den gav starten til de gennem årene mange skibe både
damp- og motorskibe, der har sejlet vandet tyndt i Flensborg Fjord.
Kilde: Gert Uwe Detlevsen, Flensburger Fördeschiffe

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

Anni som 10-årig.
Familien boede på Kejserdom nr. 5
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Jeg blev født den 5. december 1907
i Brunsnæs, og er datter af Cathrine
og Ludvig Flugt. Min far var fisker
og hjalp også til på bøndergårdene,
når der var travlhed, med høsten og
andet.
1. april 1914 kom jeg i skole. Jeg
gik i Iller skole. Jeg hørte nok af og
til, der blev talt om uro og krig, men
dengang havde jeg jo ikke megen
forstand på disse ting. Den 1. august
brød krigen så ud, og der var mange
herfra byen, der blev indkaldt. Den
første her fra Brunsnæs, der faldt
hed Andreas Vrå. Så sad hans kone
alene med seks ukonfirmerede børn.
Det var frygteligt. En dag, jeg kom
hjem fra skole, sagde far til mig:
“Du må ingen steder gå, før posten
har været her, og hvis der er brev,
skal du med det samme komme ud i
marken med det". Far hjalp mor
med at hakke roer.
Posten kom, og der kom også brev.
Jeg løb så hurtigt, jeg kunne, og
inden jeg nåede hen til far, råbte
jeg: “Far, dæ æ kommen et Bræv
mæ et Vinne i”. Det var jo konvo
lutten, der var gennemsigtig, der
hvor adressen stod, og det kaldte jeg
for et vindue. Det havde jeg aldrig
set før. Da far så brevet, smed både
han og mor roehakken, og mor

begyndte at græde. Det var jo indkaldelses-ordren til far. Han skulle møde i
Kiel den næste dag.

M it barndomshjem. Bygget i 1873, efter stormfloden 1872

Far ved marineluftskibsafdeling i Stolp.
Ludvig Flugt, blev hjemsendt i foråret 1918 efter ansøgning hos amtsfor
stander Hans Hansen, Midtskov. Begrundelsen var, at han skulle hjem og
klargøre redskaberne til fiskeriet på fjorden.
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Far kom så afsted, og der gik et stykke tid, inden vi hørte fra ham. Så en dag
kom der brev. Da var han ved marine-luftskibsafdelingen i Stolp i Pommern.
Han skulle hjælpe i hangaren, når luftskibene skulle starte og lande igen.
Det første krigsår blev min ældste søster konfirmeret, og det næste år den
anden søster. De tjente begge på en gård. Så blev mor og jeg alene. Men mor
var alligevel glad, for så havde de to da føden.
Alt var jo rationeret, og det kneb ofte med at få det, vi havde rationerings
mærker på.
Når mine søstre havde fridag, turde de ikke altid bede fruen om, at få et styk
ke brød med hjem. Så kneb det for m or at få vores ration til at slå til. Vi kun
ne jo ikke købe mere. Far har flere gange sendt os sit kommisbrød fra Pom
mern. Det skete at pakken var 14 dage til 3 uger undervejs, så brødet var
meget tørt, når vi fik det, men når man er sulten glider alt jo ned.
Så husker jeg, at mor fik en lille gris foræret af min onkel. Det var en, der
ikke rigtig ville trives sammen med de andre, men vi plukkede græs og
brændenælder, og hvad vi kunne få fat i, og da den skulle slagtes, vejede den
omkring 50 kg. M or glædede sig, for så havde vi da lidt til jul, hvis far skulle
komme hjem.
Men lidt før jul, kom der besked om, at alle dem, der havde et ekstra værel-

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

Jes Peter og Christine Hansen m ed deres 3 plejebørn. Cathrine sidder på
skødet, Christian M øller står op og den tredie er Minetta Marchel Elvira
Henschkel, hun kom fr a Hamborg.
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sønner og en svigersøn i krigen. Så
en dag skulle vi plukke ærter i en
stor mark. Vi var mange børn og
vores mødre, der sad i en lang ræk
ke og plukkede, og deriblandt var
også den gamle kone.
Da kom posten med besked, at de
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hed Hansen.
Sidst i oktober 1918 fik vi besøg af
min moster, Fru Marie Brocker fra
Hamborg. Hun ville så gerne have
mig med hjem. Hun syntes, det ville
blive en oplevelse for mig, der boeMindestenen fra mindehøjen over de
landet, at komme til en storby.
fire brødre Hansen. Sønner a f Chris^ ' n kusine havde fødselsdag, og
tine og Jes Peter Hansen, Nederskov.
den skulle v' s& fejre, og jeg skulle i
zoologisk have og se en hel masse
andet. Så gik hun til min lærer, og
fik mig fri i 14 dage. Dengang kom det sig ikke så nøje med skolegangen.
Min lærer var også indkaldt, så vi havde flere forskellige vikarer. Det skete
også, at vi mødte i skolen om morgenen, og så kom der slet ingen lærer, så
måtte vi gå hjem igen.
Så rejste vi da en morgen med skib fra Brunsnæs til Flensborg og videre
med tog til Hamborg, hvor vi ankom om aftenen. Dengang var der jo ingen
lyntog, så det tog tid. Men jeg kom ikke i zoologisk have, eller fik byen at
se. Der kom besked, at efter kl. 6 aften måtte ingen af civilbefolkningen
komme på gaden, og alt skulle mørklægges. Så turde moster ikke gå ud.
Onkel var jo også indkaldt.
Pludselig en aften blev der megen uro i gaderne. De begyndte at skyde og
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råbe, og den næste morgen flød det i gaden med soldaterhuer og alt, hvad
der nu er på en højtstående militærpersons uniform.
Jeg sad ved vinduet og så ned på gaden, og så kom der en krøbling med
krykker. Han havde kun et ben, måske var han også blevet såret i krigen.
Imod ham, kom der en højtstående militærperson - hvor højt han var i gra
derne, havde jeg ikke forstand på dengang - men måske var han oberst.
Krøblingen støttede sig til husmuren og truede ham med en revolver, og han
måtte finde sig i, at krøblingen rev hans bælte med sablen af og smed det
hen ad gaden. Så rev han alle snore af og rev alt ud af hans hue, og smed
også det hen ad gaden.
Da blev jeg meget bange og tænkte: Bare jeg var hjemme igen. Da vidste
jeg jo ikke, at det var ved at være slut med krigen.
Så nærmede tiden sig, da jeg skulle hjem og i skole. Min moster gik til
Hovedbanegården og ville købe en billet til mig. Men hun fik ingen. Der
måtte ingen civile komme med
toget, det var til militæret. Hvad
skulle vi nu? Der sad jeg i Hamborg
og kunne ikke komme hjem.
Så en aften ringede det på mosters
dør, og hvem stod der foran os ?
Min morbror, Chr. Lauritsen, hjem 
me fra Illermark. Han kom lige fra
fronten og ville hilse på sin søster
inden han rejste videre. Moster
forklarede ham så, at jeg ikke kunne
komme hjem. “Vær du bare rolig,
min lille pige, jeg skal nok få dig
hjem”. Den næste morgen gik vi
alle tre til Hovedbanegården, hvor
alle tog var fyldt med soldater. Mor
bror bad en soldat om at åbne
kupévinduet, og der hev han mig
ind, så jeg landede på gulvet m el
lem alle soldaterfødder. Soldaterne
var kommet lige fra fronten og
skyttegravene, så de var fulde af
boede Busholmvej nr. 12.
snavs og ler - og måske også af de
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små grå dyr. Enkelte var såret, og
der var flere, der kneb en lille tåre.
De har måske også haft sådan en lil
le pige derhjemme.
Der lå jeg så, til vi nåede Flensborg,
for ingen måtte se mig. Så skulle vi
skifte fra Flensborg til Vester-Sottrup, og alt gik godt. Vi var bare
sultne. 1 Vester-Sottrup var de fleste
banearbejdere også indkaldt, så
konerne måtte arbejde på bane
strækningen. Deriblandt var min
tante, Fru Cecilie Lauritsen fra
Skodsbøl ved Broager. Hun var
færdig med sit arbejde og skulle
med det sidste tog hjem. Da var kl.
11 aften. Hun havde købt et
franskbrød, og onkel skar med sin
lommekniv nogle tykke rundtenom
mer af, så fik vi da stillet den værste
sult. Så kom vi med tante hjem og
fik lidt varm kaffe og mere at spise.
Men hvad nu ?
Jeg var træt og søvnig, og der var
endnu 6 km. inden vi var hjemme i
Illermark, og dem skulle vi gå. Så
lånte min morbror min tantes trille
bør og kørte mig den lange tur. En
Min tante Cecilie Lauritsen, der
tur jeg aldrig glemmer. Det var klart
boede iSkodsbøl.
måneskin og frost med et lille lag
sne, og kl. var 3 om natten, da vi
nåede Illermark, hvor min morbror boede.
Så måtte vi have tante ud af sengen, men stor var glæden, da hun så, hvem
der stod udenfor. Hun havde været alene med otte børn. Den ældste søn
havde de også mistet i krigen.
Jeg havde jo endnu et par km. inden jeg var hjemme. Tante fulgte mig et
stykke på vej. Og stor var glæden, da jeg kunne banke på mors soveværel
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sesvindue, og jeg var hjemme igen. Da var kl. 4 om natten. Vi rejste fra
Hamborg kl 9.30 formiddag, så det var en lille pige, der var meget træt, men
lykkelig. Et stykke tid efter skulle vi i skolen skrive en stil og sende den ind
til “Flensborg Avis”. Den skulle hedde “En oplevelse fra min barndom”. Da
skrev jeg det, jeg nu har fortalt om, og fik en bogpræmie. Det blev jeg
meget glad for.

Iller skole, lllervej nr. 29, vinteren 1917.
Den lille skole var delt i 2 klasser. D et er mig på 2. række nr. 3 fra venstre.
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Gendarmstien
og gendarmerne på Broagerland
Ved Harald Christensen
Det er lige ved, at vi her på Broagerland i dag kan glemme, hvor nær vi
lever ved grænsen til Tyskland. Det indre marked i EF fra 1993, der skulle
medføre, at grænserne i Europa mister den sidste rest af den betydning, de
endnu måtte have, vil ikke betyde nogen stor omvæltning for os på Broager
land. Men tænker vi tilbage til tiden fra 1920 til hen i 4 0 ’eme og måske lidt
ind i 50’eme, var grænsen sandelig noget, vi ikke kunne undgå at mærke
hver eneste dag, ikke mindst fordi den døgnet rundt markeredes af gend
armerne i deres lyseblå uniformer. Antallet af gendarmer svingede lidt igen
nem årene, fra Rudbøl i vest til Mommark i øst vel fra ca. 350 til 600. Her
på Broagerland var der i de år mellem 25 og 45, fordelt i to afsnit med
afsnitskontorer i Skeide og Skodsbøl. 1. afsnit havde kontor i Høruphav og
16. i Rudbøl.
Far var gendarm i 4. afsnit med station i Brunsnæs. Jeg vil derfor hovedsa
gelig holde mig til 4. afsnit, der foruden Brunsnæs og Iller omfattede Skods-

Brunsnæs dampskibsbro.
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bøl, Egem sund og Nybøl Nor. Lederen, en vagtmester af 1. grad, boede i
Skodsbøl, næstkommanderende, vagtmester af 2. grad, i Brunsnæs i samme
hus som mine forældre. De to vagtmestre stod for den lokale administration
i afsnittet, og de inspicerede gendarmerne på deres tjenesteture dag og nat.
Afsnittet hørte under Sønderborg gendarmeridistrikt, 1. distrikt, der blev
ledet af en kaptajn. En sådan var der også i Kollund og Tønder. Her var kap
tajnen samtidig næstkommanderende i korpset. Chefen, der var oberst, boe
de i Gråsten, og her var også gendarmeriets hovedkontor.
Gendarmerne bevogtede landegrænsen og kyststrækningen langs Flensborg
Fjord, på Sydals og til dels langs Alssund dag og nat i perioder å 2 x 4
timer: 12 - 1 6 / 0 - 4 ; 16 - 20/4 - 8; 20 - 24/8 - 12. Hovedposten ved
Brunsnæs var ved “Æ Dampebro” (Dampskibsbroen). Der var der nok at
tage vare på: flere daglige dampskibsforbindelser fra Sønderborg og
Flensborg med mange turister til kroen og hotellet (nu Strandhjem) og f.eks.
småhandlende (partouttanteme), roklubsbåde fra Sønderborg, Flensborg og
Gråsten, lystbåde m.m. Der skulle holdes øje med teglværksbroeme ved
Hans Petersens teglværk. Iller teglværk (æ ringtælgå) og Hollensens tegl
værk (Cathrinesminde). Her lagde mange småskibe til, bragte kul til bræn
deovnene og hentede sten og andre produkter fra teglværkerne. Der blev
patruljeret indtil Broager Vig, hvor man mødte kollegerne fra Skodsbøl, og
forbi Søhøj, Kejserdom og Nederskov mod Gammelgab, hvor man mødte
kollegerne fra 3. afsnit (Skeide). Om sommeren var det i regelen en dejlig
tjeneste, i hvert fald om dagen, og
tiden gik godt; nok at se til og nok
at snakke med, om natten kunne det
være værre, især da om vinteren. Da
måtte der tages mangen en hård
tøm, godt pakket ind i den tykke
uniform med stor kappe, hue med
kindbeskyttere og store træskostøv
ler. Til op i 1930’eme havde man en
tung karabin og sidevåben at slæbe
på, derefter var udrustningen pistol
og knippel.
Heldigvis kom gevær og pistol ikke
Far ved gendarmhytte i Brunsnæs
i anvendelse her i afsnittet, men
sammen med tyske turister.
langs landegrænsen var det flere
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gange tilfældet. Jeg mindes kun, der blev skudt her i en af de første krigs
vintre. Da var der en nat strandet en torpedobåd på Holnis, den pumpede
olie ud i fjorden for at komme fri, og man kan så tænke sig, hvad det betød
for fuglelivet i fjorden. Da forbarmede gendarmerne sig i en række tilfælde
over de stakkels dyr.
Far fik engang i 1942 brug for sit skydevåben til at holde nogle tyske mari
nesoldater tilbage med (!) ved Brunsnæs. De var gået ulovligt i land, og
minsandten om ikke aktionen kunne gennemføres, indtil militærpolitiet duk
kede op og førte marinerne b o r t !!
Den 9. april 1940 blev der ikke brug for våben, men ifølge planer, som Jydske Division havde for forsvaret af Jylland, planer, som tolddepartementet
under finansministeriet var indforstået med, og som også gendarmeriets
chef stod bag, - men som gendarmerne intet kendte til, skulle gendarmerne
samles i Fladerslev og sammen med de sønderjydske garnisoner danne for
postkæde ved Kolding, mens hærens hovedstyrker skulle samles ved Vejled
alen !! Den 8. april samledes gendarmerne i de 16 afsnitskontorer, og tidligt
om morgenen den 9. april rykkede man så på lastbiler nordpå. En række af
afsnittene kom slet ikke af sted, nogle blev hurtigt standset undervejs, kun
4. afsnit nåede til Haderslev efter at være blevet beskudt ved Åbenrå.

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

Gendarmhuset i Brunsnæs 0.1927/28. Far i sortkappe, vagtmester Nielsen,
fru Nielsen, artiklens forfatter (ca. 4 år) og mor.
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Hytten ved Gammelgab. Hytten blev bygget a f gendarmerne Hansen,
Petersen og Krogh. Den eksisterer den dag i dag (1992) omend i lidt ændret
stil. Benyttes i dag a f medlemmer a f Gammelgab bådelaug.
kede ind i gendarmhuset i Brunsnæs den 1. april 1923, og denne bolig er for
øvrigt den eneste gamle gendarmbolig, der endnu har lidt med grænsen at
gøre, idet den ejes af en toldpersonaleforening og bruges som feriebolig for
toldere fra Danmark og Norden. Huset betegnes da også nu som “Told
huset”. Tilbage af gendarmeriet er også en række mindestene i sognene
langs grænsen for de gendarmer, der satte livet til som følge af begivenhe
derne i 1940 og 1944-45, samt to mindemure, en for chefen for grænsegend
armeriet i Gråsten og en for de 39 gendarmer, der døde i tyske koncentra
tionslejre. Den stod oprindelig vest for korsvejen i Kruså, modsat stenen fra
1920 med indskriften til de danske syd for den nye grænse “I skal ikke blive
glemt". På grund af vejudvidelse måtte mindemuren senere flyttes til den
nuværende plads, lidt oppe over vejen og noget tilbagetrukket fra denne.
Den kan ses fra vejen, men besøges tilsyneladende sjældent, i hvert fald
ikke af et publikum, der ønsker at mindes, men nok af vandaler: Der er
fjernet en del bogstaver, både fra rammeindskriften og i de enkelte navne.
Den almindelige vedligeholdelse af muren og anlægget omkring den er
meget mangelfuld. Et besøg ved mindemuren i den tilstand og på denne
plads gør én meget forstemt.
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Mindemuren ved Kruså Korsvej.
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Mindestenen på Broager kirkegård over de to overgendarmer fra Skeide der
døde i Neuengamme i december 1944. Stenen, der er hentet ved Skeide
strand, blev afsløret ved en mindegudstjeneste i kirken søndag d. 7 sept. 1947.
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Man kunne måske undre sig over, at mindemuren skal stå i Kruså, tilbage
trukket, upåagtet og lidet vedligeholdt. Den ville høre mere hjemme i gend
armeriets gamle hovedby, i Gråsten, ved indkørselen til slottet over for min
demuren for Paludan-Muller. Der ville den blive set, der ville den vel ikke
få lov til at forfalde, der ville den demonstrere historisk sammenhæng og
give anledning til virkelig eftertanke og besindelse !
Hvis denne placering ikke kan gennemføres, kunne den gamle Frøslevlejr
komme på tale. Her var de omkomne sammen med deres kammerater indtil
deportationen
Vil man læse mere om gendarmerne og deres skæbne, kan der bl.a. henvises
til:
Toldhistorisk Tidsskrift nr. 1 1989, artikel af Lars Andsager: 41 3/4 år i
grænsegendarmeriets tjeneste.
Lars Bjørneboe: Ingen kender dagen, grænsegendarmeriet under krig og
besættelse 1940 - 1945. Nationalmuseet.
Endvidere til korte artikler i Jydske Tidende fra 8. dec. 1968 og 3. april
1990.
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Den sidste gendarm på
Broagerland
Fortal' a f Kristian Dalgaard, Brunsnæs
Jeg er født i 1921 i Glyngøre, og kom ud af skolen som 14-årig. Som så
mange andre på den tid, kom jeg ud at tjene hos bønderne. Blev land
væsenselev i 1940 i Hjerndrup ved Christiansfeld, og indkaldt til militærtje
neste som dragon i Randers i 1942. I 1943 blev militæret interneret på Fyn
af tyskerne, og hjemsendt i oktober 1943. Så kom jeg igen i arbejde hos
bønderne, nu som forkarl. I juni 1945, blev de sidste 5 årganges soldater
genindkaldt, jeg til Randers, med tjeneste som vagtsoldat i Grenå. Det var
uden løn dengang, og jeg mistede en ret stor indtægt, men fik så til gengæld
indblik i det arbejde, som blev mit kommende job, nemlig vagttjeneste. I
Grenå skulle vi bl.a. bevogte en større oplagsplads for tyske landgangsmi
ner.
Som omtalt andet sted i denne bog, så blev 291 af korpsets 337 medlemmer
interneret på dramatisk vis den 19.-20. sept. 1944. Først til Fårhuslejren, og
senere blev de fleste flyttet til koncentrationslejre, bl.a. Neuengammen,
hvor forholdene var så frygtelige, at 39 af dem omkom.
Efter krigen manglede man personale ved grænsegendarmeriet, og medens
jeg var soldat i Grenå, blev de ledige stillinger slået op. Vi var nok 10 mand
fra mit vagthold, som søgte Gendarmeriet i Gråsten i okt. 1945.
Jeg blev hjemsendt i nov. 1945, og fik igen plads som forkarl. Det var svært
for mig, at se en fremtid for mig som landmand, da mine muligheder for at
kunne købe en landbrugsejendom realistisk betragtet, måtte anses for at
være meget små. Efter samråd med bl.a. min kommende svigerfar, rykkede
jeg gendarmeriet for svar på min tidligere ansøgning. Jeg modtog kort efter
et brev, hvori der stod, at jeg skulle sende mine anbefalinger og min for
holdsattest. Det var her en fordel, at jeg ikke havde haft noget med tyskerne
at gøre under besættelsen.
Den 20. maj 1946 mødte jeg op på korpskontoret i Gråsten hos korps
vagtmester Lauritzen, og fik midlertidig tjeneste ved gendarmeriafsnit 17,
Lydersholm, (alle ansættelser var midlertidige, så man altid kunne flyttes
rundt som fungerende grænsegendarm). Her gjorde jeg tjeneste indtil 1. dec.
1946, og boede på et værelse hos en hjemmetysker, hvor manden sad i
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Fårhuslejren. Ingrid og jeg ville gerne giftes, men vi kunne ikke finde nogen
lejlighed i området. Gennem en bekendt hørte jeg om en ledig lejlighed ved
Iller Strand. Jeg forespurgte overvagtmester Finnerup ved 6. afsnit, om der
manglede gendarmer i området, men det gjorde der ikke. Jeg søgte alligevel
korpskontoret i Gråsten, og fordi jeg havde skaffet en lejlighed, fik jeg en
stilling.
Den 4. dec. 1946 blev jeg gift med Ingrid, fik 75 kr. i månedlig lønforhøjel
se p.g.a. giftemålet, og kom den 6. dec. kørende til Broagerland på min
BSA 350, med Ingrid bagpå, - i snevejr.

Luftfoto a f Ingrid og Kristian Dalgaards første bolig, Illerstrandvej 13.
Deres lejlighed lå i ladebygningen nærmest hovedhuset. Øverst til højre lig
ger Skræddergårds hus, Rødevej 3.
“Lejligheden” lå, hvor nu Ove Horne bor på Illerstrandvej 13, med ind
kørsel fra Rødevej. Den lå i enden af en staldbygning, hørende til et lille
husmandssted på resterne af det store Iller Teglværk (Ringteglværket, ned
lagt 1938). Forpagteren hed Gustav Zimmer, og ejeren var den danske stat,
der havde beslaglagt husmandsstedet, som tidligere var købt med lån i Kre
ditanstalten Vogelsang. Man fortalte, det var beslaglagt tysk/japansk ejen
dom.
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Man kom til lejligheden gennem vaskerummet, og der var køkken, stue og
soveværelse. Muren i køkkenet, havde en revne, så der trængte lugt ind fra
det tilstødende roerum, og køkkenet stank af roer. I soveværelset var m ure
ne sorte langt op af fugt, og stuen havde en lille bitte ovn som eneste varme
kilde (vinteren 1946/47 var en af de hårde isvintre). Der var ingen elektrisk
lys i huset.
Jeg skulle invigileres (være føl ved) en kort tid hos overgendarm J. A.
Sørensen, og mit distrikt strakte sig fra Kejserdom til “Det store træ” ved
Busholm, en strækning på ca. 3 km. I ferierne og på fridage skulle jeg afløse
i nabodistriktet, så min vagtrute på den måde strakte sig fra Cathrinesminde
Teglværk og til Busholm. En sjælden gang måtte vi også gå vagt helt til
Rendbjerg.
Vi var 3 fuldtids ansatte gendarmer
ved distriktet. Vores vagtplan bestod
af 4 timers vagt og 8 timer fri, 4
timers vagt og 8 timer fri o.s.v. 7
døgn i træk. Den 8. dag havde vi fri,
og den faldt som oftest på en
hverdag. Efter fridagen en ny 7døgns periode, men nu forskudt 4
tim er i forhold til vagtplanen ugen
før, således at hele døgnet efter
hånden dækkedes ind ved hjælp af
denne rullende vagtplan. Hver 7.
uge havde vi en dobbelt fridag, der
altid faldt på en lørdag/søndag.
Broagerland var inddelt i to afsnit:
Skeldeafsnittet
og
Skodsbølafsnittet, også kaldet 5. og 6. afsnit.
Skeldeafsnittet strakte sig fra Vemmingbund til “Det store træ” ved
Busholm og Skodsbølafsnittet fra
Gendarmhytte, beliggende i "e sand “Det store træ” til Egemsund, hvor
kul" ved Iller strandvej. Den fungere man også stod for havnetjenesten.
de indtil 1952, hvor der blev placeret Der var ansat ca. 25 mand i hvert
en række ens hytter langs hele
afsnit, og min afsnitsleder i Skods
grænsen.
bøl hed J. Finnerup. Afsnitslederens
30

opgave var at lede afsnittet, udbetale løn, lave skriftlige indberetninger og
stå for inspektionen på ruterne. Inspektionen deltes med inspektionsvagtme
ster N.P. Nielsen, Brunsnæs, der bl.a. lavede vore tjenestelister (vagtplaner).
Jeg nød at komme til at gå vagt ved Flensborg Fjord, da der dels var mere
afvekslende end at gå vagt ved Lydersholm, men måske nok så meget, fordi
jeg er født og opvokset ved Limfjorden.
Det var en barsk tid lige efter krigen, hvor der var mangel på alt, og hvor
vintrene ydermere blev usædvanligt hårde. På vagtruten var der en lille
papbeklædt hytte ved Brunsnæs og en ved Midtskov, som begge var på
størrelse med et gammeldags lokum. Her kunne vi søge ind, hvis det blev
for koldt. Selvom det var imod vores instruks at benytte disse interimistiske
hytter på vagten, så blev det dog accepteret af vores inspektionshavende,
men de måtte ikke overraske os i hytten. Vi skulle opdage dem, før de nåede
hytten og så være udenfor, når de nåede frem. Ellers kunne vi jo sove på
vagten.
Inspektionen kunne finde sted på alle tider af døgnet, og var altid ganske
uvarslet. Der kunne f.eks. være 3 inspektioner på 1 vagt, og der kunne gå
flere dage mellem to inspektioner, men vi blev altså nøje overvågede - også om vi kom eller gik rettidigt på/fra vagt.
Det var lidt hårdt for os to i de første måneder. Ingrid kendte ingen overho
vedet og længtes en del. Den første juleaften ved Iller Strand var ikke så
nem. Jeg skulle på vagt kl. 20, så Ingrid skulle sidde alene juleaften. Et
ældre kollega-par forbarmede sig over os, og inviterede os begge til en kop
kaffe, hvilket betød, at jeg måtte snyde fra min vagt en times tid. Det tog
han ansvaret for, men jeg var meget beklemt ved situationen, da jeg kun var
aspirant. Dog var det et træk, som glædede os meget.
I marts 1947 fik vi en ny lejlighed, da vi flyttede over vejen som lejer ved
A. Skræddergård, Rødevej 3. Lejligheden var væsentlig bedre. Her fik vi
bl.a. elektrisk lys, som var en stor lettelse, men det kneb med brændsel, og
vi kunne ikke købe det nogen steder. Skræddergård fældede lidt efter lidt et
mirabellahegn, som vi brændte direkte fra roden, for at kunne holde varmen.
Til vinteren 47/48 købte vi brunkul hos H. Horn, Broager. Vi var økonomisk
småt kørende, men i flere år havde vi en god kredit hos ham. I 1947 fik vi
vores første datter, Randi, og vi husker tiden hos Skræddergårds som en god
tid på trods af små kår.
I perioden efter krigen var Sydslesvig fyldt med flygtninge, og en del
forsøgte at komme væk fra en udsigtsløs tilværelse, ved at prøve at snige sig
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Indgang og køkkenvindue i lejligheden hos Skræddergårds.
Motorcyklen, BSA 350 årg. 1939, blev vundet på en lodseddel til 50 øre.
ind i Danmark, hvor forholdene trods alt var bedre. Når fjorden frøs til,
forsøgte en del at komme den vej, og adskillige gange blev der skudt
varslingsskud efter grænseoverløberne. Der blev også fanget en enkelt på
Broagerland, som det var lykkedes at komme uset i land.
En gendarm måtte naturligvis ikke være mørkeræd, men det kunne nu godt
nok være meget ensomt at gå vagt en nat ved Busholm. Tjenestetiderne var
meget uvante for mig, og det krævede en stor omstilling at vænne sig til de
skiftende vagttider. Vi var bevæbnede med en 9 mm. belgisk Browning
pistol, som havde et hagekors stemplet i sig, fordi våbenet var beslaglagt
hos tyskerne. Det var et godt våben, som lå fint i hånden og var præcist sky
dende. Vi fik endvidere en batterilygte og en fløjte udleveret. I fløjten stod
der indgraveret: HJÆLP.
Uniformen var den meget maleriske lyseblå uniform, som egentlig var en
dragonuniform, og farven stammede helt tilbage fra gendarmeriets oprettel
se i 1839, da det var et rytterkorps. Uniformen havde en høj krave, som godt
kunne være generende at gå med en varm sommerdag. Min første uniform
sjakke var af kradsuld og falmede hurtigt. Det var naturligvis p.g.a den tids
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varemangel. Mine benklæder og kappe, som stammede fra før krigen, var af
god kvalitet.
Soldater foran deres barak i Brunsnæs. Soldaterne hjalp med til
bevogtningen a f grænsen fra 194547. Grænse gendarmerne var til
synsførende. I midten ses gendarm
H.P. Sørensen, også kaldet "unge
Sørensen".

"E pakhus" i Brunsnæs fungerede
som venteskur fo r de rejsende til
rutebilen og som opholdsskur fo r
gendarmerne. Skuret var den sidste
rest fra dampskibsbroens tid. Bille
det er fr a 1946 el. 47.
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Vi var et militært opbygget korps, og gik derfor altid i vores blå uniformer.
Jeg brugte ikke civilt tøj, og jeg havde solgt min eneste toradede habit til
Skræddergård, for at få råd til en barnevogn til Randi. Det er mit indtryk, at
vi i vores festlige uniformer blev opfattet som et positivt islæt i egnens
hverdag. I det hele taget var gendarmerne ikke bange for at blande sig i de
sager, der rørte sig på egnen, og jeg oplevede også, at vi blev betragtet som
en naturlig del af lokalbefolkningen, selvom vi kom fra vidt forskellige dele
af landet. Det var nok ikke en direkte forholdsordre, men det var en klar
henstilling til os gendarmer, at vi skulle have det godt med lokalbefolknin
gen. I Skeide var der gendarmer med til at starte den lokale idrætsforening,
og gendarmerne var bl.a. med til at anlægge fodboldbanen. Som helhed tror
jeg, vi havde et godt ry hos befolkningen.
I 1948 flyttede jeg med min lille familie om til “Beines” (Illerstrandvej 32).
Det ejedes dengang af Klugman. Nedenunder boede en kollega, Otto Nis
sen, og vi beboede så loftsetagen. Lejligheden gav os en del forbedringer,
bl.a. el-kogeplade, hvor vi før brugte primus til daglig og komfur, hvis der
skulle laves større portioner. Vi fik nu også næsten rigtig toilet, hvor vi
“kun” skulle skylle efter os med en spand vand. Før skulle indholdet jo gra
ves ned i haven.
Som naboer til os to kollegaer boede endnu en kollega: Åge Harritsøe. Vi
tre kollegapar havde det fint sammen. Vore børn var omtrent lige gamle, og
vi kom godt ud af det både i tjenesten og i vores fritid. Festede vi, var det
altid sammenskudsgilde, og vore
koner havde det også fint sammen.
Da Ingrid måtte 7 uger på hospitalet
med en underlivsbetændelse (så
lang tid tog det dengang) passede
Therese Harritsøe vores Randi som
en helt selvfølge. Vi havde ikke råd
til at betale noget for det, men vi var
jo meget taknemmelige, og det
støttede sammenholdet mellem os
unge gendarmer.
Åge Harritsøe var en meget korrekt
gendarm, der altid gjorde honnør 3
m eter fra sin overordnede, og på
Sammenskudsgilde hos Skræddergårds ca. 1954.
bedste militærisk vis meldte, hvad
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der var sket på vagten. Det gjorde vi andre kun overfor kaptajn Madsen,
Sønderborg. Åge oplevede alligevel at få en påtale, som vi morede os over.
På grund af en podagra, gik han med tennissko på den ene fod. Finnerup
gjorde ham klart, at der til den blå uniform hørte sorte sko.
Åge var en utrolig dygtig og ivrig jæger. På havet kunne han ofte skyde sin
lille båd fuld af ænder og edderfugle, og han leverede jævnligt til egnens
hoteller.
En anden god kollega, Jens Karl Nicolajsen, var en ivrig amatørsnedker, der
kunne lave mange ting i træ. Han snedkererede for mange af de lokale, og
lavede f.eks. den garage, der stod ved
arbejderboligen på Cathrinesminde.
I juni 1948 blev jeg udnævnt til grænsegendarm, og var altså nu tjeneste
mand.
I 1948 tjente jeg som grænsegendarm 1950 kr. om året + et tillæg på et par
hundrede kroner. Det fortæller selvfølgelig ikke så meget, men jeg kan
fortælle, at det var lidt mere end et postbud, der altid har været de dårligst
aflønnede tjenestemænd. Vi fik ikke nær så meget som en faglært arbejder,
men vi havde jo en sikring gennem pensionen, som virkelig betød noget
dengang, da der kun fandtes en lille aldersrente. Vi talte aldrig løn med
lokalbefolkningen - måske var der lidt tabu over det emne, men jeg er ikke i
tvivl om, at teglværksarbejderne
misundte os vores faste løn og vores
tjenestemandsstatus med statspen
sionen.
Jeg har heldigvis altid haft et godt
sovehjerte, og det var et held for
mig, da nu Randi blev større, og der
kom mere uro i huset. På grund af
vores skiftende vagter, var der ingen
Ingrid, Randi og Kristian Dalgaard
foran tjenesteboligen i Brunsnæs
(Brunsnæs Fjordvej 26), som fam ili
enflyttede ind i 1950. Billedet er fra
samme år. Dalgaard i blå uniform
m ed støvler og "spidsbukser". Dal
gaard er ikke i tjeneste, da han
mangler skrårem og pistol.
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mulighed for vore koner at tage arbejde, eller passe hinandens børn, eller
andres børn. 1 faste perioder var der en træt eller sovende mand i huset i
dagtimerne, som udelukkede den mulighed. Ellers gav de skiftende vagter
naturligvis de samme problemer, som vi i dag kender fra skifteholdsarbejde.
Det er ikke en sund måde at arbejde på, og jeg døjede, som mange af mine
kollegaer, med smerter i maven, men det var betingelsen.
I 1950 flyttede vi til gendarmboligen i Brunsnæs, den bolig, som vi endnu
bebor (Brunsnæs-Fjordvej 26). Dengang var det en tjenestebolig, som vi
overtog efter gendarm Niels Mikkelsens død. Da vi gav en fast procentdel
af vores løn i husleje, fik vi noget mere plads for vore penge. Vi skulle beta
le 40% af al indvendig vedligeholdelse, resten betalte staten. Til gengæld
blev der også kun lavet det, der var allermest nødvendigt.
Mit arbejde ved fjorden var mangesidigt. En del af det må betegnes som
politimæssigt arbejde, medens resten var kontrol- og overvågningsopgaver.
Alle der gik i land på kysten skulle inkvireres (kontrolleres). Fiskerne, både
hobby- og erhvervsfiskerne skulle spørges, hvor de havde været, og om de
havde noget ulovligt med. Vi skulle kontrollere, at alle både var låsede med
kæde og hængelås, og at årer og åregafler var fjernet. Båden måtte ikke
kunne bruges af uvedkommende.
De registrerede danske og tyske erhvervsfiskere i Flensborg Fjord havde ret
til at gå i land på nærmeste danske, såvel som tyske kyst for at rede deres
garn. Vi skulle kontrollere det fiskepas, som fiskerne skulle medbringe for
at legitimere deres ret.
Der var intet tyveri fra hyttefade eller bådenes damme, dengang vi gik vagt
langs kysten. Det var alt for risikabelt.
Det var et almindeligt syn dengang, at der blev blusset ål på de stille som
meraftener. Vi skulle i starten påse, at der ikke blev brugt lystre (ålejem)
med en harpun anbragt mellem de savtakkede kæber. Disse jern blev for
budt, fordi de spiddede ålene, så disse led unødvendigt. I 50’eme blev der
med bødestraf (100 kr.) forbudt at bruge de dengang almindelige ålejern
(uden føromtalte harpun). Fiskeriet var nok for effektivt, og erhvervsfi
skerne klagede over skader på deres net og ruser. Hobbyfiskerne måtte så
bruge andre fangstmetoder, hvor mange forskellige blev forsøgt. Da ingen
overgik de forbudte ålejern i effektivitet, var der mange, der på snedig vis
stadig brugte dem. Så blev det helt forbudt at blusse fra 1. april til 1. novem
ber, og så var det slut, fordi der ikke var ål at fange i de lovlige måneder.
En Brunsnæsboer fortsatte dog uden skrupler med at blusse ål, endda med
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ulovligt jern. Da han havde den frækhed at stage sin båd lige forbi mit hjem
på sin ulovlige fangst, sagde jeg til ham, at det kunne han ikke være bekendt
overfor mig. “Det kan jeg heller ikke” svarede han, og jeg så det aldrig
mere.
Vi skulle påse, at der ikke blev hentet strandsand ulovligt ved vore kyster.
Lodsejere, der boede ved egen strand måtte tage til eget brug, og så var der
en to - tre andre steder på Broagerland, hvor alle måtte hente sand til eget
brug. Efter kystfrednings bestemmelserne på Broagerland fra 1906, måtte
der hentes sand fra føromtalte “Beines” hus ved Iller Strand og 150 m. mod
syd. Her var der imidlertid ikke noget sand, så vi så stiltiende til, at sandet
blev hentet lidt nærmere Brunsnæs, hvor der jævnligt sandede til.
Der blev smuglet meget lidt dengang; ialtfald det vi var bekendt med. En
lokal beboer og fritidsfisker var under mistanke for at smugle, men længe
kunne vi ikke tage ham på fersk gerning. En nat, hvor han og to andre kom
hjem fra fiskeri med håndvod, stod gendarm J.A. Sørensen og ventede på
dem ved Cathrinesminde bromole. Den ene gik ind ad molen før de andre,
og svarede påfaldende højt på Sørensens spørgsmål: “At de kun havde været
ude at fiske.” De to andre skyndte sig at smide noget i vandet, da de hørte
ordvekslingen, og det så jeg i min kikkert fra nogen afstand, hvor jeg stod i
skjul. Da de alle var kommet ind, fandt vi en vandtæt beholder, fyldt med
smuglervarer. Finnerup og politiet blev alarmeret, og de skyldige fik deres
straf.
Det var spiritus, cigaretter og cigaretpapir, som var de eftertragtede smug
lervarer dengang. Varerne blev købt i Tyskland dage i forvejen, og blev så
sænket med bøje til senere afhentning.
Det var naturligvis ikke min eneste smuglersag, men bevogtningen dengang
var så effektiv, at det var meget risikofyldt at være smugler. Mine andre
oplevelser fra dengang er fra småtingsafdelingen.
Det var en betingelse at ikke-hjemmehørende både, der lagde til på kysten,
skulle noteres op i en bog, der indtil 1952 var placeret på et lille bord i for
stuen til tolderbygningen, Brunsnæs-Fjordvej 26, hvor vi boede. Kollega
erne havde adgang til vores forstue, hvor bogen var placeret. Efter 1952,
hvor der blev placeret officielle hytter langs kysten, blev indskrivningen
flyttet over til den hytte, der kom til at ligge i Brunsnæs. I bogen skulle
bådens navn, fører og antal passagerer noteres. Ligeledes ankomst- og afsejlingstidspunkt. Der var f.eks. mange robåde fra sejlklubberne i Flensborg og
Gråsten, som var hyppige gæster i Brunsnæs. Indskrivningsbogen er bevaret
i mine gemmer.

I området var der lidt krybskytteri. Vi havde mistanke om, hvem det var,
men det lykkedes os aldrig at tage vedkommende på fersk gerning, selvom
vi prøvede på det.
Selvfølgelig var vi vidende om kæresterier og om lokalbefolkningens små
sidespring, men det skulle vi nok sørge for at holde tæt med.
I april 1952 skiftede vi navn fra Grænsegendarmeriet til Toldgrænsekorpset.
Hvor vi før var et militært korps, der indgik som en del af Danmarks
forsvar, med den fatale følge det fik for korpset i september 1944, så blev vi
nu et civilt korps. Det synlige tegn på dette skift var, at vores blå uniform
fra dragonerne, blev udskiftet med en sort uniform. For mit vedkommende
startede det med, at jeg fik en sort regnfrakke straks, senere blev min blå
kappe (frakke) farvet sort, men kappens lodne kvalitet gjorde, at den smitte
de af på den blå uniform i lange tider. Først i slutningen af 1953 fik jeg min
første sorte uniform. I 1952 var jeg på 7 ugers skole i Toldboden i Køben
havn. Foruden toldloven havde vi dansk, regning, engelsk og tysk.
Bevæbningen og bevogtningsopgaveme ændrede sig ikke. Der skete
ændringer i vores vagtplan, så vi en overgang fik en 6 timers sammenhæn
gende vagt, med mulighed for at skubbe de manglende 2 timer efter eget
valg; men efter aftale med kollegerne. Denne vagtplan blev i løbet af
6 0 ’erne afløst af en 8 timers vagtplan, som vi alle oplevede som en klar for
bedring. Der var stadig døgnvagt langs kysterne, men der kom ingen
erstatning for de kollegaer, der gik af ved naturlig afgang eller søgte væk fra
området. Mit daglige bevogtningsområde blev derfor fra Cathrinesminde
Teglværk til Busholm. Distriktet blev så ekstra stort, når vi skulle afløse på
fri- og feriedage.
I 1969 blev Toldgrænsekorpset nedlagt; efter min mening, fordi vi var et
præventivt virkende korps, der ikke kunne fremvise de store indtægter. Poli
tikerne besluttede derfor at indlemme os i Toldvæsenet. 1 starten sorterede
vi under Padborg Distriktstoldkammer, der havde bevogtnings opgaver
langs hele grænsen fra Als til Vesterhavet. Det skete ikke uden bitterhed fra
de fleste af os gamle gendarmer, da det dels var en tvangsindlemmelse for
os til et væsen, vi ikke på noget tidspunkt havde søgt, og samtidig betød det
at ansatte i Toldvæsenet med færre år i tjenesten end os, fik større lønanci
ennitet end os “nye”, der kom ind.
For mange af mine kollegaer fra Gråsten og Egernsund betød det, at de fik
tjeneste ved Padborg Distriktstoldkammer. Jeg fik lov til at fortsætte min
vagttjeneste ved Brunsnæs, men kort efter blev distriktet delt igen, så mit
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vagtområde administrativt blev flyttet under Sønderborg Distriktstoldkam
mer, dog skulle jeg som den eneste kystvagt forflyttes til Padborg. Jeg pro
testerede kraftigt med henvisning til den store afstand i sammenligning med
afstanden til Sønderborg. Efter en måneds tid fik jeg papir på, at jeg var
flyttet under Sønderborg Distriktstoldkammer med tjeneste indtil videre i
Brunsnæs. Jeg åndede lettet op igen.
Fra 1969 til den 1. juni 1972 havde jeg det vi kaldte “fri tjeneste”. Det
betød, at jeg som den sidste “gendarm” på Broagerland havde hele Broager
lands kyststrækninger som mit arbejdsområde. Jeg lagde selv min vagtplan
indenfor de 40 ugentlige timer, og vagten skulle fordeles, så der både var
aften-,nat- og weekendtjeneste. I mit arbejde skulle jeg stadig registrere og
give bro- og bådeholdstilladelser, kontrollere for ulovligt fiskeri og
overvåge kysten for smuglerier og ulovlig landgang.
Jeg brugte ofte cyklen for at komme rundt; tog jeg bilen, var det for egen
regning, og for min egen mageligheds skyld. Jeg var glad for den ordning,
og det passede mig godt med den
store grad af frihed, der var knyttet
til min tjeneste.
Den 1. juni 1972 var det slut. Jeg
skulle forflyttes til tjeneste i
Distriktstoldbygningen i Sønder
borg med titel af vagtmester. Knap
26 år havde jeg været gendarm på
Broagerland; godt nok under mange
forskellige titler; min sidste titel
som “gendarm” var toldbetjentfor
mand. Vi var 45 mand til at bevogte
de godt 30 km. kyststrækning vi har
på Broagerland, da jeg startede, og
det faldt altså i min lod at være den
sidste.
Nedskrevet a f
Chr. Frederiksen, Brunsnæs
Kristian Dalgaard i sort vinteruni
form med imit. astrakanhue. Billedet
er fotograferet nedenfor Strandhjem
ved "Ehm's bro" 1972.
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MENNESKE FØRST
Ved Kirsten Grau Nielsen
“Kære lille Kirsten ! Haven!” Således begynder et brev til en studine i
København. “Det er på høje tid, at der gøres noget ved den. Kunne De ikke
tage herned med Sønderjyden ? De kan bo hos os. - - Det er da synd for
Deres mor, der har betalt gødning og arbejde o.s.v. og så ligge oppe (på
sanatorium) og tænke på, at det hele er omsonst. P.S. Rejsepenge skal De
ikke græde for - dem skaffer jeg. Venligst I.P. Nielsen.” og i marginen: “Jeg
har kartofler til spiring. Dynt Strand Broager den 27.4 1951.”
Jens Peter Nielsen, bagersvend, Lenins vært under landflygtigheden,
Staunings udsending i Sønderjylland efter Genforeningen, “Kongelig hofso
cialdemokrat”, “Hendes Majestæts sønderjydske minister” - kært barn - var
ikke for stor til at bekymre sig om sin nabo's haveproblemer. Og handle.
Straks efter, at være blevet valgt, flyttede I.P. og hans kone til Sønderjyl
land, så hans vælgere kunne træffe ham. I ugens løb var han på Christi
ansborg, men lørdag-søndag var han hjemme i Dynt. I træffetiden søndag
morgen sad lange køer af ventende på en nedlagt telefonpæl ved lågen. Det
var ikke udelukkende partifæller. I.P. hjalp, hvor han fandt behov, ofte ud af
egen lomme. Trods forbedrede kår levede de to mennesker yderst spartansk
og havde altid noget tilovers til andre. Hvordan I.P.'s fandt frem til
“Hytten”, ved jeg ikke. Labyrintagtige hulveje snoede sig nedad mod Dynt
Strand langs gamle markskel, i våde perioder aldeles ufremkommelige. Ej
heller, hvordan mine forældre fandt frem til nabohuset “Strandhuset”, et
gammelt stråtækt fiskerhus med megen historie på bagen.
I.P.'s og vi var naboer fra maj til oktober. Far, redaktør Andreas Grau, var
venstremand. Da han købte hus ved siden af I.P. sagde man: “Kan det dog
gå ?” Det kunne det. Partipolitik lå far fjernt. Han var dansk og havde kæm 
pet for at vække danskheden til live igen i Sønderjylland under fremmedherredømmet. I.P. var dansk. Hans far havde kæmpet på Dybbøl i 1864,
hvilket naturligt nok havde præget holdningen i hans barndomshjem. Far og
I.P. kunne drille hinanden på det hjerteligste, men de var begge kloge nok til
i gensidig respekt at afholde sig fra propaganda. Så hvorfor ikke være ven
ner ? Venskabet holdt, til døden dem skilte. Far døde allerede i 1935, I.P. i
1952.1 alle årene har han stået os bi i stort og småt.
Begge to var de tidligt klar over den umådelige fare, der truede sydfra. Beg
40

ge drog de land og rige rundt for at ruske folk op, men måtte høre ilde der
for blandt landsmænd ! Den nazistiske opmarch lagde en mørk skygge over
de ellers sorgløse dage i Dynt. Om natten klirrede ruderne, og døre sprang
op i drønet fra den tyske marine, der holdt øvelse få km. fra os. Men humo
ren lod sig ikke kue. En dag kom I.P. over med et brev, han havde modtaget
fra den tyske udenrigsminister (han kendte alverden). Det sluttede: “Heil
Hitler !” I den anden hånd havde I.P. sit svarbrev. Det sluttede: “Heil Dan
mark !”

"Hytten" Dynt Strand 1992.
Trods min daværende lidenhed husker jeg de strålende aftener i “Strand
huset”, når Far og I.P. sad i hver sit hjørne af den dybe lædersofa, hvorfra
spiraler af cigarrøg langsomt fordelte sig under bjælkeloftet og trak ud i
aftensolen gennem den åbne dør. Vid og venskab fyldte stuen og lejrede sig
i sindet som gyldne barndomsminder. Vi lo meget, når Far og I.P. foldede
sig ud. I.P. besad en vidunderlig humor, der gav sig udslag i beretninger og
begivenheder, der i sig selv ikke var så sjove, hvis det ikke lige var for den
drejning, de fik i I.P.'s mund. Når så latteren udløstes, tog I.P. et dybt drag
af cigaren og lænede sig tilbage med et fornøjet glimt bag lorgnetterne.
I.P. elskede Dynt strand og sin “Hytte”. Da han var midt i halvtredserne, tog
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han undervisning hos nonnerne på Østerbro for at kunne være tolk for sin
gruppe ved de internationale arbejderkonferencer i Geneve, som skulle vare
i nogle uger. 5-6 dage efter kom I.P. gående over fælleden. “Ja-hr.” vrissede
han, “nu er de færdige med forhandlingerne, så nu ka' de sgu æde deres
middage selv, for nu vil jeg hjem til Dynt !”
I.P. fornægtede aldrig sin landlige herkomst som husmandssøn fra Slagelse
egnen. Til sin død bevarede han en gedigen sjællandsk accent, der er blevet
en hel myte i vores familie, og som gjorde hans sproglige præstationer på
tysk og fransk uforglemmelige. Han elskede at have jord under træskoene,
og både han og hans kone sås jævnligt med en vis legemsdel højest ude i
haven.
“M utter”, der var københavner med K, ville systematisere. Den ene uge
lugede hun skvalderkål, den næste Stolt Henrik og så fremdeles, indtil hun
en dag rettede sig op, strøg det krusede hår fra panden og gav sig til at le
hjerteligt af sig selv: “På den måde kommer jeg jo aldrig tilbunds i sk id te t!”
Slig uhøjtidelig selvransagelse var karakteristisk for hende, og jeg kan end
nu høre hendes klingende latter. Også hun var kommet af små kår, og mens
børnene var små, var de to så fattige, at de ofte manglede de mest elemen
tære fornødenheder. Men ingen social fornærmelse sporedes hos dem af den
grund, og hun sluttede op om sin mands gerning med usentimental og
naturlig værdighed.
Haven var med sin romantiske og ufremkommelige frodighed et sandt para
dis. Alt trivedes. Ædle produkter albuede sig op mellem krudt og ukrudt.
Blomster hang i klaser overalt, roser, gladiolus, lathyrus, liljer, levkøjer og
luende georginer. Æbler, pærer, ferskener, moreller, druer og Victoriablommer tyngede grenene til jorden. I mistbænkene myldrede grønsager frem.
Jævnligt kom I.P. over til os med favnen fuld, og vi fik altid indtryk af at
gøre ham en tjeneste ved at tage imod. “Ja-hr, nu gider vi sgutte æde det
m er !” Talrige er de tunge pakker, han på cykel har slæbt de 5 km. til
nærmeste posthus i Broager, med havens herligheder til børn og venner. De
første forårsbebudere fandt hvert år vej til kronprinsesse, senere Dronning
Ingrids bord.
I.P. kunne råbe over hegnet: “Kærsten, vil I have nogle blommer ?” Mens
jeg efterfølgende sad oppe i træet, trippede I.P. rundt nedenfor. “Nuu da,
nuu da ! “kom det med mellemrum. “Nuu da, la’ nu vær og kom ned i glide
flugt !” Jeg lod være. Hvis vi ikke så os for, fik vi alle blommerne !
Eller han kunne komme over en dag, hvor det var havblik. Uden ord, men
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med et lyst glimt i øjet, pegede han med tommelfingeren over skulderen
mod stranden, hvorpå jeg - stærkt indforstået - hentede rejenettet frem. Den
dag blev der pillet rejer i begge huse til op over albuerne !
Eller vi var ude i robåden for at røgte ruser. På hjemvejen vappede, skvappede og sjaskede det om fødderne på os af fladfisk. Al bugtede sig febrilsk.
Krabber for med bister mine og øjne på stilke sidelæns rundt for at nappe,
hvor de bedst kunne. Den kæmpestore, sorte cockerspaniel kom for nær, og
alt eksploderede i hylen og vrælen, susen af sorte ørelapper og en rød tunge
med en indædt krabat af en krabbe i spidsen. l.P. trådte til. På hjemvejen sad
Jan stille på bagsædet, trykket ind til sin herre og med et sygt blik til krapy
let.
A f ydre var l.P såre beskeden. Ingen runde mærkater stillede hans indholds
fortegnelse til skue. Ingen uden een: Kongen tildelte ham fortjenstmedaljen
i guld, en ganske usædvanlig og særdeles velfortjent udmærkelse ! Men den
kan ikke købes !
Af indre var l.P. et menneske af de sjældne, og man kunne med en let omsk
rivning af “Menneske først og Kristen saa -” om ham sige “Menneske først,
politiker så -”. Han satte den menneskelige vurdering højere end den ideo
logiske, hvilket kunne få fader Stauning til at rynke brynene. Men l.P svare
de (citat): “Kan socialdemokratiet undvære mig, kan jeg undvære socialde
mokratiet !” Han var i administrationens labyrinter kendt og frygtet for sit:
"Er I torssede ! “
Fra sit fattige, men harmoniske barndomshjem arvede l.P mange ressourcer.
Han var dybt rodfæstet i landets historiske og kristne kultur og forblev det
livet igennem i modsætning til mange partifæller. Hans yngste søn Karl var
under besættelsen aktiv indenfor vores “hemmelige hær” og skaffede engel
ske flyvere ud af landet. Han blev fanget og sad en tid på “Staldgården” i
Kolding. Da l.P. en dag ville hejse flaget, brast snoren, og flaget faldt til jo r
den. “Nu er det galt fat med Karl !” sagde l.P. til sin kone, “Nu har vi kun
Vorherre at stole på !” Selv tog han dog telefonen og ringede til Kolding for
at høre om han kunne sende en pakke til sin søn. Svaret lød: “Han får ikke
brug for flere pakker !” Det lykkedes derefter l.P. at bore sig igennem til en
personlig samtale med Dr. Best. Med fuld ret gjorde han gældende, at han
efter 1. verdenskrig havde reddet tusinder af tyske børns liv og velfærd ved
at skaffe dem ophold i danske hjem - man kaldte ham ligefrem “ Der
deutsche Kindervater” - skulle tyskerne nu til gengæld myrde hans søn ?
Samtidig stak Vorherre en pind i hjulet på fangetransporten, der brød sam
men kort før hovedstaden, og næste dag var den 4. maj

1945 !
I 1936 kom kronprinseparret til Gråsten. Her kom I.P.’s sunde vurderingse
vne atter til sin ret, så han skar igennem partiparoler og rygtedannelser.
Efter ved modtagelsen at have set Kronprinsesse Ingrid, mente han nok, det
“gik an” at bede hende træde ind i det sønderjydske hjælpearbejde. Det gik
an. Det blev et overordentligt frugtbart samarbejde, hvor kronprinsessen
lagde ikke blot navn, men i høj grad også gavn til arbejdet indenfor “Sønderjydsk Hjælpefond” og “Kronprinsesse Ingrids Feriehjem For Sønderjyd
ske Børn”. Og det blev til det smukkeste venskab mellem to personligheder
fra hver sin side af den sociale skala. “Det skyldtes,” skriver Mor, Ellen
Grau, i I.P.-Mindebogen, “i lige høj grad kronprinsessens varme hjerte og
intelligens, der lod hende se igennem det ydre ind til I.P.’s rige medfødte
menneskesind og uselviskhed, og hans usvigelige, medfødte takt, der aldrig
lod ham gå over grænsen, skønt hoftonen lå ham så fjernt.”
Den unge kongelige familie, der
forøvrigt havde et beskedent bade
hus ved Dynt Strand, kom jævnligt
på besøg hos I.P.’s i “Hytten”, men
forsømte aldrig at hilse på nabo
erne. Lad mig udkrystallisere vore
dermed forbundne oplevelser i føl
gende solstråle: en lyslokket 3-års
pige står i vor dør med en morgenfr
ue i hver hånd: “Se-e-e, se-e-e !”
siger hun begejstret. Det var vor
nuværende Dronning Margrethe den
II. af Danmark.!
Ved et fælles kaffebord i den
nærværende feriekoloni slog kron
prins Frederik på “sit kop” og
begyndte således: “Kære I.P. - ja
undskyld, men således kalder vi
Dem nu derhjemme - De er min
kones bedste ven !” Bedre og mere
kompetent kunne det ikke siges !
Og det er ikke engang en anekdote !
I.P. Nielsen hjemme ved Dynt Strand. Men lad mig alligevel slutte med
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Peter Graus ord fra Mindebogen: “ I.P. Nielsen var stærk af Mund og Pen,
og det var i vort Bekjendskabs Gry, jeg sagde til ham: “Beed Gud dømme
Dig efter Dit Hjerte og Dit Indre og ikke efter Din Mund og Din Skrift, thi
så vil du få en værre Omgang !” Peter Grau slutter: “Jeg har haft den Lykke
at blive ven med ham i god Tid, og jeg vil prise og takke denne ædle Mand
til min sidste Stund.”
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l/r ^ J/^Q
Ved A. Juul Petersen
En dag omkring 1950 var jeg kunde
i butikken hos slagter Rasmussen i
Set. Pauli. Samtidig var der en
anden kunde, som jeg ikke kendte.
Han var ikke særlig høj, lidt luden
de holdning med et forpjusket over
skæg og runde briller i stålstel. Buk
serne var holdt sammen med cykel
klemmer. Hans sprog bar tydeligt
præg af sjællandsk dialekt. Efter at han havde fået sine varer i en lille spån
kurv, satte han den på sin cykel og kørte mod Mølmark. Jeg spurgte mig for,
hvem det var. På svaret forstod jeg, at det burde jeg da have vidst. Det var
I.P Nielsen.
I.P. Nielsen var født i 1873 i Tybjerglille mellem Næstved og Ringsted,
Hvor hans forældre havde et lille landbrug under Gisselfeld Kloster.
Skolegangen i Tybjerglille Skole var ikke noget at råbe hurra for, men i Herlufmagle i nærheden startedes en slags centralskole med hverdagsundervisning om vinteren for den del af sognets børn, som ønskede at være med. Her
gik Jens Peter (det var I.P.’s fornavne) de to sidste vintre før konfirmatio
nen. Han har uden tvivl været en interesseret elev; og hans medfødte
nysgerrighed og videbegærlighed gjorde, at han fik et ikke ringe udbytte af
den skolegang.
Et par år efter konfirmationen kom han i bagerlære hos en af faderens solda
terkammerater fra kampene på Dybbøl i 1864. (Mesters kones søsterdatter
skulle senere blive I.P.’s hustru).
Efter ca. 1 år i den første læreplads drog han til Slagelse for at fuldende sin
læretid. I Slagelse virkede en pastor Clausen, der i 1861 havde været meds
tifter af Indre Misssion; 1864 havde han været feltpræst og i 1866 oprettet
Ryslinge Højskole. Han var omkring 1890 ansat i Slagelse og holdt nogle
bibellæsninger, som I.P. deltog i. I.P. talte aldrig senere om sin holdning til
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kirken og kristendommen, men lod dog ved enkelte lejligheder i taler i Fol
ketinget skinne igennem, at han følte sig præget af den kristentro, han bl.a.
havde mødt hos sin moder.
I Slagelse mødte I.P. fagforeningsarbejdet og deltog ivrigt i bevægelsen.
Efter endt læretid drog I.P. til København og arbejdede der et års tid. Hånd
værkertraditionen tro søgte I.P. ud. I 1894 vandrede han Jylland igennem fra
Skagen til Flensborg. Her arbejdede han nogle måneder og dannede sig et
indtryk af forholdene mellem danskheden og tyskheden. I 1920 udtalte han
under en debat i Folketinget, “at man i hvert fald måtte have en lygte med,
hvis man skulle ud for at lede danskheden op”.
Han rejste videre til Elmshorn, hvor stedets præst, der forstod dansk,
underviste I.P. i tysk. Senere rejste han til Amsterdam og videre gennem
Schweiz, et længere ophold i Berlin, en smutter til Wien og kom så sidst i
1895 tilbage til København.
Som andre navere havde han mange muntre og spændende oplevelser, men
hans sind var meget åben for sociale indtryk. Ved en lejlighed i 1936 i et
festskrift skrev han, at det dannede "det livsfundament, som jeg har bygget
og bygger på den dag i dag”.
Efter sin hjemkomst aftjente han sin værnepligt og genoptog så arbejdet i sit
fag og i partiets virksomhed. Kammeraterne lærte at påskønne hans arbejde,
så han blev i 1913 sit fagforbunds hovedkasserer, kom i forretningsudvalget
i de samvirkende fagforbund (datidens LO) og i Socialdemokratiets hoved
bestyrelse til 1926.
Ved sin dygtighed og energi, pålidelighed og politiske principfasthed havde
han vundet stor respekt og tillid.
Således rustet kom han til at øve en af de gerninger, der gjorde ham kendt.
Under 1. Verdenskrig rejste han meget i Tyskland, hvor forholdene i 191415 m.h.t. forsyninger var tålelige. Frem gennem tiden så han, hvorledes
nøden forværredes, så sulten kulminerede i vinteren 1916-17. En af I.P.'s
venners to småpiger døde af underernæring, og den anden blev formentlig
kun reddet med det, I.P. havde med. Når han rejste i Tyskland, måtte han
have en vis mængde fødevarer, sæbe m.v. med til eget forbrug. Det gav han
til vennerne og levede så selv “på tysk”.
Men I.P 's gode hjerte kunne ikke nøjes med ord og skriverier herhjemme.
Han fik fagforeningernes danske arbejdere til at modtage tyske børn på feri
eophold. Han fik hjælp hertil såvel af danske som tyske myndigheder. I
1917 kom 936 børn herop på et tre måneders ophold - der dog i mange
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tilfælde blev forlænget. Det var naturligvis kun som en dråbe i havet, men
det viste i hvert fald den gode vilje. Efter våbenstilstanden i 1918 tog
bømerejserne stærkt til og i maj 1919 fik I.P. dannet en “Komite for hjælp
til tyske børn”, og den sommer kom 3547 børn, året efter 4380. Senere dan
nedes en fælleskomite, hvorfra hjælpen blev udstrakt til flere lande. I.P. var
sjælen i arbejdet og rejste meget for at knytte kontakter. Han blev efterhånd
en kendt og afholdt i Tyskland og gik overalt under navnet “Der Kindervater”.
Endnu 4 år fortsattes arbejdet og ialt ca 34000 børn fra Tyskland + børn fra
andre lande havde været på ferieophold i Danmark.
Sideløbende med børnearbejdet havde I.P. passet sit politiske arbejde. 1918
kandiderede han for Socialdemokratiet i Holbækkredsen, men måtte overla
de pladsen til den radikale Nøhr Nielsen. Til valget i foråret 1920 blev han
opstillet i Frederiksberg tredie kreds og igen til efterårsvalget samme år.
Men 14 dage før valget bad Stauning ham tage til Sønderjylland og prøve at
få samling på partifællerne her. Forholdende var set med socialdemokratiske
øjne vanskelige. Man havde intet blad, kun få foreninger, arbejderne var
tyske og forstod næppe dansk. I Haderslev var opstillet en pålidelig dansk
socialdemokrat, men med undtagelse af Sønderborg var der ingen socialde
mokratiske kandidater. Opfordringen må have givet I.P anledning til store
overvejelser, men hans pligtfølelse over for partiet og nok også et vist vove
mod og en dragning mod det særegne i opgaven: I.P. sagde ja - og tog straks
fat.
Han kom til Sønderborg d. 11. sept, og valget skulle finde sted d. 21. Mel
lem valgmøderne var der også et her i Broager.
Det forløb ikke så heldigt - set med I.P.'s øjne. Formanden for Broager afde
lingen af Sønderjysk Arbejderforening anbefalede at stemme på venstre, for
det var det eneste kongetro parti. Da så I.P. ville tage ordet istemte forsam
lingen “Kong Kristian”. Bagefter bad tre af de tilstedeværende I.P. om et nyt
møde, og det blev da også afholdt - omend med besvær. Det viste sig nem 
lig, at det lokale man først havde regnet med, var lovet til de konservative.
Så gik man et andet sted hen, hvor så mødet blev afholdt.
Trods den korte og dårligt forberedte valgkamp blev I.P. valgt. I.P.'s jom 
frutale i folketinget blev en af de mest opsigtsvækkende. Man skal erindre
sig den dengang bestående strid mellem Åbenrå- og Flensborg-folkene og
Flensborgs danskhed, som efter manges mening var blevet ladt i stikken af
den radikale regering. Efter nogle barske ord i sin indledning, gjorde han
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rede for den socialdemokratiske mening om en fornuftig politik. Han sagde
bl.a., at vi “stiller alle vore statsborgere på lige fod, hvad enten de tidligere
har været tysksindede eller dansksindede, vi kender ikke første og anden
klasses statsborgere”. Den holdning forfægtede han ved mange lejligheder,
hvad enten det drejede sig om licitation over leverancer til kasernerne eller
udstykning af domænegårdene.
De skarpeste opgør havde han nok om spørgsmålet vedr. Flensborg. Han
havde kaldt Flensborgfolkenes tale for “rumlerier i det nationale spørgs
mål”. Han brugte senere det udtryk, at han ryddede op i “Flensborgstemningen”. Det medførte mange angreb på ham, men han veg ikke. Han fastholdt
ved flere lejligheder sine ord fra den 9. nov. Alt i alt gjorde talen og de
efterfølgende avisskriverier nok sit til, at det gav stof til eftertanke. I hvert
fald gav det I.P.’s tyske vælgere øget tryghed over for deres danske tillids
mand. De så, at han virkelig ville kræve samme ret for tyske som for dan
ske. Et andet forhold gav også anledning til omfattende avisskriverier. I.P.’s
holdning blev i visse kredse nærmest opfattet som landsforrædderi. Hans
stædige fastholden ved lige ret for alle, når de iøvrigt overholdt loven, med
førte hans tilslutning til stærke tyske ønsker om selvstændige skolenævn
ved tysksprogede kommuneskoler og om at oprette et tysk gymnasium med
eksamensret på lige fod med andre private gymnasier i Danmark. Man har
ofret megen tryksværte på denne aftale, som omtaltes som socialdemokrati
ets køb af tyske stemmer til landstingsvalget. Man glemte bare, at allerede
ved landstingsvalget i oktober 1920 havde de tyske valgmænd stemt sam
men med socialdemokratiet.
Nazisternes valgsejr og overtagelse af magten i Tyskland var et hårdt slag
for I.P. I deres sejrsrus brugte tyskere i Nordslesvig så voldsomt et ordvalg,
at borgfred foreløbig var utænkelig.
Skridt for skridt havde de tyske arbejdere lært, at de kunne føle sig trygge i
deres nye tilhørsstat, lært at der havde småkårsfolk menneskeværd. Nu
måtte de opleve det stik modsatte i deres gamle fædreland, samtidig med at
det tyske socialdemokrati blev slået med hård hånd. Virkningen var
overvældende. I løbet af få uger svingede den nordslesvigske arbejderbe
vægelse fuldt og helt mod den dansknationale linje. Gennem 56 år havde
Nordslesvigs bønder sejt kæmpet mod tysk tryk, og mellem de menige
arbejdere havde der givet været dansksindede. På mindre end tyve år blev
det store flertal af arbejdere i landsdelen danske.
For I.P. blev valget den 3. april 1939 en ny triumf. Den lykkelige udvikling
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på næsten alle områder i landsdelen, som han fremstillede dem i sine valgta
ler, skyldes jo i ikke ringe grad hans eget arbejde gennem 19 år.
Det vil føre for vidt ved denne lejlighed iøvrigt at komme ind på alle de
opgaver, som I.P. arbejdede med. En enkelt side af hans arbejde fortjener
dog lidt omtale.
I.P. var en stor børneven, og han ville gerne gavne danskheden ved at give
sønderjydske børn mere kendskab til det øvrige Danmark. Det var dog først
efter afslutningen af de udenlandske bømerejser, at tanken blev ført ud i
livet. I 1926 fik han dannet en feriebømekomite, der skulle forestå sønder
jydske skolebørns besøg i København. Et meget stort antal børn fik lejlig
hed til en tredages tur.
En anden betydningsfuld virksomhed fik I.P. bragt i fast form.
Baggrunden var stor nød i mange sønderjydske arbejderhjem i årene med
stor arbejdsløshed og manglende sociale støtteordninger. Omkring 1926
affødte Cornelius Petersens selvstyretanker megen omtale i mange af lan
dets aviser, ligesom Kreditanstalt Vogelgesangs fisken i rørte vande ikke
forblev ubemærket. Derimod lagde man i “det gamle land” ikke så meget
mærke til eller vægt på, at noget lignende foregik blandt arbejderne.
Tyskerne forsøgte på den mest ublu måde at udnytte den stigende
arbejdsløshed til at købe medlemmer til deres organisationer.
I.P. så klart faren og gik i spidsen for et udstrakt hjælpearbejde. En kommite
med H.P. Hansen som kasserer, og I.P. som formand indsamlede penge, som
fordeltes gennem sognekommiteer. I god overensstemmelse med I.P.’s
grundholdning fordeltes hjælpen uden hensyn til modtagerens nationale sin
delag. Der var dog den grænse, at man ikke gav til hjem, som modtog støtte
fra tysk side.
I løbet af et par år fik hjælpearbejdet støtte fra den danske stat, og tomands
komiteen blev udvidet med biskop Amundsen, folketingsmand Svensson og
redaktør Frede Nielsen. I årene før 2. verdenskrig øvedes megen og til
trængt hjælp. Der er heller ingen tvivl om, at virksomheden gavnede
danskheden - i hvert fald behøvede ingen for nøds skyld at sælge sig natio
nalt.
Nationalbankdirektør Schrøder havde som departementchef ydet I.P. såvel
økonomisk som anden værdifuld støtte. Da han døde i 1934 og H.P. Hansen
døde i 1936 mistede virksomheden to meget værdifulde støtter. Til gengæld
fik den i 1936 en anden, det skulle vise sig at blive en særdeles værdifuld
medarbejder.
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D. 20. aug 1936 kom Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid til
Gråsten for at tage ophold på Gråsten slot. Til modtagelsen var bl.a. indbudt
repræsentanter for de sønderjyske arbejdere. Tidligere havde der aldrig
været den mindste forbindelse mellem de sønderjyske hertuger - for slet
ikke at tale om kejseren - og den jævne befolkning. Holdningen var så dybt
forankret, at de søndejyske byråds- sogneråds- og amtsråds socialdemokra
tiske medlemmer i første omgang sagde nej tak til at møde på Gråsten slot
d. 20. aug. I.P. fandt denne holdning “aldeles splittergal” og gik i gang med
at få beslutningen ændret. Stauning kom hertil og i forening med I.P.
udsendtes nu en kraftig henstilling om at møde op. Henstillingen blev
efterkommet, og som I.P senere sagde:” Vi var der”. I.P. fortalte senere om,
hvordan han og de andre som rette proletarer havde holdt sig i yderkredsen.
Under præsentationen fik I.P. det indtryk, at han godt kunne indbyde Kron
prinsessen til hjælpefondens julefest i Aabenraa - og typisk for I.P.: det gjor
de han så.
Til julefesten kom til I.P.’s store glæde ikke blot Kronprinsessen men også
Kronprinsen og hofdame fr. Sibylle Rewentlov. Efter festen på Folkehjem
var der aftenselskab hos amtmanden, og her kom I.P. i snak med kronprin
sen om politik, jagt og meget andet “på sådan en rigtig gemytlig måde, fri

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

"Æ Farres hus", Store gade 33. Foto: Nanna Ihle.
Huset ligger i dag på Storegade 33 i Broager. Før hed det Torvet, stedet hvor
de to årlige markedsdage blev afholdt, og hvor boder og gøglertelte bredte
sig på pladsen. I centrum lå Farverens hus, omgivet af kroer og
købmandsgårde, og på bagsiden løb Krumbækken, ideel til vask og
skylning.
I dag er huset restaureret og indrettet til fire lejligheder i stue- og loftsetage.
Kælderen rummer lokalhistorisk arkiv og mødelokaler. De oprindelige
avlsbygninger er fjernet, de grågule flensborgsten er malet hvide, mens ski
fertaget er bibeholdt.
Men lad mig nu fortælle om de mennesker, der var knyttet til huset, for de
var i deres tid med til at præge landsbyen Broager.
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NICOLAI H. JØRGENSEN
Historien tager sin begyndelse i landsbyen Lødderup et par kilometer vest
for Nykøbing Mors. Her ligger gården “Frydsbrønd”, i sin tid den største
bondegård på Mors, oprettet ved sammenlægning af 3 mindre gårde i
slutningen af 1600-tallet. Den blev købt af Hans Jørgensen i 1804, og her
blev Nicolai H. Jørgensen født den 07. februar 1817. Men allerede i 1825
gik gården på tvangsauktion, og den unge Nicolai går i farverlære. Han får
vandrebog som naver i 1838, og den 01. februar 1839 starter han på en tur
landet rundt med kun 5 rigsdaler på lommen.
Turen går over Fyn til København, Skåne, Lolland-Falster og tilbage til
Fyn, hvor han tager arbejde i Assens fra 15. marts 1839 til 05. januar 1840.
Vi kan så følge ham til Viborg, Ringkøbing, Varde, Tønder, Læk, Flensborg
og Broager. Her får han fast arbejde hos farver Hans Jørgensen, og vandre bogen slutter med følgende indskrift:
“At Farversven N. Jørgensen har arbeitet hos mig fra den 12. oktober og til
dato har opført sig til min tilfredshed. Dette bevidnes af mig / Farver
Jørgens enke i / Broacker.”
(Dags dato mangler, men sidste foregående påtegning slutter 11.10.1841 i
Husum. Desuden bidrager det til forvirringen, at der er påtegninger fra både
Sønderborg og Flensborg efter 12.10.1841.)
Men det står imidlertid fast, at farver Hans Jørgensen, Broager dør 13. febr
uar 1842, og Nicolai griber chancen. Et ægteskab med enken gør ham auto
matisk til mester, og de bliver gift 09. januar 1843. Meget passende, da
deres søn Hans Nicolai kommer til verden halvanden måned senere, 25.
februar 1843. Desuden havde enken 2 børn fra første ægteskab, Carl Frede
rik, der dør ret ung, og Peter Magnus, som det ikke har været muligt at
efterspore. Parret får 4 år senere endnu en dreng, der døbes Hagen, et navn
der optræder hos flere familiemedlemmer. Hagen bliver urmager og dør i
Frankrig i 1874, 27 årgam m el.
Ved solidt og dygtigt håndværk og udkommet af det landbrug, der hørte til
farveriet, blev familien ganske velhavende. Der lægges jord til, og da Spare
kassen oprettes i 1845, er farveren blandt garanterne, et tegn på at han til
hørte byens bedste borgerskab.
I 1869/1870 byggedes det nuværende stuehus med farveri og væveri i kæl
deren. Bagved ligger “fabrikken” med stor skorsten, dampkedel og damp
maskine. Her fabrikeres hørvarer, linned og kradsuld, og man kunne påtryk56
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ke mønstre på det vævede klæde (“tossel”). En driftig virksomhed og med
mange ansatte, og familien selv i byens største hus ud til byens torv.
Nicolai Jørgensen var altså efter sine vandreår blevet en stor mand i en lille
by og kunne trække sig tilbage i 1883. Den 02. oktober 1883 sælger han
bedriften, inkl. 7 ha. jord til sin søn Hans Nicolai og flytter selv om i Vester
gade til det hus der nu er lægebolig. Men da hans kone, Anna Maria (født
1803), dør den 13. april 1884, flytter han til et “kådnersted”, han havde købt
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tidligere, nemlig Mølmark 1. (Stedet sælges efter hans død i 1902 til
maskinbygger Christian Nissen, hvis barnebarn, Gunna Nissen, stadig ejer
gården i dag.)

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

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

KRISTINE
JØRGENSEN

Kristine Marie Jørgensen, fø d t
d.23/7 1885, død d. 2318 1955.
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Fra faderens død overtog den stoute
dame kommandoen i hjemmet og
beholdt den i fast hånd frem til sin
død i 1955. Hun var en imponeren
de figur, stor og knoklet, altid klædt
i den sidste mode fra FØR første
verdenskrig og med en stentorrøst,
der indgød respekt, men som slet og
ret skyldtes hendes tunghørhed.
Hun kommanderede med kommis
sen hos købmand Ohrt & Tychsen,
så det kunne høres langt ud på
gaden. “Nej, kuns et HALT
puuund!” og “Tynder! Tynder!”, når
der skulle skæres ost. Her skulle
ikke ruttes.
Små børn var bange for hende, når
hun brølte: “Hvor æ do F1I1N, lille
SØTE!” til dem, og større børn følte

sig først inspireret til at drille hende, når hun var på behørig afstand. Og har
nogen haft noget ondt at sige om hende, kan man trøste sig med, at hun
næppe har hørt det selv.
“Stinå”, som hun altid blev kaldt, var en fuldblods original. Født og færdig
støbt, før verden gik af lave, stædigt fastholdende stilen til det sidste. F.eks.
da hun nådigt hilste på overlægen på Sønderborg Sygehus. Han på vej til
hende med hele sit hof, HUN i mamelukker på vej til toilettet, stuegang
eller ikke stuegang.
“Bedriften” havde ikke længere nogen imponerende størrelse, og årets høj
depunkter var indbetalingen af forpagtningsafgifterne 01. april og 01. okto
ber. det skete i den fine stue med hvid dug på bordet, kaffe, kager og hjem
melavet frugtvin. Stinå præsiderede ceremonien med høj røst, så nysgerrige
kunne følge med ude fra Torvet. Betalingen erlagdes i KONTANTER på
den hvide dug. Nymodens arrange
menter, der gør penge USYNLIGE,
havde hun ikke sans for. 1 krisen i
30’erne kunne hun gå lidt på kom
promis med de langsomme betalere,
men aldrig med KONTANTPRIN
CIPPET.

NICOLAI HANS
JØRGENSEN

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

Hans kælenavn i byen blev “Kloi
Farre”, en henvisning til hans
fædrene ophav og en mærkelig
underkendelse af hans eget erhverv.
Han blev født 25. juni 1891 og det
siges, at allerede hans dåb var
præget af sparsommelighed, efter
tidens skik skulle fremtrædende
kollegaer, venner eller familieven
ner være faddere, men det kostede om ikke andet, så ved den efterføl
gende fest - så Nicolai Hans blev
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holdt over døbefonden af tjenestekarlen og pigen, de blev jo betalt i forve
jen.
Med Stinå som storesøster kan man sige, at der ikke var beredt nogen stor
plads for ham i familien, og han blev næsten det stik modsatte af hende: lille
(selvom han vist egentlig var ganske høj, fik han arrangeret sin krop, så den
så diminutiv ud), stilfærdig, ydmyg, næsten selvudslettende.
Han skulle egentlig have læst, og gik sammen med (den senere Broager læge) Hans Dirksen i realskole i Flensborg. Men Kloi sprang fra (årsagerne
er aldrig helt klarlagt) og gik i elektrikerlære, da det stod klart, at farveriet
ikke førte nogen vegne.
Der findes et utal af anekdoter om ham (se artiklen af Esben Høilund Carl
sen), men her skal kun den kendteste nævnes: Den stilfærdige elektriker
lærling fra Broager blev anklaget for højforræderi mod den tyske marine og
dømt til døden!
Sagen var, at Kloi som alle unge sønderjyder blev udkommanderet til tysk
militærtjeneste under første verdenskrig. Han kom i marinen, og under et
togt i Nordatlanten, blev han bedt om at bringe kodebogen fra telegrafisten
op til kaptajnen. Kloi gled på dækket og kodebogen røg overbord.
Humorforladte tyske myndigheder så denne gerning som “Hochverrat”.
Bogen var væk, hele den tyske flådes kodesystem måtte laves om, og alt
dette postyr kunne kun skyldes en ondsindet handling. Dødsdommen var
overhængende, men Kloi slap, dels på grund af overordnedes vidnesbyrd
om hans ydmyge karakter, og dels på grund af det fremskyndede fredsudbr
ud.
Siden da undgik Kloi at genere nogen. Han holdt sig i ekstrem grad for sig
selv og anså en række helt anmindelige, forbindelser til omverdenen som
direkte farlige. Stilfærdigt færdedes han i byen, stillede sin stige op, kravle
de op og skruede på et eller andet og kravlede ned igen, og der var altid lys i
lampen, når han gik.
Han havde værksted i gavlen på den gamle avlsbygning, og fra fortorvet
kunne man kigge ind i et lillebitte mørkt rum, fuld af Storm P-agtige din
genoter, og som regel sad Kloi midt i det hele og skruede på et eller andet.
Han løftede aldrig sin stemme, tog skæbnen med en næsten middelalderlig
tålsomhed og døde stilfærdigt i 1983, 92 år gammel.
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ANNA JØRGENSEN

Anna Dorthea Jørgensen, fø d t d.
2719 1899, død d. 415 1987.

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

HUSET

Kattemor.

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

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

NOGLE TAL
Denne opgørelse er skrevet på bagsiden af et brev fra dampskibsselskabet
Hansen & Coster, dateret marts 1904, med overskriften: “Verzeichnis des
Vermögen für der Amtsgericht in Sonderburg”.
1. Grundstücke
11,75 ha Ackerland in Broacker
1,25 ha Ackerland in Möllmark
Wohnung und Scheune
2. Geld
3. Wertpapiere
Dampfschiffsparten bei Hansen,
Flensburg
Flensburger Schiffsparten

23.500 Mark
3.125 15.000 41.625 Mark
300 Mark

5.175 Mark
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Verseugung West 67,50 West
Norddeutscher Fragtdampfer
Akt. Sum 2.000 Mark
Folkebanken for Als og Sundeved,
1aktie
Kreditbanken Gravenstein
Aktien Brauerei, Flensburg
Hypotekenvordrungen und desgleiche
Sparekassen
Gegenstände aus Edelmetal
Möbeln, Vorhenge, Tapete
Porzelan, Steingut, Glassachen
Zur Flandwirtschafft bestirnte (?)
Leinen, Wäsche und Betten
L..(?)..sche und Kleidungsstücke
Bücher, Landkarten, Schriften
Fuhrgänge und geschier
Vorräte zum Verbrauch
in der Haushaltung
Alles im allen
En betragtelig formue efter datidens målestok.

4.000 Mark
2.000 Mark
1.000
500
600
13.275

Mark
Mark
Mark
Mark

4.

74.500 Mark
1.000 Mark
2.000 Mark
200 Mark
100 Mark
1.000 Mark
300 Mark
100 Mark
300 Mark
50 Mark
134.750 Mark

Den svindende formue og forskrækkelsen ved inflationen i 1923 lærte fam i
lien at udøve en ekstrem sparsommelighed. Hvor forsigtigt man levede,
fremgår af dette råd, som Nicolai Hans (Kloi) gav til skovfogedens søn,
Bror Iversen, da denne gik i gymnasiet:
1 øre
alt i sparebøssen
2 øre
1 øre i sparebøssen, 1 man kan bruge
(en “tut bom ”, altså en pose bolcher,
kostede netop 1 øre på den tid)
5 øre
3 ører i sparebøssen, 2 til forbrug
10
øre
6-8 ører i Sparekassen, resten til forbrug
o.s.v.
Kloi fulgte selv denne model, satte ikke bare penge i sparekassen, men køb
te jord, aktier i skibe og øl samt lånte penge ud til folk fra byen og omegn.
Således lånte han vandværket 3.000 kr. i 1946.
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Forpagtningskontrakt
Pagt - kontrakt (oversat fr a tysk)
Imellem Rentier H.N. Jørgensen, Broager som ejer og Maskinbygger Chr.
Nissen i Mølmark som forpagter er dags dato truffen følgende bestemmel
ser:
I
Forpagter Chr. Nissen overtager den i Mølmark Kommune beliggende enga
real Osbæk kaldet stor 1 hektar 26 Ar 90 kvm. imod en årlig for
pagtningssum af 200 Mark skriver to hundrede mark for et tidsrum af 8 år
regnet fra l.ste April 1909 til l.ste April 1917. Pagten betales halvårlig
første gang l.ste April 1909.
II
Forpagteren forpligter sig til at holde den ved overtagelsen værende indheg
ning vedlige tilligemed rensningen af den grøft som løber igennem grundst
ykket og endvidere at holde de i engen anlagte ventiler til overrisling i
orden, derimod har forpagteren ret til at oppløje engen når han anser dette
for formålstjenlig dog bør afleveringen ske som eng.
Broager d. 3 .Sept.1908
Denne eng bliver forpagtet videre af 3 generationer nemlig:
1. Maskinbygger Chr. Nissen (Mølmark 1)
2. Landmand Peter Nissen
3. Landmand Gunna Nissen
cirka 80 år, i alle disse år til en billig forpagtning. Ved salget i 1988 køber
Gunna Nissen jorden (engen).
Al jorden blev bortforpagtet i 1908 en del allerede i 1902 og mange beholdt
forpagtningerne i mange år. F.eks. P.Hansens slægt i Vemmingbund havde
den i alle de år. Hans forpagtning startede år 1902.
Her en liste over forpagtere i 1922 af de ialt 13,44 ha:
Jes Jacobsen “Æ Ringriderlyk” + lade 500 kr.(senere Carl Slot)
P. Hansen, Vemmingbund
400 kr.
Chr. Ihle, Broager
250 kr.
Chr. Nissen, Mølmark
200 kr.
A. Lausen, Broager (vognmand)
200 kr.
De fleste af disse aftaler var mundtlige af spare hensyn (hvorfor give penge
ud til advokater).
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KLOI FARRE
A f Esben Højlund Carlsen
Han var cn institution, men samtidig en given, selvfølgelig del af tilværel
sen. Også navnet var mystisk. For en rigsdansk talende familie skulle der
mange studier til for at afsløre, at “Kloi” betød “Nicolai”, og at “Farrer”
(med og uden -r i enden) ikke betød “fatter” men “farver”. Men igen hvor
for kaldte man en elektriker for farver ?
Kloi Farrer var en fast del af bybilledet. Kørte man op af Storegade sydfra
(vi kom vestfra, fra Mejerivej, lige ved Heine Horn), startede det hele med
cykelsmed Andersen og hans lokkende legetøjsbutik. Så fulgte barber Juhl,
hvor ens hår blev klippet efter randen af en potte hver tredie måned (hvis
man med hyppig vandkæmning kunne holde den gående så længe), og så
Kloi’s lille værksted.
Han sad så tæt på fortovet, at man måtte skynde sig med sit kig. En ældre
herre med grå moustache, der sad ved et skrivebord og skruede på et eller
andet. Flettede ledninger, porcelænskopper og messingfatninger. En fætter
til Georg Gearløs, tænkte vi tegneserielæsere.
Ved siden af lå “huset”. Stort efter Broager-forhold. Ophøjet, stentrappe op
til høj stue over høj kælder. (Senere da klassisk litteratur afløste tegneseri
erne gled huset for mig ind i flere Herman Bang-historier, som hjemsted for
utallige frustrerede skæbner.) Den gang hørte vi kun, at stuerne stod tomme
med overdækkede møbler, mens familien afventede bedre tider i kælderen.
Så måtte man op i pedalerne på bakken forbi Ohrt & Tychsen. Så fulgte
Sparekassen, svinget med Jes Jacobsen, manufakturhandelen og apoteket, et
lige stykke med bager, urmager og brugsforening, nyt sving med M oos’s
boghandel på den ene side og Forsamlingshuset og BIOGRAFEN på den
anden side. Så kom Posthuset, Seebergs Tobakshandel med tipskuponer og
det lokale fodboldholds opstilling til næste søndag i vinduet, og så rutebil
stationen med sin adgang til resten af verden.
Jeg valgte at tage rutebilen og de nye muligheder, den tilbød, men et af de
blivende billeder - uanset hvor jeg har været i verden - blev Kloi Farre nede
i den anden ende af byen, med rindende øjne og nysgerrig skruetrækker
bøjet over en eller anden indviklet samledåse. Georg Gearløs i Herman
Bangs hus.
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PERSONEN
Han kunne iagtages hver dag. Gennem vinduet fra fortovet, eller når han
langsomt bevægede sig rundt i byen - ofte med en lille stige over skulderen,
husker jeg. Krumbøjet, med en såkaldt “spionkasket” på hovedet (en af de
små tyske pilleæsker med reliefbånd og skygge - som senere Kansler Hel
muth Schmidt brugte), moustachen, brun arbejdsjakke, posede sorte bukser
og knapstøvler.
Han lignede en komisk figur fra en af filmene oppe i forsamlingshuset, men
komisk var han ikke. Kun for de mest idiotiske fnisevorne.
Man hørte ellers et utal af anekdoter om ham og hans søstre. Deres spar
sommelighed dannede næsten ordsprog: En skive ost, “tynd som Stinå”
eller “overdådig som Kloi”. Man hørte om hans bil, en Chevrolet fra 1932,
som stod omme bagved et sted, men man så den aldrig, for Kloi sagde, at
om sommeren var det jo så fint vejr at man lige så godt kunne cykle, og om
vinteren var det synd for bilen at tage den frem. Der verserede også historier
om, at han en gang havde været i Sønderborg med den, men han parkerede
på Sundevedsiden, fordi han ikke ville udsætte den for strabadserne ved at
køre over broen.
I min familie var der særlige historier, f.eks.: Min mor så en dag Kloi sidde
højt til vejrs på rygningen af stuehuset. Hun hilste på ham, og han hilste
høfligt igen. Da hun gik videre, undrede hun sig dog over hans position og
vendte tilbage. Efter en nærmere udspørgen nåede hun frem til, at det ikke
var spor frivilligt, at Nicolai Hans Jørgensen sad oppe på sit tag. Stærkt
presset indrømmede han, at stigen var væltet, men at han fandt det for
anmassende at bede uvedkommende om hjælp, og at han afventede, at en af
søstrene ville vende hjem. Min mor fik stigen op, og en dybt taknemmelig
Jørgensen ned.
Og toppen af forholdet blev en teatertur. En dag, hvor Kloi lå på et skab
oppe på vores loft for at sikre elektrisk lys oppe over loftslemmen, fik min
mor røbet, at vi skulle se Det Kongelige Teater samme aften - i en friluftsforestilling på Augustenborg Slot. Kloi sukkede oppe mellem sine ledninger,
at det netop var hans store drøm. DET KONGELIGE TEATER ! Og med
megen snilde fik min mor lokket ham med.
Så vidt jeg husker, spillede man Hostrups “En Spurv i Tranedans”. Som
bekendt ikke et spil, der når særligt langt ned i nervedybderne, men Kloi var
dybt bevæget. Jeg husker intet af forestillingen. Kun tårerne, der strømmede
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ned over elektriker Jørgensens kinder.
Da vi kom hjem, blev vi lagt i seng, men mine forældre fortalte, at aftenen
sluttede med en bid brød og et glas Mosel-vin på terrassen, hvor Jørgensen
igen blev dybt bevæget. “Det er ligesom i Hollywood” (rimende på “klud”)
skal han have sagt: “Hållivud”.
Han var således en myte fra starten. Hertil kom historien om hans dristige
kup mod den tyske “Hochseeflotte”, "Hochverrat” og “Todesurteil”, og så
denne spinkle mand i den brune arbejdsjakke, som gled i et med de mure,
han gik forbi.

BESØGET
Mange år senere sad jeg i Åbenrå som udstationeret medarbejder ved D R ’s
kulturafdeling. Jeg havde lavet programmer om det mest indlysende, og
sågar et protræt af “6310 Broager” med Peter Andersen (tidligere Gammel
gab), Slagter Josef (Rasmussen) og Peter A. Petersen i hovedrollerne. (Men
efter et par år følte jeg at de mest oplagte emner var opbrugte). Nicolai
Jørgensen skulle have været med men det skulle gå anderledes:
Det tog mig lidt tid at tage mig sammen til at nærme mig institutionen
Kloi Farre, og jeg fik rent ud sagt lokale bekendte til at bane vejen. (Selv
var jeg stadig præget så meget af min gamle rolle, som lille gadedreng, at
jeg faktisk ikke turde spadsere lige ind). Jeg fik aftalt en tid og ankom
nøjagtigt efter utallige check med armbåndsuret.
Jeg blev modtaget lidt betuttet i kælderen under stuehuset. Her stod Anna
og kogte rødbeder, mens Kloi stod oppe på komfuret, ifærd med at reparere
et utæt skorstensrør med gamle konservesdåser. Dåserne blev klippet op
med en bidesaks, glattet ud og krummet igen om røret, spændt fast med stål
tråd.
En røgdunst stod i køkkenet, så det rev i øjnene. Jeg blev bedt om at sidde,
men rummets eneste stol var fyldt med lerklistrede rødbeder. Da Anna fatte
de fadæsen, for hun hen og ryddede sædet, pudsede efter med kjoleærmet
og blankede med varm ånde og underkjolen. Kloi fortsatte sine undskyld
ninger oppe fra skorstenen, mens han klinkede røret sammen.
Bagefter gik vi over i værkstedet, et lillebitte rum fyldt med elektrisk ragel
se. Jeg blev bragt til sæde i en lille armstol inde i en skov af ledninger. Kloi
selv sad på en trebenet stol ved skrivebordet. Han undskyldte den manglen
de komfort og den røgfyldte modtagelse i kælderen mange gange.
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Det var besværligt at komme i gang med den historie, jeg var kommet efter,
for Kloi mente ikke, der var noget særligt i hans liv, som to voksne menne
sker kunne sidde og tale om. Og da slet ikke mig, dyrlægens søn, der var
noget fint inde i Danmarks Radio. Det kunne jeg umuligt have tid til. Men
vi fik sneget os ind på det. Realskole i Flensborg. Joh, der havde han rigtig
nok gået, men det var en fejltagelse. Det var for folk, der skulle FREM i til
værelsen, men det skulle han jo ikke. Så var det noget andet med Hans
Dirksen. Han skulle jo være læge og senere formand for vandværket. Til
ham passede det.
Næh, Kloi måtte finde sig et solidt erhverv. Farverbranchen var der ikke
længere gyldne udsigter i, mens elektriciteten var noget moderne, som sik
kert ville holde længe. “Det blew æ så, men di k u ’it glem, te min far haj
wæt farrer”, sagde han så med en lille, forsigtig latter, “Så æ kom alle te å
jet OHM eller Volt heller sån noue. HØ, hø, hø!”
Lidt selvironi fra Kloi Farrer. Nu gled samtalen endelig og jeg følte mig
inspireret til at tænde en cigaret, for på en fordelerkasse foran mig, fuld af
sikringer, stod der faktisk et lille metallåg fra en malerbøtte med aske i.
Jeg mimede “Må jeg ryge ?” og “Vil De have en cigaret ?”, fik henholdsvis
ja og nej, men i samme øjeblik jeg tændte lighteren for Kloi afsted. “Nej,
vint, vint, vint, det æ it godt nok”. Han rodede ude på lageret, forsvandt
over i hovedbygningen og kom tilbage med en fajanceskål med en vand
mølle på. Jeg mente, at jeg lige så godt kunne bruge låget, men nej - og skå
len var heller ikke god nok.
Det vidste sig, at han altid havde ønsket sig sådan et bronzeaskebæger med
holder til tændstikkerne i midten og måske en lille figur på toppen, men så
vidt var det aldrig kommet. “Således skulle det altså ikke være”, sagde han
på højtideligt forsamlingshus rigsdansk og skjulte en lille tåre.
Højst sandsynligt overdriver jeg, men jeg oplevede en kamp mellem 2 følel
ser: sorgen over ikke at have fået noget, man har ønsket sig brændende, på
den ene side skammen over at have begæret noget så ligegyldigt og forfæn
geligt på den anden. I hvert fald brød jeg stemningen ved at spørge videre:
Hvordan var det med anklagen for højforrræderi ?
Joh, skibet sejlede så højt i Atlanten, at de måtte smøre alting ind i grøn
sæbe for at undgå overisning. Sådan et mindre krigsskib (typen fik jeg ikke
fat i) kan miste manøvredygtigheden og gå til bunds, hvis det bliver for
tungt.
En dag bliver Gefreiter zur See Nicolai Hans Jiirgensen aus Broacker kaldt
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op til “gnisten” på telegrafstationen
og bedt om at bringe et specialtele
gram op til kaptajnen sammen med
kodebogen. Matros Jørgensen begi
ver sig lydigt afsted, men skrider i
den grønne sæbe ved lejderen op til
broen. Desværre mister han kodebo
gen i faldet, og da skibet krænger i
det samme, ryger den ud over rælin
gen.
At Kloi havde holdt fast i det vigti
ge telegram, var til ingen trøst, for
ingen kunne tyde det. Og hvad
værre var: Den tyske marines kodebog befandt sig ude i bølgerne, og
uanset om torskene spiste den, eller
englænderne fandt den, måtte hele
kodesystemet laves om. Alt sam
men på grund af matros Jørgensen
fra Nordschleswig.
Nicolai Jørgensen som marinesoldat, Hele det militære retsapparat trådte
an, og har sådan et system overrea
geret én gang, så bliver det ved op
gennem alle instanser - om ikke andet, så for at berettige de tidligere overre
aktioner. (Disse ord er mine og ikke K loi’s. Lige så fjernt som det lå ham at
foretage en bevidst sabotagehandling - man måtte jo give kejseren, hvad
kejserens var, også selvom det var “Der Kaiser” - lige så akavet var det for
ham at kritisere høje herrer i fine uniformer, der med deres anklager mod
ham tydeligt tog deres arbejde alvorligt.) “Det var helt fejl”, mumlede han,
“Men di måt sikkert gøe, som di soj, for Tyskland var jo v e’ å taf æ kri’, å æ
var jo kuns en lil jen ”.
Retssagen bragte ham til Kiel, og jeg ægrer mig den dag i dag over, at jeg
ikke tog flere notater. Det står derfor uklart, om Kloi’s kaptajn med et vid
nesbyrd om hans ydmyge karakter fik nedsat straffen på forhånd, eller om
der vitterligt faldt en dødsdom, som man blot nølede med at udføre. Faktum
er, at Kloi stadig sad i fængsel i Kiel, da krigen sluttede.
Pludselig blev alle celledørene smækket op. Det var almindelige menige fra
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hæren der løb rundt i gangene og raslede med nøglerne. “Ihr seid alle frei.
Jetz regiert das Arbeiter- und Soldatenrat. Raus. Raus.” En så uformel løsla
delse huede slet ikke Kloi, og kun nødtvungent lod han sig presse ud af
fængslet.
En afart af den russiske revolution havde ramt Kiel (som den også ramte
Sønderborg under Præsident Topps regime), og Kloi havde det ikke godt
med det. Alle autoriteter brudt ned og alting vendt på hovedet. På et fortov
så han en løjtnant, hvis støvler han en gang havde pudset, blive holdt op af
mængden og frataget kasket, kappe, støvler og distinktioner.
Det var et værdiomstyrtende syn, og Kloi søgte ind i en biograf, der viste
film i døgndrift. Glade propaganda film, om hvor godt det gik ved fronten,
hvor lystigt høsten blev bragt i hus (for nogle måneder siden), hvor snildt
det tyske hjemmehåndværk gik for sig (f.eks. fremstilling af millitærkapper
baseret på brændenældefibre) og næste sommers bademoder. Levende bille
der døgnet rundt for skifteholdsarbejdere og soldater.
(Her er jeg senere kommet i tvivl, men frem til nedskrivningen af denne
artikel har jeg ikke mødt nogen sagkundige, der kunne hverken af- eller
bekræfte eksistensen af en sådan biograf i Kiel i 1918. Er resultatet galt, lig
ger fejlen hos MIG, for jeg tiltror ikke Kloi Farrer evnen til at lyve om
noget som helst. Jeg HUSKER det sådan).
Men sikken en historie: Manden, der lagde alle den tyske marines hemme
ligheder blot for de allierede, mødte sin dødsdom med åben pande, men
blev befriet fra sin dødscelle af selveste verdensrevolutionen, men gemte sig
i en biograf, indtil det hele var overstået.
Den kunne jeg huske, men da vi kom tilbage til Broager efter krigen, vrim
lede det med navne, som fik mig til at trække en notesblok frem. “Va æ no
det ?” spurgte Kloi. En hjælp til at huske korrekt, sagde jeg. “Hows va ?”
Do hæ da it tænt dæ å sæi det her virre te noue ? It å tal om. Di klaue mæ
an!”
I farten forstod jeg ikke budskabet rigtigt. Jeg skyndte mig at forklare, at jeg
ikke løb med sladder i al almindelighed, men at jeg faktisk var kommet for
at foreslå et TV.interview. Kloi troede ikke sine egne ører. “Å tv ?” Ja, sagde
jeg. Dér kan man ikke fordreje, hvad folk siger som i aviserne. Man kan nok
klippe, men alt hvad folk hører, er kun hvad offeret vitterligt har sagt.
Dumme bemærkninger, for K loi’s blufærdighedstærskel var overskredet for
længe siden. At en lytter ikke bare nikkede og glemte, hvad han sagde, men
ville skrive det ned, var slemt nok, men direkte udstille det i et massemedie
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var skandaløst. Han så byger af sagsanlæg fra omtalte personer foran sig og
evig skam fordi han havde stukket næsen for langt frem.
Hans ængstelse blev til vrede. Jeg havde vildført ham. Han troede, jeg kom
med en ærlig interesse for hans liv, men nu stod det klart, at jeg ville mis
bruge ham, hænge ham ud og sætte ham i gabestok.
Han inddrog straks mit askebæger, og jeg forstod vinket. På vejen ud blev
han sit høflige jeg igen. Så mange gange undskyld og tak for besøget og hils
hjemme, især til Fru Dyrlæge, som en gang havde hjulpet ham i en svær
stund.

SUMMA
Jeg talte aldrig med ham igen, hvad jeg kun kan beklage dybt. Der var ikke
tid til det, lejlighed bød sig ikke o.s.v. Der er patentforklaringer nok, men
sandheden er nok, at jeg blev lige så bange for ham, som jeg havde været
som knægt.
Indtrykket er blevet siddende, og jeg har kun mødt hans lige i fremmede
kulturer. Sparsommeligheden, som man gjorde sig lystig over i Broager,
men som er den naturligste ting andre steder i verden, hvor man kun ejer det
allermest nødvendige. Blufærdigheden, som kun viser en realistisk vurde
ring af ens egen indflydelse på verden, og skæbnetroen, der er en total selv
følge hos folk, der ikke har ukorrupte politibetjente, Ekstrabladet eller Omb
udsmanden at appellere til.
Og hans reaktion mod hele TV-begrebet minder om visse indianerstammer,
der mener at man tager deres sjæl fra dem, når man affotograferer dem. Og
“Di-klaue-mæ-an” - paranoiaen er en yderst fornuftig reaktion hos Papuaneme, der får en over snuden af de indonesiske myndigheder, hver gang de
siger et kvæk.
Men ydmyghed er ikke identisk med primitivitet og manglende udvikling.
Den kan selvfølgelig være udtryk for sippethed og almindelig livsforskræk
kelse, men den kan også rumme en dyb forståelse af tilværelsen, der ligger
langt væk fra konkurrence samfundet, ugens tilbud i Brugsen, bingo, tip
ning, Kvit eller Dobbelt o.s.v.
Karen Blixen diskuterer i “Gengældelsens Veje” med sig selv om, hvad hun
kalder “bondens og piratens mod”. Det ligger til enhver tid i piratens blod at
tage en chance, at sætte det man har til for at få noget mere - eller miste det
hele - men han vil aldrig, aldrig kunne finde det mod, bonden bruger, når
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han giver afkald på vilde forandringer, men ser en (måske lidt kedelig?) til
værelse fast i øjnene fra start til slut og holder sig til den!
Sådan vil jeg helst se Kloi Farre. Som en mand, der mere eller mindre
bevidst - gav afkald på realeksamen, verdenskrig og revolution, bronzeaske
bæger og TV-berømmelse, fordi han havde et mere stabilt mål for øje. En
sjælefred, der ikke lod sig påvirke af 4 timer på en tagryg, eller et par årtier
på cykel med en bil i garagen eller alskens nymodens pjat. Selv savnet af et
bronzeaskebæger kunne han leve med.
De virkeligt vigtige ting holdt han for sig selv, de næstvigtigste overlod han
til søstrene, og resten måtte de andre, samfundet, tage sig af. Balancen i
livets waterpas var det eneste afgørende.
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Historien bag et gravkors
fortalt a f H.H. Hüttmann
Min oldemor, Catharina Petersen, der var født den 14. juni 1846, var datter
af Boelsmand Peter Hinrich Petersen, der ejede den nu nedlagte gård
Allégade 7 i Broager. Han var med til at oprette Sparekassen. Han sad såle
des i ledelsen i 41 år, lige til sin død i 1900.
Oldemor blev gift med teglværkse
jer Carl Detlefsen i Egernsund i
1874.
De oplevede således krigen i 1864,
og har fortalt denne historie, som
min
bedstemor Cathrine Matzen,
igen har fortalt mig.
Først en kort omtale af de i historien
omtalte personer. I Broager virkede
en læge ved navn Johan Schirmhof
født i Flensborg i 1813. Han var gift
med Tingskriverens datter i Broager
M argaretha Henriette Bendixen.
Han virkede som feltlæge for Slesvig-Holstenerne i 1848, var blandt
andet med ved slaget ved Bov. Han
var uddannet ved universitetet i
Kiel, hvor hans kone havde lært til
sygeplejerske.
Det
kan
også
Bedstemor Cathrine Matzen, fø d t
Detlefsen d.16/3 1875

nævnes’ at han senere >kriSen 1870’
meldte Sl8 fnvi,ligl som feltlæge.
Han indsatte en vikar i embedet, og
da han vendte tilbage, forblev vikaren som læge i Broager, og siden den tid
har vi haft to læger i byen.
Efter oprøret i 1848-51 fik vi en ny præst (Diakon) i østre præstegård, nem
lig Julius CarlGerhard Schleppegrell,
han var født i Slagelse i 1811, blev
lærer iSlagelse, meldte sig som frivillig i 1848, og fratrådte i 1851 som
kaptajn. Han blev udnævnt til Diakon i Broager den 01. november 1852,
afsattes den 28. oktober 1864 af Preusserne, og vender tilbage til lærerger

ningen, dør 1877 i København. Hans skudsmål blandt menigheden var, at
han var mere officer end præst.
Werner G raf von Schulenburg var en ægte preusser, hvis familie med helte
navn ofte optrådte i Preussens krigshistorie, blandt andet under Napoleonsk
rigene. Greven var uddannet indenfor skovvæsenet men deltog i 1864 som
løjtnant, han var 28 år gammel. Han blev sammen med de Brandenburgere
indkvarteret her i Broager.
Felttoget blev som bekendt ledet af Prins Friederich Carl, der havde hovedkvarter på Gråsten Slot.
Tilbage til historien fra 1864. De
fleste kender tilbagetoget fra Dan
nevirke. Pastor Schleppegrell sendte
i flere aftener en gryde varm grød
samt pandekager ud til de danske
tropper, der holdt feltvagt ved Smøl.
Den 10. februar spærrede pre
usserne vejen, og Broager blev
besat af de preussiske enheder.
Pastor Schleppegrell holdt nu øje
med de preussiske enheder. Han
lånte en båd i Vemmingbund og
roede flere gange over til Dybbøl,
men preusserne opdagede det, og
han blev ført til hovedkvarteret i
Gråsten, sigtet som spion - en alvor
lig affære. Præstens tilfangetagelse
rygtedes hurtigt, og lægen i Broager
sætter sig i forbindelse med løjtnant
Werner Graf von Schulenburg, han
var nemlig indkvarteret hos lægen.
Lægen kendte udmærket præsten,
Hier ruht Werner G raf von der Schu de var begge akademikere, og kom
sammen selskabeligt. Broager var
lenburg Oberförster Candidat und
på den tid en embedsmandsby.
Lieutenant im Königl. Preuss. Brandenburgischen Infantari Regiment nr. De kører så i hestevogn til Gråsten,
og får foretræde hos Prins Friederi
35, geborn d. 29 Novbr. 1835, gefal
ch Carl. Her beder løjtnanten indtlen d. 18. April 1864.
4
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rængende for præstens liv og levned. Prinsen afbryder ham, idet han rejser
sig og siger: “Hvad har jeg ikke gjort for Preussen”, og han befaler at
præsten bliver sat på fri fod under særlige betingelser. Han bliver nemlig
kørt til Hejlsminde, hvorfra han kan ro alene over til Fyn.
En lykkelig udgang. Det fortælles ligeledes, at præstens indbo af egnens
bønder blev kørt ned til teglværkerne og derfra sejlet videre til København.
Løjtnantens skæbne blev anderledes. Han deltager i stormen på Dybbøl den
18. april, som delingsfører ved brigaden Kanstein, hvis opgave det var som
bagtrop efter stormen, at afskære danskernes tilbagetog fra Dybbøl mod
Sønderborg. Herunder falder han nede ved Brohovedskanseme, og da briga
den vender hjem, erfarer lægen den triste nyhed. Han spænder sin hest for
vognen, og kører ud, og henter sin ven løjtnanten, og får ham begravet på
Kirkegården i Broager, hvor graven den dag i dag kan ses.

78

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

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

Arbejdet skrider godt frem . Det er nu
nødvendigt med stillads.

Hulmurens yderste del har nået vind
ueshøjde.

Huset set her i rejsehøjde,
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Grundstensnedlæggelsen blev foretaget den 11. juni. SiD-formanden, Hardy
Hansen, deltog i begivenheden og medvirkede ved indmuringen af et speci
elt fremstillet blyrør, som indeholdt mønter, aviser, en fagforeningsbog, et
jubilæumsskrift fra SiD Gråsten og et årsskrift fra støtteforeningen Cathrinesmindes Venner.

D ette g ru n d sten sd o k u m en t e r in d m u re t 11. ju n i 1991 ved gen rejsn in g e n a f
arb e jd e rb o lig e n ved C a th rin e sm in d e T eg lv æ rk . F ø rste g ru n d ste n e r
in d m u re t a f H a rd y H a n sen , fo rm a n d fo r S p e cia la rb e jd e rfo rb u n d e t i
D a n m a rk , de n a n d en sten a f D ycke H off, fo rm a n d fo r den selvejende
in stitu tio n C ath rin e sm in d e og den tre d ie sten a f A rne A a b e n h u s, fo rm a n d
fo r fore n in g e n C a th rin esm in d e s V enner.
H u set e r g e n re jst m ed m id ler fra S I D 's k u ltu rfo n d , m u rste n en e e r s k æ n k et
a f D e F oren e d e T e g lv æ rk er i E g ern su n d , v induer og d ø re a f s n ed k erlau g e t
i S ø n d e rb o rg . H u sets t re lejligheder fra 1 895,1930 og 1965 vil blive u d sty re t
m ed m ø b ler in dsam let i lokalbefolkningen m ed hjæ lp fra C ath rin e sm in d es
V e n n er.
M ed d e tte dok u m en t vedlæ gges to d ag b lad e , Jy d sk e /V estkysten og D et F ri
A k tu e lt, e t m ø n tsæ t, katalogblade over d e leverede m u rste n f r a De F oren e d e
T e g lv æ rk e r, e n fagforeningsbog og e t ju b ilæ u m ssk rift f ra S ID , G rå ste n s a m t
å rs s k rifte r udgivet a f C ath rin e sm in d es V enner.

Dette dokument blev ved grundstensnedlæggelsen d. 11. juni, sammen med
skrifter og genstande, indsat i husets mur som en hilsen til eftertiden.
Sommeren igennem skred byggeriet godt frem. I august rejstes spærene af
solidt træværk fra nedrivningen af det gamle jembanehotel i Broager, og d.
30. august kunne det officielle rejsegilde finde sted i strålende solskinsvejr
med høj, blå himmel. Blandt deltagerne og talerne var igen Hardy Hansen.
Allerede inden rejsegildet var huset godt på vej til at blive lukket. Skorstene
var muret op, lægter lagt, vinduer isat. Vinduer og udvendige døre blev
fremstillet og skænket af “Sønderborg Snedkerlaug”. Midterposteme er gen
brug fra det nedrevne hotel i Broager, men det viste sig at være umuligt at
anvende hele vinduer pga. størrelsen. Det øvrige måtte derfor fremstilles af
nyt træ. Det samme gælder indvendige døre.
Efter rejsegildet fortsattes arbejdet. Tagstenene blev lagt og understrøget,
vinduerne malet grønne. De udvendige døre blev sat i, malet grønne,
forsynet med gamle håndtag og nye låse. Huset var lukket!
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Spærene er rejst, hurtigt og smertefrit! Det tog kun et par timer fo r de dygti
ge folk.

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

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

Efter mange samtaler med forskellige tidligere beboere kunne museet i sam
arbejde med restaureringsarkitekt, projektleder og malermester beslutte,
hvordan huset skulle fremtræde indvendigt. I teglmesterkontoret er der hvi
dkalkede vægge. Loftet er gråmalet, ligeså det øvrige træværk. Gulvet er
belagt med kvadratiske, hvidgule teglfliser. Alle de øvrige murstensgulve i
de 3 lejligheder er lagt af de samme gule blødstrøgne, kulbrændte sten, som
huset er opført af. I den ældste lejlighed fra 1890erne er væggene hvidkal
kede, lofterne er malet i en mørk brun farve, de indvendige døre er ådrede,
d.v.s. malet så de ligner mørkt egetræ. Der er kakkelovn i stuen og brænde
komfur i køkkenet.
I lejligheden fra 1930erne er der kommet flere farver på væggene. I køkke
net er den nederste del af væggene nu blå. Lofterne er brune og ret mørke.
Dørene og deres indfatninger er fyrretræsådrede - en noget lysere nuance
end den, der er anvendt i den ældste lejlighed. Væggene i soveværelse og
daglig stue er limfarvede, lysegrønne. I den gode stue er der tapetseret med
to slags tapet, ens på de modstående vægge. Der er trægulv i den daglige
stue, ellers stengulve. 1 køkkenet er der brændekomfur, men også en primus.
I stuen er der kakkelovn. I lejligheden er der desuden et ret stort spisekam
mer, som indeholder mange ting: Hylder til køkkenting og fødevarer, vand
bænk, køkkenskab, flueskab, høkasse og meget andet.
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Et kik ud ad vinduet m od øst, mens de indvendige mure endnu kun er berappede, viser et glimt a f den tidligere ejerbolig på bakken.
I 1960erne er meget ændret. Lofter, døre og vinduer er malet gullighvide.
Der er tapet og trægulv i begge stuer. Også i køkkenet er der tapet på den
øverste del af væggene, mens den nederste er blåmalet. Der er indlagt vand,
og der er køkkenvask og køkkenbord med skabe. Brændekomfuret er afløst
af et gasbord med terrazzoplade, gasapparater og gasovn. I skabet under
pladen er der plads til gasflaskerne. Der er endnu kakkelovn i lejligheden,
større og mere moderne af en type, der let kan ombygges til fyring med
petroleum. Der er indlagt elektricitet.
Denne lejligheds indretning bygger især på viden om forholdene andre ste
der på dette tidspunkt, for i virkeligheden blev så godt som intet ændret ved
indretningen af smed Peter Petersens (Pæ sm ej’s) lejlighed fra 50eme frem
til 1981, hvor han flyttede fra teglværksarbejderboligen til Broager Pleje
hjem. Hvis de faktiske forhold skulle have været vist, ville der ikke have
været den store forskel på 1930er og 1960er-boligerne. To væsentlige foran
dringer var der dog. I 1941, da teglværket fik indlagt elektricitet, blev også
arbejderboligen tilsluttet, og så sent som i 1968 blev der indlagt vand.
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Interiør fr a 1960er-lejlighedens gode stue.

Kakkelovnshjørnet i dagligstuen i
1930er-boligen.

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

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

Vaffeljernet og det gamle komfur
virker perfekt, så skolebørn vil
frem over kunne frem stille deres
egne "helt rigtige" gammeldags
vafler i den historiske værksted på
Cathrinesminde Teglværk. (Regi
streringsfoto).
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Øverst ses en armstol og et tobaksbord, som nu er placerede i lejligheden
fra 1890erne. Nederst til venstre en stol med grønt plyd sfra den gode stue i
1930ernes gode stue. (Registreringsfoto).
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Og så - omsider - var huset parat til den store indvielse midt i maj. Fra
museets side er vi ganske godt tilfredse med resultatet ud fra de materialer
og genstande, vi havde til rådighed, men i virkeligheden er møbleringen af
lejlighederne ikke endegyldigt afsluttet, for et museum skal “leve”. Der skal
være mulighed for udskiftning af genstande efterhånden, hvis endnu bedre
ting skulle dukke op, og der skal være mulighed for saglig kritik, som kan
føre til småændringer. Men alt i alt er resultatet blevet som forventet. Egnen
og landsdelen har nu fået et lille arbejdermuseum, som skal blive en del af
det enestående teglværksmuseum, som åbner indenfor en overskuelig frem
tid.
April 1992
Lone Lisberg

I den disede baggrund til venstre fo r den opførte arbejderbolig skimtes Bro
ager Kirkes karakteristiske kirtetårne.
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Prædikestolen i Broager Kirke
Om morgenen den 12. august 1536 - iøvrigt Kongens fødselsdag - blev
Københavns byporte ikke lukket op som sædvanligt, og inde i byen foregik
mærkelige ting. Æ rkebiskoppen af Lund , biskoppen af Ribe og biskoppen
af Roskilde, Joachim Rønnow, blev (sammen med mange andre) arresteret
af Kongens mænd. Kong Christian den 3., der allerede som ung hertug i
Sønderjylland ivrigt arbejdede for protestantismen, havde med eet slag sat
de danske biskopper og den danske kirkeordning ud af spillet. Her skal ikke
gøres rede for Reformationens forløb, selvom det er spændende nok, men
det kan dog lige tilføjes, at den i høj grad også havde et verdsligt formål.
Kongen skulle bruge penge til at betale sine hjælpetropper med. De penge
kunne han få ved at inddrage kirkegods.
Fra nu af blev prædikenen et hovedelement i gudstjenesten.
Der var også blevet prædiket i den katolske kirke. (Bl.a. skulle Tiggermun
kene prædike omvendelse og bod ifølge deres ordensregler). Det foregik fra
læsepulte på kirkens gulv.
Prædikenen var lutheranernes bedste våben mod katolicismen. Ifl. Luthers
lære var frelsen en gave, som kun kunne betales med tro. Og troen kom, når
man accepterede, at man ikke kunne påvirke skæbnens gang, men kun m od
tage Guds ord, sådan som de var skrevet i Bibelen.
Således fik Bibelen en helt ny betydning. Det måtte få konsekvenser både
for Gudstjenestens forløb og kirkerummets indretning. Menigheden måtte
høre Guds ord. Derfor måtte der til hver Gudstjeneste være en prædiken.
Prædikenen blev afholdt for menigheden. Derfor blev menighedens tilstede
værelse en nødvendighed. (En katolsk messe kan gennemføres, uden at der
er en menighed tilstede).
Det sted i kirken, hvorfra der skulle prædikes, måtte derfor have en særlig
plads. Biskop Palladius fra Roskilde skriver i en række “håndbøger” bl.a.
om kirkens indretning. Han skriver om prædikestolen, at den burde sidde på
sydvæggen, oven over menighedens stole og helst ved et vindue, så præsten
kunne se at læse - også når han blev gammel og synet svagt. Dertil kom, at
den burde sidde midt i kirken. Derved kom prædikestolen til at sidde mel
lem alteret, som repræsenterede nadverens sakramente, og døbefonten, som
repræsenterede dåben. (Indtil ca. 1700 var de fleste døbefonte placeret i
kirkens vestende ved indgangen til kirken.
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Prædikestolen i Broager Kirke
bærer et påmalet årstal 1591. Den
har på det tidspunkt afløst en ældre
prædikestol, der ifl. kirkeregnskabet
blev solgt til Adsbøl for 5 dalere,
hvilket gav et overskud til kirkekas
sen på 2 mark og 4 skilling. I kirkeregnskaberne fra 1589 er der en lille
interessant oplysning. Man havde
da sendt et bud til Odense efter
snedker Je(n)s Asmesen, for at han
kunne lave en ny prædikestol. Der
kom ikke noget ud af den henven
delse, og man vendte sig derfor mod
Flensborg. Her var der et dygtigt
snedkerlaug, og en eller flere sned
kere har lavet eller samarbejdet om
prædikestolen til Broager Kirke.
Den er en kopi af en type prædikeFoto: Nanna Ihle
stole, der kom til Flensborg med
Johan van Bremens stol i Flensbor
gs Set. Johannes fra 1587.
Denne nye prædikestol er siden blevet flyttet og ændret flere gange. Dens
oprindelige placering kendes ikke, men har nok været i sydsiden af kirken.
Man ved nemlig, at et fyrstepulpitur var anbragt på skibets nordside. Det
blev taget ned i 1748. I 1786 skulle stolen nedtages for så at blive anbragt
“an den bogenpfeiler” mod syd. I 1855 blev den flyttet til korbuens sydvan
ge og herfra ved restaureringen 1924 - 27 til sin nuværende plads.
Stolen har nu seks fag. Oprindelig har der været otte - muligvis ni. I felterne
på stolen er der bibelske relieffer med tilhørende indskrifter fra bibelen, her
gengivet efter en tysk bibel på højtysk, samt henvisning til skriftstederne:
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1. Syndefaldet
1. M osebog 3. kap. vers 15
Ich will Feindschaft setzen zwischen
dir und dem Weibe, und zwischen
deinem Samen und ihrem Samen.
Derselbe soll dir den Kopf zertreten
(verset er ikke fuldendt).
Foto: Nanna Ihle
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2. Kobberslangen
4. Mosebog 21. kap. vers 8
Da sprach der Herr zu Mose: Mache
dir eine eherne Schlange und richte
sie zum Zeichen auf; wer gebissen
ist und siehet sie an, der soll leben.
Foto: Nanna Ihle
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3. Tilbedelsen af barnet.
Barnet ligger i en kurv, Josef med en
lygte, en hyrde, som letter på huen,
et æsel og en hest, der ånder på
barnet, og endelig en engel.
Lukas evangeliet 2. kapitel vers 10
Und der Engel sprach zu ihnen:
Fürchtet euch nicht; siehe, ich
verkündige euch grosse Freude, die
allem Volk widerfahren wird.
Foto: Nanna Ihle

4. Kristu s på korset
med M aria og Johannes ved foden af
korset
Markus evangeliet 15. kap. vers 24
Da sie ihn aber gekreuzigt hatten,
teileten sie seine Kleider und warfen
das Los d ru m .....
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Foto: Nanna Ihle
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5. Opstandelsen
Mathæus evangeliet 28. kap. vers 5-

6
Ich weiss, dass Ihr Jesum, den
Gekreuzigten, suchet. Er ist nicht
hier. Er ist auferstanden, wie er
gesagt hat.
Foto: Nanna Ihle

6. Dommedag
med Kristus i skyer mellem sværd
og lilje, flankeret af lurblæsende
engle samt Maria og Johannes.
Forneden salige og fordømte på vej et stort Leviatan-gab (Leviatan er et
kaos-uhyre).
Mathæus evangeliet kap. 25 vers 31
Wenn aber des Menschen Sohn kom 
men wird in seiner Herrlichkeit und
alle heiligen Engel mit ih m .....(ikke
fuldendt)
Foto: Nanna Ihle
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Det ses, at reliefbilledeme og tilhørende citater under dem ikke passer sam
men på alle tavlerne. I felt tre har citatet forbindelse med forkyndelsen for
hyrderne på marken, i felt fire ses ingen soldater og i felt fem gælder citatet
kvinderne ved graven. Prædikestolen har åbenbart mistet to fag: et med et
relief med forkyndelsen for hyrderne på marken og et med kvinderne ved
graven. Det tredie felt, der muligvis mangler, kunne være med soldaterne
ved korset. Man kan vel tænke sig, at de manglende relieffer er gået tabt ved
de forskellige flytninger af prædikestolen. Man kan dårligt tænke sig, at de
oprindelige billedskærere ikke kendte den rette sammenhæng mellem relief
fer og bibelcitater.
Billedskærerne har brugt malerier som forlæg for deres arbejder. Værkste
derne har haft mapper med forlæg eller som gode kolleger lånt hos hinanden.
Derfor findes der rundt om i landsdelen relieffer, der tilsyneladende er udført
efter det samme forlæg. I selve udførelsen kan der så være små afvigelser fra
det ene arbejde til det andet. På prædikestolen i Broager Kirke afviger Adam
og Eva-stykket således fra andre arbejder fra Flensborgværksteder. Eva er
her en af de mest sensuelle piger fra dansk renæssance. Betlehemsrelieffets
engel viser tydeligt, at billedskæreren har haft et godt øje for unge flensborgpigers yndigheder.
Prædikestolens nuværende staffering fremkaldtes i forbindelse med kirkens
restaurering 1924 - 27. Oprindelig har stolen kun haft en sparsom staffering,
hvor de indlagte træsorter (tarsoarbejde) kunne gøre sig gældende.
Før restaureringen var prædikestolen hvidgrå.
Den kvadratiske himmel over prædikestolen stammer formentlig fra en
istandsættelse og flytning i 1786.
Der er stadig bevaret tre dydeskikkelser i relief: Håbet med fugl Fønix og
anker, Styrken med søjle og Retfærdigheden med sværd og vægt. Symbo
lerne er egentlig hedenske, idet Dyderne er romerske gudinder.
A.J.P.
Kilde: Danmarks Kirker, udgivet af Nationalmuseet.
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Set og sket på Broagerland
1990
03.01.90
05.01.90
10.01.90
20.01.90
27.01.90
27.01.90
31.01.90

01.02.90
01.02.90

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

10.02.90

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

03.03.90
10.03.90
21.03.90
26.03.90

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

01.04.90
08.04.90
17.04.90

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

02.05.90

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

03.02.90

08.05.90
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19.05.90

Broager Pigespejdere og Fritidsklubben “Mariegård”
har loppemarked.
19.05.90 Broagerlands musikfestival afholdes på
Ringriderpladsen.
25.05.og Bømegilde i Skodsbøl arrangeret af Skodsbøl
26.05.90 Frivillige Brandværn.
26.05.90 Broagerlands Turistforenings “Ren D ag”.
26.05.90 Første parkunderholdning løber af stabelen.
26.05.90 B.U.I. arrangerer “Broagerløbet”.
31.05.90 Broager Børnehave og Fritidshjem, Fritidsklubben, Børnegården
Nejs og Vestergades Børnehave har bøm efest i parken.
03.06.90
05.06.90
09.06.90
13.06.90
16.06.90
16.06.90
20.06.90
20.06.90
23.06.90
23.06.90
23.06.90
28.06.90
11.07.90
18.07.90
18.07.90
28.07.90
31.07.90

Pinsegudstjeneste i Broager Kirke, hvor Jens Back
Nielsen holder sin afskedsprædiken.
Egemsund Frivillige Brandværn har 110 års jubilæum.
Ringriderfest i Dynt med 60 ryttere.
Danmarks ældste skude “Elida” besøger Egemsund.
Det blå flag hejses ved Vemmingbund.
Parkunderholdning nr. 2.
Der satses på at få oprettet en efterskole i Skeide,
Broager Sparekasse yder et bidrag på 10.000,00 kr.
Støtteforening for Broagerlands Kunstfond oprettes.
Set. Hansfest med fakkeltog fra parken til Smøl
Vold, hvor bålet tændes.
Skeide Borgerforening holder Set. Hansfest ved
Skeide Vig.
Egernsund afholder Genforeningsarrangement.
Ringriderfesten i Broager starter.
Broagerlands Rideklub har rejsegilde på ny ridehal.
International arbejdslejr starter på arbejdet med
gavludsmykningen af Broager-hallen.
“Cafe Grillen” åbner på Storegade.
Den tredie parkunderholdning finder sted.
Brugsen får ny uddeler, det er Bent Moldt.
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07.08.90
07.08.90
07.08.90
21.08.90
26.08.90
01.09.90
01.09.90
05.09.90
07.09.90
15.09.90
17.09.90
18.09.90
28.09.90
29.09.90
01.10.90
01.10.90
03.10.90
04.10.90
06.10.90
06.10.90
07.10.90
09.10.90
16.10.90
01.11.90
01.11.90
04.11.90
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Broager Bueskytter sikrede sig tre jydske mesterskaber.
Margit Andresen holder reception efter overtagelse
af Broager Blomster.
Udstilling på Cathrinesminde af Peter Nicolajsens
billeder.
Strandhjem i Brunsnæs holder afslutningsfest.
Den fjerde parkunderholdning finder sted.
Broager Frivillige Brandværn har åbent hus i
anledning af 110 års jubilæum.
Fåredag på Cathrinesminde.
Postkontoret i Broager har fået ny bestyrer.
Åbent hus på Cathrinesminde.
Sidste parkunderholdning løber af stabelen.
Syng med aften i Broager-salen.
Broager Frivillige Brandværn modtager 10.000,00 kr.
fra Alsisk Forsikring.
Automatic Syd har reception i anledning af nye
lokaler.
Merko-butikken ændres til “Ekstra”.
Kæmner Knud Møller har 25 års jubilæum.
Broager Fritidshjem fejrer 10 års jubilæum.
Koncert i Broager Kirke med “Duo Concestante”.
Ny butik åbner under navnet “A Desing”.
Det nye ridecenter indvies.
Høstfest i Broager-salen med bl.a. revy.
Præsteindsættelse i Broager Kirke af præsterne Inger
Hjuler Bergeon og Hans-Ove Fønsbo.
Skeide Gymnastikforenings miniputter får overrakt
guldmedalje for fodbold.
Husholdningsforeningen har stort modeshow i Broagersalen.
Cathrinesmindes venner har årsmøde.
Vestervang indvier “Skærmet område”.
Pia Raug synger i Egernsund Kirke og Willys Jeep har
koncert i Broager Kirke.

06.11.90
27.11.90
01.12.90
03.12.90
11.12.90
11.12.90

12.12.90
15.12.90
31.12.90
31.12.90

Jytte Abildstrøms teater opfører “Tomerose” i
Broager.
Karen Margrethe Albæk får tildelt årets lederpris.
Jes Jacobsens Hotel åbner igen med Finn Nørgård som vært.
Marga Fogt fejres som 25 års jubilar ved “De Gamles Jul”.
Den sjette bog “Broagerland” er udkommet.
Broager Pensionistforening har julehygge med
beboerne på Vestervang. Pigespejdeme medvirker med
Luciaoptog.
Adventskoncert i Broager Kirke under medvirken af
Broager Amatørorkester og Broager Egnskor.
“Kræmmerhuset”, Storegade lukker.
Efter 45 års virke lukker Chr. Byllemos sin
forretning i Egersund.
Lis Simonsen har 25 års jubilæum i Brugsen og
overlader samtidig pladsen til yngre kræfter.
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1991
01.01.91
05.01.91
07.01.91
10.01.91
24.01.91

07.02.91
10.02.91
23.02.91
01.03.91
06.03.91
15.03.91
19.03.91
21.03.91
26.03.91
02.04.91
02.04.91
09.04.91
16.04.91
18.04.91
21.04.91
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Broager Brugs bliver til “Superbrugsen”.
Hellig Tre Kongers aften fejres både i Broager og
Skeide.
Anonyme Alkoholikere starter samtalegrupper i
Sognegården.
Husholdningsforeningen og B.U.I. har lysbilledforedrag, hvor
Kristian Sibbesen fortæller om Sydindien.
Flemming Nødskov holder foredrag med film om Japan.
Helsecenter Altemi starter i Storegade.
Jørn Lehman Petersen fortæller og viser lysbilleder
fra Andesbjergene og Galapagosøerne.
Afstemningsfest i Broager-salen med underholdning af
Amatørorkesteret og foredrag af Inge Adriansen.
B.U.I. arrangerer miniudstilling i Broager-salen.
Hamosteel Aps. har reception i deres nye lokaler på
Håndværkervej.
Lokalhistorisk Forening har generalforsamling. H.C.
Larsen, Rinkenæs viser lysbilleder.
Gymnastikopvisning i Skeide Skole.
Birthe Juul Petersen bliver udnævnt til “Årets
B .U .I.’er”.
Forårskoncert i musikskolens aula.
Teaterforestilling i Broager-salen “Joker er tru m f’.
Michala Petri spiller i Broager Kirke.
Forårsopvisning i Broager-hallen.
Skodsbøl Kro overtages af Richard Duus.
Nåleøjet starter ophørsudsalg.
Brandværns-show 1991 i Broager-hallen.
Generationsskifte i Broager Karosseri- og
Autoværksted.

30.04.91
05.05.91

Broager Farve og Tapet har ophørsudsalg.
Koncert i Egem sund Kirke med Tove Hyldgård og Ole
Thess.
16.05.91 Forårskoncert i skolens aula med kor og orkester.
18.05.91 Musikfestival på Ringriderpladsen.
18.05.91 Broager skole får besøg af franske skolebørn.
21.05. - 26.05.91 Miljøuge på Cathrinesminde.
22.05.91 Stendyssefund i Skeide.
24.05.og 25.05.91 Markedsdage i Broager.
26.05.91 Påske parkunderholdning hvor Handels- og
Håndværksforeningen hædrer Knud Jensen med
“Broagerstøtten”.
27.05.91 Kirkens korshær starter genbrugsbutik.
27.05.91 Venstre- og konservative vælgerforening indbyder til
besøg og rundvisning på rensningsanlæget og det nye ridecenter.
28.05.91 Det blå flag sættes ved Vemmingbund,Bninsnæs,Lågmade
og Spar Es.
29.05.91 Alsisk Blæsekvintet giver koncert i Broager kirke.
30.05.91 Børneinstitutionen og dagplejen fejrer den
internationale børnedag i parken.
30.05.91 Ludvig M øller bliver æresmedlem i Broager amatør
orkester i anledning af at han har været medlem i 60 år.
31.05.91 Cathrinesminde får overrakt en æltemølle og et
strygebord, og Frederik Christensen Vesterled teglværk
fortæller om æltemøllens historie og funktion.
01.06.91 Fest på Rendbjerg Aflastningshjem som afslutning på
vinterens kursus.
14.06.91 Broagerlands Skytteforening afholder
korporationsskydning.
15.06.91 Børnegården Nejs fejrer 20 års fødselsdag.
15.06.91 Skeide Frivillige Brandværn holder 50 års
fødselsdag.
16.06.91 Den anden parkunderholdning løber af stabelen (det
er hundekoldt).
19.06.91 Der afholdes koncert i Skeide Efterskoles sal til
støtte for skolen.
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19.06.91

Grundstensnedlæggelse ved Cathrinesminde på
arbejderboligen.
20.06.91 Fortidens grave i Overballe vises frem.
20.06.91 Sydjydsk cykelmesterskab afholdes i og omkring
Broager.
21.06.91 Broagerlands Efterskole må opgive at komme igang i
år, men håber at kunne starte næste år.
23.06.91 Rendbjerg Aflastningshjem starter et bømeteam.
26.06.91 Fritidsklubben udvides med 10 pladser til 50 børn.
27.06.91 Broager Kommune stopper med øjeblikkelig virkning
anlægsarbejder og ansættelser.
04.07.91 Ringridning i Broager starter.
10.07.91 Kirkekoncert i Broager med Kevin Boyer.
10.08.91 Broager Børnehave har 50 års jubilæum.
12.08.91 Egemsund Kirke koncert med guitar på spansk.
18.08.91 Åbent hus på Iller Slot.
25.08.91 Hemogram flytter til Broager.
22.08 - 25.08.91 Kulturdage på Cathrinesminde.
04.09.91
07.09.91
07.09.91
07.09.91
14.09.91
17.09.91
19.09.91
24.09.91
25.09.91

M usikskolen starter ny sæson.
Femte og sidste parkunderholdning finder sted.
B.U.I. har høstfest med bl.a. revy.
Fåredag på Cathrinesminde.
Frem har loppemarked.
Bømeteam på Rendbjerghjemmet.
Broager Kommune sætter skatten op.
Pensionisterne har udflugt ud i det blå.
Ulrik Cold og Inge Beck underholder skolebørn fra 5. -7 .
klasse med “Tryllefløjten”, det er i kirken.

01.10.91

Birgit Meister holder foredrag i kirken, emnet er
hendes bog “Til mine kære”.
Møllegården i Egemsund indvies.
Broager Egnskor fejrer 50 års jubilæum.

05.10.91
05.10.91
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01.11.91
02.11.91
04.11.91
05.11.91
10.11.91

01.12.91
08.12.91

Der ændres på postsystemet i Broager og Egemsund.
Teaterforestilling i Egernsund Socialdemokratiske
Forening.
Foredrag i Sognegården om de nye salmer ved Biskop
Johannsen.
Julemesse i Broager-Hallen.
Festgudstjeneste i Broager Kirke, hvis prædikestol
fylder 400 år.
Gendarmstien indvies.
Adventskoncert i Broager og Egem sund Kirker.
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Af foreningens aktiviteter
Fra 1991 kan nævnes:
06.03.91

Generalforsamling på Jes Jacobsen’s Hotel, efter generalforsam
lingen underholdt H.C.Lassen, Rinkenæs med causeri og
lysbilleder “Langs Flensborg Fjord”.

10.06.91

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

24.10.91

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

Fra 1992 kan nævnes:
16.03.92

Generalforsamling på Skodsbøl Kro, foredraget blev holdt af
Inge Adriansen, Sønderborg Slot, emnet var “Matadoren fra
Broager”, en skildring af C.H. Clausens virke.

19.05.92

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

15.06.92

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

okt. eller nov. 1992. Foredrag sammen med Sundeved Lokalhistoriske Fore
ning på Forsamlingsgården i V. Sottrup.
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Lokalarkivet for Broagerland
Det var med stor sorg, vi lige efter årsskiftet 1990/91 modtog meddelelsen
om Emma Krog’s død. Emma var meget flittig på arkivet. Hendes speciale
var at registrere avisudklip, som hun gjorde med stor omhu.
I marts 1990 skiftedes der leder på arkivet. Åbningstiderne blev ændret såle
des, at der nu er åbent hver tirsdag fra kl. 15.00 - 17.00 samt den første
lørdag i hver måned fra kl. 10.00 - 14.00. De faste medarbejdere på arkivet
er Chresten Krogh, Ester Olsen, Anne Marie Mortensen, Karin Flugt Jonasson samt undertegnede.
Der er efterhånden mange, der har fundet vej til arkivet og det glæder os
meget at besøgs antallet er stigende samt at der er interesse for vores arbej
de med at registrere og bevare Broagerlands historie.

Randi Demuth

108

Det gamle Broager

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

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

Hellere være en stor kunde
i din egen sparekasse ...
D er kan siges meget om fordelene ved at vælge den lokale sparekasse frem for så
meget andet:
- Personlig og individuel rådgivning kan du altid regne med hos os - og gerne
under 4 øjne.
- D er træffes hurtigere beslutninger i pengesager, fordi kommandovejen er
kort.
- Sparekassen kender dig og den egn, du bor i.
Vi ser på din økonomi, som var det vores egen, og så kan det ikke gøres bedre.
Prøv os.

Broager Spare- og Laanekasse
6310 Broager. Tlf. 74 44 11 D
Service Sparekassen
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Forord
Hermed har Lokalhistorisk forening for Broagerland fornøjelsen at udsende
Broagerland VIII.
Udsendelsen af Broagerland hæfterne er kun mulig ved velvillige medlemmers
medvirken med at samle stof om vor hjemegn, der kan have interesse for vor
læserkreds.
Vort håb er, at dette hæfte må få en lige så god modtagelse, som de tidligere
udsendte hæfter. Der kan endnu købes eksemplarer af Broagerland III, V, VI
og VII, hvorimod Broagerland I, II og IV er udsolgt.
Vi takker alle, som har bidraget med stof til dette hæfte og op fodrer vore læsere
til at komme med ideer til fremtidige hæfters indhold. Alle henvendelser vil
blive modtaget med tak.
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Fra foreningen
Foreningen har inden for de sidste to år haft den sorg at miste tre meget aktive
medlemmer.
Den 1. januar 1993 modtog vi meddelelsen om at Børge Mortensen var død,
han fik kun lov til at virke i bestyrelsen i to år, men vi nåede at lære ham at
kende som en person med meget stor interesse for det lokalhistoriske, samt et
dejligt, venligt og vindende væsen.
Den 6. september 1993 døde Peter Nissen, Mølmark. Peter Nissen var med
stifter af foreningen. Vi er ham i dag stor tak skyldig, for hans store interesse
for at fortælle om, og bevare Broagerlands lokalhistorie.
Den 6. august 1994 døde Frits Riibner Petersen.
Frits Rubner Petersen har været foreningens revisor i mange år ligetil hans alt
for tidlige død. Vi fik på den måde lært ham at kende som en meget nøjagtig
og omhyggelig revisor, men også som en mand med en dejlig humor.
Alle tre’s død er et stort savn for foreningen og bestyrelsen.
P.b.v.
Chresten Krogh

LOKALARKIVET FOR BROAGERLAND
Arkivet findes i kælderen til Storegade 33.
Åbent hver tirsdag kl. 1500 - 1700
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Pressemeddelelse:

100 års jubilar med
tro på fremtiden
Den 22. april 1994 er det 100 år siden, at A/S De Forenede Teglværker i
Egemsund blev grundlagt. Ideen om en fælles salgsorganisation for en række
teglværker har dermed bevist sin levedygtighed i et helt århundrede, og den
jubilerende virksomhed ser optimistisk på fremtiden ikke mindst takket være
en stigende eksport.
A/S De forenede Teglværker udfører salg- og markedsføring for 9 jyske og
fynske teglværker. Salgsorganisationen repræsenterer og sælger teglværker
nes produkter over hele landet til byggemarkeder, trælasthandlere og andre
som forhandler byggematerialer, og desuden klarer A/S De forenede Teglvær
ker al eksporten til udlandet.
Omsætningen svarer til ca. 30 pct. af den danske teglværksproduktion. Produktsortimentet består af mursten i forskellige nuancer, formsten, munkesten,
håndstrøgne sten og glaserede mursten og tagsten.
Teglfremstilling er et traditionsrigt håndværk. I Egemsund-området har der
været produceret tegl siden 1730-erne. Her var særligt velegnede lerforekom
ster og nem adgang til afskibning af teglstenene. I slutningen af 1800-tallet var
der omkring 40 teglværker, og de havde en betydelig eksport, ikke blot til
landene omkring Østersøen, men også til Norge og De Vestindiske Øer.
1 1894 dannede 48 teglværker ved Kiel, Flensborg og Egemsund en sammen
slutning "Vereinigte Ziegeleien", der fastsatte maximumgrænser for produk
tionen og forestod alt salg af teglsten. Styrkeforholdet var 45% til Egemsund,
32% til Flensborg og 23% til Kiel. Da interesserne var forskellige, gik
teglværkerne ved Kiel hurtigt ud igen, men Flensborg og Egemsund stod
sammen indtil 1920. Den nye dansk-tyske grænse i 1920 kom til at afskære
kontoret i Flensborg fra hovedkontoret i Egemsund. Teglværkerne nord for
grænsen måtte derfor alene overtage selskabet, der nu skiftede navn til De
forenede Teglværker.
De første år efter 1920 blev vanskelige, fordi et stort marked i Tyskland var
forsvundet, og man skulle i gang med at skaffe sig nye markeder i Danmark.
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Men takket være et nært samarbejde klarede De forenede Teglværker mellem
krigsårene. Efter Anden Verdenskrig var der 12 salgskontorer over hele landet.
I dag er der kun 2 tilbage, og antallet af teglværker er gået drastisk ned i løbet
af de sidste 30 år. Men De forenede Teglværker har formået at sikre sig en
betydelig andel af hjemmemarkedet og hovedparten af eksporten.

To ting vil kendetegne den nærmeste fremtid
To ting kommer til at kendetegne den nærmeste fremtid for 100-års jubilaren.
Den første er en øget indsats på eksportmarkederne, hvor det især er i Tyskland,
at væksten forventes at komme. Efter genforeningen af de to Tysklande er der
kommet yderligere gang i afsætningen, der sker gennem et datterselskab i
Tyskland. Totalt forventes der en stigning på 10 - 20% i eksporten til nabolan
det syd for grænsen, hvoraf ikke mindst det tidligere DDR tager sin store andel.
A/S De forenede Teglværker har 2 salgskonsulenter, der repræsenterer selska
bet i de 5 nye delstater.
Samtidig vinder anvendelsen af teglsten frem, bl.a. på grund af at teglsten er
et naturprodukt.
Den anden ting, der kommer til at spille en væsentlig rolle i fremtiden, er at
der igen er en stigende efterspørgsel på traditionelle murede huse og bygninger
med tegltage herhjemme. Det skyldes dels, at mursten og tegltag er smukke
og naturlige, miljørigtige materialer, der er holdbare, og som ikke mister deres
ydre med årene. Dels en udbredt erkendelse af, at et totalt gennemmuret hus
både lever op til nutidens øgede miljø-bevidsthed og til ønsket om et sundt
indeklima som basis for fremtidens krav til forbedrede velfærdsnormer.

Satser på kvalitet
Kvaliteten er en vigtig konkurrenceparameter for A/S De forenede Teglværker.
Derfor har man eget laboratorium, hvor der løbende udføres kvalitetskontrol
gennem analyser af de produkter, der markedsføres. Som det sidste nye har
man indført et tag- og murstensbevis, der er en garanti for, at produkterne er
første sortering.
Som et bevis på, at det betaler sig at satse på kvalitet også for bygherren, vil
A/S De forenede Teglværker i forbindelse med jubilæet fremlægge eksempler
på bygninger, der er bygget for 100 år siden med mursten leveret af A/S De
forenede Teglværker, og som stadig er holdbare og særdeles præsentable.
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Teglværker på Broagerland
1850- 1864
Vibeke H arsberg
Teglværksindustrien på Broagerland har en flere hundrede år lang tradition
bag sig og har betydet meget for områdets udvikling helt op til nutiden, hvor
den stadig er en betydningsfuld faktor.
O. 1850 var der ved at være tilløb til en mere industrielt præget udvikling med
større virksomheder som afløser for de mindre, hjemmeindustrielle. En udvik
ling, der ikke alene gjaldt teglværksdriften, men også mere generelt.
Denne udvikling fik i 1864 væsentligt ændrede betingelser, og det er derfor
her forsøgt at belyse udviklingen, som den fandt sted i perioden 1850 - 1864.

Kildematerialet
Artiklen bygger på samtidens årlige fortegnelser over industri. Desværre er
disse fabrikslister ikke fuldstændigt bevaret, og der er derfor "huller" i mate
rialet, men det udgør et systematisk og ensartet materiale, der kan illustrere en
udviklingstendens.
Fabrikslisteme blev hvert år udarbejdet af herredsfogdeme, der indsamlede
oplysninger om de virksomheder, der blev betragtet som industrielle. Det var
hovedsageligt oplysninger om antal beskæftigede, produktionens omfang,
forbruget af råvarer (inden- og udenlandske) samt undertiden om afsætnings
forhold og værdien af det producerede.
Oplysningerne blev via amtmanden sendt til Ministeriet for Slesvig.
Fabrikslisteme har både fejl og mangler, der som oftest ikke kan korrigeres i
dag.
Listerne bygger på oplysninger fra de enkelte virksomhedsejere, og da de
kunne frygte, at oplysningerne skulle bruges til yderligere skatter, må man nok
gå ud fra, at de opgivne tal ligger i underkanten af de faktiske.
Fabriksdirektør Rawert i København lavede i slutningen af 1840’eme en
undersøgelse af fabrikslisteme, og den viste, at de var mangelfulde og ufuld
stændige. Således manglede en del virksomheder, som burde være i listerne

( 1).
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De samme fejl findes selvfølgelig i listerne fra hertugdømmerne, så man kan
ikke være sikker på, at de er fuldstændige.
Teglværkerne er i listerne kun identificeret efter ejers/forpagters navn, og
navnet på teglværket selv figurerer ikke altid. Der kan derfor opstå fejl, da den
enkelte ejer/forpagter kan have skiftet til et andet teglværk. Risikoen synes dog
at være begrænset i den her omhandlede periode, idet der i flere tilfælde er
anført både ejers og forpagters navn.
Ligeledes synes den geografiske rubricering at skifte fra år til år - f.eks. varierer
det, om et teglværk i listen placeres under Skodsbølmark eller Nybøl.
Artiklen bygger således på fabrikslisteme og vil derfor afspejle de fejl og
mangler, der er i dette materiale. Teglværker, der ikke er med i listerne, er
heller ikke kommet med i artiklen. Men til trods herfor vil materialet kunne
vise, hvordan udviklingen var inden for teglindustrien på Broagerland i tiden
mellem de to slesvigske krige.

Den økonomiske udvikling 1813 - 1864
Efter statsbankerotten i 1813 og den efterfølgende økonomiske krise skete der
i midten af 1820’eme et omsving, og i hele perioden fra 1826 til midten af
1870’eme var der generelt en velstandsperiode for dansk landbrug med kun fa
og ikke særligt langvarige tilbageslag.
1840’eme og 1850’eme var præget af ret omfattende vækst, og prisudviklin
gen var gunstig for landbruget. Der blev derfor opsamlet betydelige kapitaler,
der senere blev anvendt til investeringer.
Landbrugets øgede indtjening var med til at fremme arbejdsdelingen mellem
land og by, og befolkningstilvækst og den øgede indtjening på grund af den
voksende eksport af især landbrugsprodukter gav øget efterspørgsel og dermed
baggrund for en mere industrielt præget produktion.
Industrien udgjorde i 1850’eme kun en beskeden del af det samlede erhvervs
liv; den var håndværkspræget og domineret af små virksomheder. Udviklingen
fandt især sted inden for de brancher, der havde tilknytning til landbruget
(f.eks. teglværker og jernstøberier), og inden for nærings- og nydelsesmiddel
industrien.
Perioden var præget af økonomisk ekspansion.
Den økonomiske verdenskrise i 1857 ramte også det danske monarki og gav
konjunktumedgang og en omfattende arbejdsløshed. Den økonomiske krise
blev dog relativt hurtigt overvundet og efterfulgtes af en række rolige år præget
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af fremgang, men ikke i det voldsomme tempo, der havde kendetegnet tiden
frem til krisen (2).
For hertugdømmernes vedkommende gav adskillelsen fra kongeriget i 1864
en del økonomiske problemer. De virksomheder, der indtil da havde ekspor
teret til kongeriget - bl.a. teglværkerne - måtte i vid udstrækning søge nye
markeder p.g.a. ændrede og forhøjede toldsatser. Og der skulle ske tilpasning
til en ikke ubetydelig konkurrence fra det øvrige tyske rige.

Den politiske baggrund
Tre-års krigen (1848-1850) medførte ret kaotiske forhold på en lang række
områder i hertugdømmerne - også for erhvervslivet.
De skiftende myndigheder - og mangelen på samme bevirkede, at en del
virksomheder blev oprettet uden de nødvendige tilladelser. De fik derfor
problemer efter fredsslutningen, når de skulle have godkendt de allerede
etablerede anlæg.
En større ulempe var selve krigsaktiviteteme. En del virksomheder led fysisk
overlast; det var vanskeligt at fa den nødvendige arbejdskraft og opretholde
produktionen.
En række virksomheder lå derfor stille i kortere eller længere tid under krigen.
Til gengæld havde krigen også medført en vis vareknaphed, så der derfor var
basis for en produktionsforøgelse efter krigen.
De spændinger, Tre-års krigen havde uddybet mellem dansk- og tysksindede,
resulterede bl.a. i, at man fra dansk side søgte at fremme dansk sprog og kultur
og modarbejde tyskheden.
Det gav sig også udtryk ved tildelingen af koncessioner og konfirmationer af
tidligere udstedte koncessioner - de blev kun givet til personer, der under
oprøret havde været loyale over for de danske myndigheder (3).

Teglværker
En af de industrigrene, der 1850-1864 havde størst betydning i hertugdømmer
ne, var teglværksindustrien. Der var mange virksomheder og mange beskæf
tigede. Den havde gode betingelser i hertugdømmerne p.g.a. de fine råstoffer,
og fordi den tekniske udvikling var længere fremme der end i kongeriget. Først
fra 1850’eme indførte man på de kongerigske teglværker de maskiner, der
allerede havde vundet indpas i hertugdømmerne (4).
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Geografisk placering
Teglværkernes placering afhang af råstoffernes forekomst og transportmulig
heder. Der skulle være nem adgang til både ler og de tørv, der anvendtes som
brændsel i teglovnene, da en længere transport af disse råstoffer var dyr og
ville fordyre det færdige produkt uforholdsmæssigt.
Hvis teglværket skulle afsætte sine produkter uden for den nærmeste omegn,
var det vigtigt, at der var nem adgang til afskibning, idet søtransport var
nemmere og billigere end landtransport.
Derfor lå hovedparten af de store teglværker på østkysten med de rige lerfore
komster og de relativt lette muligheder for søtransport. Tyngdepunktet lå
omkring Flensborg Fjord (Nybøl Herred), men der var også en del i omegnen
af Aabenraa. I Haderslev Amt var der kun nogle fa og i Tønder Amt så godt
som ingen.

Oprettelse af teglværker/teglværkstyper
Ifølge Axel Nielsen kan der sondres mellem tre forskellige typer teglværker:
1. Byteglværker, der producerede med salg for øje og hovedsageligt afsatte
produktionen til byerne.
2. Godsteglværker, der var anlagt af godsejeren primært med det formål at
brænde sten til godsets eget brug.
3. Bondeteglværker, der var anlagt af bønder, og hvis produktion var beregnet
enten til eget brug og/eller til afsætning i den nærmeste omegn.
I hertugdømmerne fandtes omkring midten af det 19. årh. alle tre former for
teglværker.
En stor del af teglværkerne ved Egemsund var oprettet af hertugerne på
Gliicksburg og Gråsten-Augustenborg og var bortforpagtede. Nogle af disse
teglværker var etableret i sidste halvdel af det 18. årh.
Derimod var teglværkerne ved Iller og de nyere fra det 19. årh. ved Egemsund
i højere grad oprettet af enkeltpersoner, der selv ejede dem (6).
En væsentlig del af produktionen fra disse teglværker ved Flensborg Fjord blev
afsat i landsdelens byer, men der var også en betydelig eksport til København
og andre kongerigske byer.
Foruden de store teglværker fandtes der en række mindre teglværker, der blev
drevet som bierhverv. Det var hovedsageligt landmænd med mindre ejendom
me, der på denne måde søgte at øge deres indtægter.
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Der var en del af de mindre teglværker, der blev drevet uden koncession, selv
om en sådan krævedes, og de figurerer derfor ikke altid i samtidens fabriksli
ster.
Ofte var sådanne teglværker opstået, fordi man havde brug for mursten til et
bestemt byggeri og derfor selv ville brænde det nødvendige antal sten. Ikke
alle var klar over, at der også i disse tilfælde krævedes en koncession til
teglværksdrift.
Problemet med koncessioner til de små, hjemmeindustrielle teglværker blev
løst, da kravet om koncession til teglværksdrift på landet i august 1858 blev
ophævet, så længe disse teglværker kun brændte sten til eget brug (7).

Forpagtning
De større teglværker ved Flensborg Fjord var oprindelig meget ofte bortforpagtede. Fra o. 1800 blev de bortforpagtede teglværker efterhånden solgt, så
teglværksmestrene tillige blev ejere. Disse teglværksejere udgjorde en ret
velstillet befolkningsgruppe, der holdt sammen og socialt adskilte sig fra den
øvrige del af befolkningen og ofte giftede sig ind i hinandens familier (8).

Produktionen
Teglværksindustrien var i midten af det 19. årh. inde i en positiv udvikling.
På de fleste teglværker omfattede produktionen mursten og tagsten samt et
mindre kvantum fliser. Fra midten af 1850’eme kom drænrørene til som en
væsentlig artikel p.g.a. landbrugets jordforbedringer, der kom i gang på denne
tid.
Der var dog også en mere specialiseret produktion på enkelte teglværker, og
her spillede H.H. Ditmers teglværk i Rendbjerg en stor rolle.
Teglværkerne ved Flensborg Fjord og omkring Aabenraa eksporterede en stor
del af deres produktion til kongeriget, hvilket ikke var muligt under Tre-år
skrigen. Ydermere greb selve krigsbegivenhederne forstyrrende ind, så resul
tatet blev, at flere teglværker lå stille under krigen (10). Der var derfor ekstra
afsætningsmuligheder, da produktionen efterhånden kunne komme i gang
igen.
Frem til 1857 skete der en voldsom produktionsforøgelse og stigning i antallet
af både teglværker og beskæftigede p.g.a. den almindelige økonomiske frem
gang. Den forøgede byggeaktivitet - både i by og på land - og landbrugets
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jordforbedringer gav teglværkerne et væsentligt større marked. Landbruget
afitog en betydelig del af teglværkernes produktion: der blev bygget en del
murstensbygninger på gårdene, ogjorden blev drænet.
Krisen i 1857 ramte teglværksindustrien hårdt, og endnu o. 1861 var produk
tionen væsentligt mindre end fem år tidligere. Det eneste produkt, der kunne
bevare sin afsætning, var drænrørene.
Krisen bevirkede, at teglværkerne enten måtte indskrænke produktionen eller
ligge helt stille.
Amtmand Heltzen i Aabenraa mente, at en medvirkende årsag til, at krisen
ramte teglværkerne så hårdt, var, at der i årene forud med gode afsætningsmu
ligheder var blevet givet for mange teglværkskoncessioner. Følgen blev, at
mange teglværker lå stille p.g.a. nedgangen i byggeriet, og fordi udførslen af
mursten fra kysterne var blevet stærkt reduceret (11). Selv et så anset og
veletableret teglværk som H.H. Dithmers i Rendbjerg blev ramt af krisen (12).

Den tekniske udvikling
I 1850’eme begyndte de første større, tekniske nydannelser inden for tegl
værksdriften, og det var i denne periode, at dampkraften kom frem som
drivkraft på de større teglværker (13).
H.H. Dithmer på Rendbjerg bestilte således i 1857 en dampmaskine, da
hestekraften var for dyr og opslugte en stor del af provenuet fra teglværket
(14).
En anden vigtig, teknisk nyskabelse var ringovnen, der i 1858 blev patenteret
i Berlin. De voksende krav til brændingens kvalitet havde bevirket, at mange
teglværker var gået over til at fyre med stenkul, der skulle importeres, i stedet
for tørv, der som regel kunne fas i nabolaget. Dette var ensbetydende med
omkostningsstigning.
Ringovnen udnyttede brændslet betydeligt bedre end de gamle ovne, og den
var i kontinuerlig drift, modsat de gamle, periodiske ovne. I de periodiske ovne
regnede man med et kulforbrug på 2 1/2 tønde pr. 1.000 sten, mens man i
ringovnen kun behøvede en tønde, idet varmen ved stenenes forbrænding
anvendtes til opvarmning af de rå sten i stedet for som tidligere blot at gå
direkte ud i luften. Ringovnen var imidlertid dyr, og en anskaffelse var kun
rentabel, hvis produktionen var på mere end en million sten om året.
Denne tekniske udvikling bevirkede, at hjemmeindustrien inden for teglværks
branchen fra midten af det 19. årh. gradvist svandt ind (15).
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Eksport
Kongeriget importerede en ret betydelig mængde teglværksprodukter fra
hertugdømmerne, men set i forhold til hertugdømmernes samlede produktion
var det kun en mindre del, der gik til kongeriget.
Teglværkerne i hertugdømmerne afsatte en stor del af deres produkter i
landsdelen selv, og f.eks. Dithmers teglværk i Rendbjerg eksporterede til
Hamborg, Lübeck og andre steder i Tyskland. Det var ikke alene egne
produkter, Dithmer eksporterede, men også sten fra de nærliggende teglvær
ker, som han opkøbte med eksport for øje (16).
Det var teglværkerne ved kysterne, der havde de bedste afsætningsmuligheder.
Teglværkerne inde i landet havde en meget dyrere transport af deres færdige
produkter.

Arbejdsmåde
Teglværksarbejdet var et udpræget sæsonarbejde, der hovedsageligt fandt sted
i sommerhalvåret, men der var dog også en vis aktivitet i vinterhalvåret.
Vinteren brugtes til lerkastning, fremskaffelse af brændsel etc., så man derved
dels kunne forberede sommerens arbejde, dels kunne fastholde den mere
kvalificerede del af arbejdskraften. Herved undgik man de afbræk i produktio
nen, der kunne fremkomme, hvis der hele tiden var nye folk, ukendte med de
stedlige forhold, der skulle stå for arbejdet. Uden betydning har det heller ikke
været, at lønniveauet formentlig var lavere om vinteren, hvor efterspørgselen
efter arbejdskraft var mindre end om sommeren (17).
I 1858 beskæftigede Hans Hansen, Iller således 3 daglejere i vinterhalvåret,
mens der om sommeren var i alt 13 beskæftigede (18).
Da man i 1832 ville anlægge et nyt teglværk på Holsteinborg gods, henvendte
man sig til H.H. Dithmer på Rendbjerg, der blev betragtet som den mest
kyndige og erfarne i monarkiet på dette felt. Dithmer havde i 1824 for kongelig
regning været på studietur i Holland for at studere teglværksdriften der, idet
Holland var kendt som foregangsland. Blandt andet hans erfaringer herfra
bevirkede, at hans teglværk i Rendbjerg blev et af de bedste i monarkiet, og
han fik stor betydning for teglværkindustriens udvikling både ved Flensborg
Fjord og i kongeriget. Sine erfaringer videregav han bl.a. i en lille bog, der
udkom i Flensborg i 1840 "Bemerkungen über die Beschaffenheit und Anwen
dung der Ziegelfabricate".
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I sin rapport til Holsteinborg gods i 1832 anbefalede Dithmer, at der til en årlig
produktion på 4- 500.000 sten blev opført en ovn, der kunne rumme ca. 70.000
sten. Desuden burde der være to strygepladser, tørrelader etc.
Med hensyn til personale anbefalede Dithmer det samme som på Broagerland:
en brændemester til at passe brændingen og stenenes indsætning i og udtagning
af ovnen samt til at lede arbejdet, en medhjælper/kommiskarl, der skulle hjælpe
brændemesteren, og seks personer (gamle mænd, kvinder eller halvvoksne
børn), der skulle fylde og tømme ovnen samt beskære stenene. På hver
strygeplads skulle der være en stenstryger, en lerælter og lertriller. Desuden
burde der være en 10-12 års dreng til at vende stenene.
Dithmer anslog, at der til 1.000 mursten skulle bruges tre - fire læs ler. Dette
ler skulle graves op, året før det skulle bruges. Afhængigt af lerets kvalitet
skulle det evt. blandes med sand og/eller mosej ord for at få et bedre færdigt
produkt.
Da Holsteinborg gods etablerede teglværket, blev Dithmers plan i det store og
hele fulgt. Hovedparten af de arbejdere, der blev ansat, blev hentet fra Slesvig,
og de fik en arbejdsdag fra klokken 5 til 19 med tre timers hvil. Sæsonen strakte
sig fra 24. april til 27. september (19).

Arbejdsforhold
Arbejdsvilkåreme for teglværksarbejderne var langt fra gode. Da arbejdet var
sæsonarbejde, skulle der arbejdes hårdt i den periode, hvor der var arbejde.
Arbejderne skulle for den faste, aftalte løn præstere et vist stykke arbejde; men
ifølge Dithmers rapport til Holsteinborg i 1832 kunne de som regel være
færdige med dette arbejde allerede ved middagstid. Om eftermiddagen havde
de så mulighed for at udføre ekstra arbejde og derved tjene noget mere (20).
Foruden at være hårdt var arbejdet også usundt. Det skiftede mellem arbejde
med det fugtige ler og arbejdet med at tage de færdige sten ud af de varme
ovne.
Lønnen var meget lav, og der blev importeret teglværksarbejdere fra Lippe,
hvilket også var med til at trykke lønnen og øge arbejdstempoet. Også fra Ærø
kom der teglværksarbejdere til teglværkerne ved Flensborg Fjord. Både mænd,
kvinder og børn deltog i arbejdet.
De dårlige arbejdsforhold og livsvilkår bevirkede - ifølge Claus Duus i 1836
- at en stor del af teglværksarbejderne arbejdede så mange timer om dagen, at
de kunne tjene en dobbelt dagløn. Til gengæld fik de ikke nogen ordentlig kost,
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men holdt sig oppe ved hjælp af brændevin.
Under alle omstændigheder medførte det hårde arbejde, de dårlige boligfor
hold og den beskedne løn, at mange medlemmer af teglværksarbejdernes
familier døde i en tidlig alder.
Det var ikke alene selve fremstillingen af mursten o.l., der kunne være til fare
for teglværksarbejdernes liv og helbred.
Ved Iller havde man således en del problemer med udskibningen af de færdige
produkter. Da der hverken var havn eller anløbsbro til større skibe, måtte alt
læsses i pramme og på dem sejles ud til de skibe, som lå ude i florden. Det var
ofte ubehageligt arbejde, og når vejret var dårligt, var det heller ikke ufarligt.
Der var da også adskillige teglværksarbejdere, der druknede under udskibnin
gen (21).

Koncession til teglværksdrift
Der krævedes som nævnt en koncession - tilladelse - til teglværksdrift, og man
betalte en årlig afgift. I forbindelse med udstedelsen af tilladelserne skete der
en helhedsvurdering af ansøgerens økonomiske og personlige forhold samt af
den stedlige konkurrencesituation.
F.eks. fik Jens Jensen, parcellist på Skodsbøl Mark, i dec. 1852 tilladelse til at
anlægge og drive et teglværk med følgende begrundelse: stedet på 3 tdr. land
kan ikke ernære en familie, leret er velegnet, der har tidligere været teglværk
på stedet, ansøgeren er svagelig og kan næppe ernære sig på anden vis, men
har de fornødne pengemidler, der er mange teglværker på stedet, men ingen
overskudsproduktion. Til trods for disse ikke helt dårlige forudsætninger
oplyses det imidlertid i fabrikslisten 1861, at teglværket er under konkursbe
handling (22).
Det var ikke ualmindeligt, at man anlagde et teglværk for at afhjælpe en dårlig
økonomi gennem udnyttelse af de naturgivne ressourcer. Det var selvfølgelig
kun mindre teglværker, der blev etableret på denne måde.
Således fik Hans Frederik Hansen, bolsmand på Dyntmark i sept. 1852
tilladelse til at drive teglværk på sin jord.
Hans Fr. Hansen var da en ældre man (63 år) med en del uforsørgede børn og
dårlig økonomi. Han var derfor i 1847 begyndt at anlægge et teglværk, der dog
stort set ikke var drevet i krigsårene, men nu atter var i gang. For at færdiggøre
det søgte han nu koncession, men ville gerne have den gratis, da bygningerne
havde lidt skade under krigen ved beskydning fra "den anden side af vandet".
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Herredsfogeden i Nybøl var noget skeptisk: teglværket havde ikke lidt større
skade under krigen end de øvrige, det stod og var i fuld gang, men lå på et sted,
hvor det var vanskeligt at nå til med skibe, hvilket var et stort minus, da
produktionen sædvanligvis blev afsat til skippere. Endelig manglede ejeren de
fornødne midler. Men da konjunkturerne for teglværker var gode, kunne han
trods alt anbefale, at der blev givet en koncession - dog ikke gratis (23).
Det var ikke ualmindeligt, at man først anlagde teglværket og derefter søgte
tilladelse. Således havde også bolsmand Jakob Thychsen i Skodsbøl i 1847
anlagt et teglværk, som han først i 1852 fik koncession til at drive (24).
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Kortskitse over teglværkerne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godt (senere Hans Petersen), nedrevet i 1937.
Heide (senere Bachmann(Mayland)), nedrevet 1913.
Jessen, nedrevet 1909.
Matzen, nedrevet 1914-15.
Hansen, nedrevet 1919.
Jomfru Petersen, nedrevet 1919-20.
Knutzen, nedrevet 1938.

8. Hollesen (Cathrinesminde), i dag teglværksmuseum.
9. Egeskov (Dithmer, senere Christiansen), nedrevet 1928.
10. Rendbjerg (Dithmer, senere Christiansen), nedrevet 1928.
11. Matzen (Minde), i dag Marina Minde lystbådehavn.
12. Prinzenhof (Richelsen-Paulsen), nedbrudt.
13. Bjergteglværket (Huttmann), nedbrudt.
14. Schlaikiers Teglværk, nedbrudt.
15. Brille (Dethlefsen, senere Helmer), nedbrudt 1919.
16. Matzen, er i drift.
17. Schlaikier, senere Holm & Matzen, nedbrudt.
18. Høiler (Dethlefsen, senere Frederiksholms Teglværk), nedbrudt.
19. Tychsen (senere Willy Christensen) også kaldt for Kaptajn Petersen.
Nedlagt.
20. Jan Mayn (Philip Hansen, senere Holm & Molzen), nedbrudt 1919.
21. Island (Dethlefsen, senere Møller). Nedlagt.
22. Grønland (Henningsen, Dethlefsen, Møller).
23. Bøsbæk (Mayland), nedbrudt.
24. Mayland (senere Kuhlmann), nedbrudt 1930 -31.
25. Jessen (senere Clausbruch), nedbrudt 1914-15
26. Tomskov (Christensen).
27. Grønland’s Skodsbølmarksværk. Nedlagt.
28. H. Tychsen
29. Tycho Tychsens værk, nedlagt 1954
30. Hans A. Petersen, er i drift
31. Jacob Tychsen, nedlagt 1918-19
32. Peter Tychsen, nedlagt 1918-19
33. Bachmann, er i drift
34. Stoffer (senere Iversen), er i drift.
35. Christensen, er i drift (Vesterled).
36. Nybøl Vandmølle, nedlagt 1914.
37. Gråsten Teglværk, er i drift.
38. Fiskenæs. Nedlagt.
39. Toft. Nedlagt.
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Kommentarer til tabellerne over antal beskæftigede
Nr. 16, Peter Matzen, Egemsund, og nr. 26, Jens Jensen, Skodsbøl figurerer i
tællingerne for 1858 og 1860 og er derfor formentlig "glemt" i 1859. Tallene
her er derfor for lave. 1
Tallet er formentlig 9 beskæftigede lavere (jvf. Nr. 11 C. Petersen, Sofiesminde

Iller - antal beskæftigede
Tabel I
Nr_______________________________________1850
1 Jens Stoffer
Thomas Godt
H. Petersen
2

Claus Heide
fra 1857 C.H.’s enke
Bachmann
Mayland

3

Chr. Jessen

4
5
6

Chr. Petersen
Johan Petersen
Jomfru Petersen

1852

1857

1858

1859

1860

1861

-

-

12

10

9

10

8

20

20

22
27

25

20

22

-

-

-

-

17

17

17

17

17

N. Aug. Matzen

14

20

20

32

34

29

34

34

Hans Hansen
fra 1860 H.H.'s enke

11

15

12

18

13

12
12

10

7

Hans Chr. Knutzen
Mayland
"Ringteglværk''

8

Mathias Hollensen
Nordemann Jensen
"Cathrinesminde"

Ialt

1851

-

16

20

27

32

38

30

30

30

10

16

16

17

16

16

18

16

16

16

18

18

16

16

113

171

171

151

159

131

71

91

Nr. 1: Jens Stoffer: Koncession 1854.
Nr. 5: H. Hansen oplyser i bilagene for 1858, at der i vinterhalvåret beskæftiges
3 daglejere.
Nr. 8: Mathias Hollesen: koncession 1852.

24

Rendbjerg - antal beskæftigede
Tabel II
Nl ______________________________________ 1850
9
10

Egeskov
H.H.Ditmer, "Rendbjerg"

Ialt

1851

1852

1857

1858

1859

1860

1861

-

-

-

-

-

-

-

50

70

80

120

96

85

100

120

50

70

80

120

96

85

100

120

1852

1857

1858

1859

1860

1861

14

23

12

19

18

■

Nr. 9 og 10: Se særskilt tabel overproduktion.

Egemsund - antal beskæft igede
Tabel III
Nr.

1850

11

Chr. Petersen, (Kaptajn)
"Sophiesminde"

12

Heinrich Carstensen
Richelsen, "Prinzenhof

13

Claus Heinrich Hiittmann,
"Bjergteglværk"

14

C.M. Schlaikier
Georg A. Schlaikier

1851

-

11

11

12

.

10

24

22

24

24

24

24

24

26

35

35

31

20
26

34

32

21

22

22

22

19

21

21

.

22

24

33

23

-

_

15

Lorenz P. Helmer, "Brille"

15

20

20

16

Matz Matzen
Peter Matzen

11

18

22

Schlaikiers enke
Peter Hansens enke
C.M. Hansen
H.G. Schlaikier

14

Dethlef Dethlefsen, "Hølle"

15

20

20

22

19

22

22

19

14

17

22

23

19

20

21

26

17

18

19 Anna Sophia Tychsen ejer
Carl Dethlefsen forpagter
(også nr.21)
Chr. Petersen

20
20

20

Philip Hansen, "Jan Mayen"

16

28

30

40

32

26

28

20

21

Carl Dethlefsen, "Island"

9

15

15

15

17

16

17

17

22

H. Henningsen
Maria Jepsen, "Grønland"

10

15

20
26

26

26

26

26

274

257

214

255

245

Ialt

125

194

218

25

Nr. 11: C. Petersen - (identisk med Chr. Petersen, der senere køber teglværk
nr. 19) 1859 anført under Laagmai, 1860 og 1861 under Sophiesminde. 1 1858
er der anført 13 faste arbejdere og 10 løsarbejdere mod 13 + 0 i 1857 og 12 +
0 i 1859. Da produktionen ydermere ligger på samme niveau, må der være tale
om en fejlskrivning.
Nr. 16: Matz Matzen, 1850 kun drevet halvt p.g.a. krigen. Efterfølges forment
lig af Peter Matzen. Peter Matzen figurerer ikke i listen før 1859.
Nr. 17: G.A. Schlaikier, 1851 formentlig overtaget efter Schlaikiers enke.
Nr. 19: Anna Sophia Tychsen, ejer - forpagtet til Carl Dethlefsen.
Nr. 21: Carl Dethlefsen, 1852 tillige forpagter af Anna Sophia Tychsens
teglværk.
Nr. 22: H. Henningsen, 1850 er teglværket ikke blevet "synderligt brugt" pga.
krigen.
Nr. 22: Grønland, Maria Jepsen, Enke
Nr. 23: Christian Mayland, afløser formentlig P. Mayland.
Nr. 38: Hertugen af Augustenborg, 1850 ejer - forpagter Lorenz Dithmer.
Overtages af Nicolai Hohwü.
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Skodsbøl - antal beskæftigede
Tabel IV
NR______________________________________1850
23
24

P. Mayland, "Bøsbæk"
Christian Mayland
Christian Clausen ejer
Peter Christensen
forpagter,
"Lille Tomskov"

25

Hans Peter Christensen
J. Jessen, "Tomskov"

26

Jens Jensen,
"Store Tomskov”

27

Lorenz Christensen ejer
C. Andersen forpagter

28

Jørgen Peter
Zachariassen

29

Philip P. Pillqaard

30

Peter And. Petersen ejer
C.H. Clausen forpagter
A.P. Andresen ejer
C.H. Clausen forpagter
Peter A. Petersen
H.H. Dithmer forpagter

31
Ialt

Jacob Tychsen

11

1851

1852

19

20

1857

1858

1859 1860

1861

25

22

22

22

22

16

13

13

16

16

12

16

17

11

12

12

16

14

14
14

15

-

-

8

15

15

-

18

16

16

16

16
20

16

23

22

21

-

-

-

17

13

15

15

15

10

11

10

6

-

44

44

30

30

12

11

8

30
10

-

-

-

30

30

35

-

15

17

24

20

19

21

21

81

108

124

183

183

161

172

163

Nr. 24: Peter Christensen, fra 1859 rubriceret under Nybøl Nor. 1857 oplyses
det, at P.C. er forpagter, og ejeren er Christian Clausen. Koncession 1846.
Nr. 25: H.P. Christensen, Tomskov - Koncession 1846.
Nr. 26: Jens Jensen - Koncession 1852. Tidligere ejet af teglværksejer
Henningsen. Figurerer ikke i listen for 1859. 1861 under konkursbehandling.
Se afsnittet om koncessioner.
Nr. 27: Lorenz Christensen - Koncession 1845/1846. I 1850 oplyses det, at
teglværket ikke er færdigbygget, da byggeriet først er påbegyndt i 1849.1 1857
anføres C. Andersen som forpagter.
Nr. 28: Jørgen P. Zachariasen, 1858 rubriceret under Nybøl Nor.
Nr. 30: P.A. Petersen - Koncession 1842. Fra 1857 anføres møller C.H.
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Clausen, Broager som forpagter. Jfr. A.P. Andresen. (30 - 44 beskæftigede).
Nr. 31: Jacob Tychsen, teglværket er anlagt i 1847, men kom først i drift 1851.
1859 rubriceret under Nybøl Nor (se også afsnittet om Koncessioner).

Nybøl Nor - antal beskæftigede
Tabel V
Nr,______________________________________ 1850
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Nikolaj Sørensen
1860 N.S.’s enke
1861 Jørgen Sørensen

-

1851
6

1852

1857

1858

1859

10

14

12

12

1860

1861

12
13
10

16

20

16

18

17

16

14

6

10

15

18

18

16

16

16

Frederik Christensen
"Vesterled"

14

15

16

18

19

15

12

12

36

Calle Petersen
Ludwig Gehlert

14

19

19
22

24

11

18

21

37

Gråsten Teglværk er grundlagt i 1908

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Hertugen af
Augustenborg ejer
forpagtere:
Lorenz Dithmer
Nicolai Hohwii
"Fiskenæs"

33

27

.

.

_

_

12

21

21

20

22

20

18

18

68

120

128

108

113

91

92

94

33

Jørgen Jørgensen
Bachmanns Teglværk

34

Peter Jensen
Stoffers Teglværk

35

39
Ialt

Jürgen A. Richelsen,
Toft"

12

Nr. 32: Nicolaj Sørensen, 1850 er teglværket ikke drevet pga. krigen. Overta
ges 1860 af N.S.’s enke og 1861 af Jørgen Sørensen.
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Dynt - antal beskæftigede
Tabel VI
Nl ______________________________________ 1850
40
41

Hans Fried Hansen
Chr. Karberg
Chr. Tychsen

1851
-

1852
-

1857

1858

1859

12

8

8

1860

1861

9
6

lait

-

-

9

12886

Er ikke aftegnet på kortet - lå ved "MØLSKOV"
Nr. 40: Hans Fr. Hansen - Koncession 1852, i drift fra 1847. Se afsnittet om
Koncessioner.
Nr. 41: Chr. Tychsen, overtages formentlig i 1860 af Chr. Karberg.
A.J. Sørensen:
Gram Gods/A.J. Sørensen har et lille teglværk ved Nybøl Nor med 2 - 6
beskæftigede fra 1854 og perioden ud. Produktionen ligger på 100.000 250.000 mursten og har formentlig kun produceret til godsets eget brug. Er
derfor ikke taget med i tabellerne her.

Antal beskæftigede i alt
Tabel VII
1851

1852

1857

1858

1859

1860

1861

IIler

________________________________________ 1850
71

91

113

171

171

151

159

131

Rendbjerg

50

70

80

120

96

85

100

120

Egemsund

137

194

218

274

257

214

255

245

Skodsbøl

81

108

124

183

183

161

172

163

Nybøl Nor

56

120

128

108

113

91

92

94

-

-

9

12

8

8

6

-

395

583

672

868

828

710

784

753

Dynt
Ialt beskæftigede
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Antal beskæftigede
I tabellerne over antallet af beskæftigede (tabel I-VII) er der anført navnene på
de teglværksejere/-forpagtere, der optræder i fabrikslisteme. Samtidig er der
anført, hvor mange mennesker de ifølge listerne beskæftigede.
De er delt op efter lokalitet, uden at denne dog er 100% fast, idet stedsangivel
sen i listerne kan variere fra år til år.
Man kan ud fra tabellerne se, hvordan udviklingen var for de enkelte teglvær
ker i denne periode. Ser man på tallene som helhed, er der antalmæssigt ikke
de helt store udsving i antallet af teglværker fra 27 i 1850 til 37 i 1860, hvor
maksimum nås, men procentvis er der dog tale om et betragteligt udsving:
37%.
M.h.t. antallet af beskæftigede er de talmæssige udsving langt større: fra 395
i 1850 til 868 i 1857, hvorefter krisen slår igennem, og antallet af beskæftigede
i den sidste del af perioden lægger sig til rette på et lavere, men mere stabilt
niveau. Procentvis svarer det til en stigning på 120% fra 1850 til 1857 og på
91% fra 1850 til 1861.
Fabrikslisteme viser dermed, at der var tale om en markant fremgangsperiode
for teglværkerne i denne periode.
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Tabel VIII
(Alle tal i hele 1.000). Mopser = specielt store mursten
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Tabel X
(Alle tal i hele 1.000)
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Tabel XII
(Alle tal i hele 1.000)
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Produktionsændringer i procent
TABEL XIV
1951-1857

1857-1861

1851-1861

Mursten

+ 70 %

- 38 %

+5%

Mopser

+ 13%

+ 202 %

+ 240 %

Tagsten

+ 64 %

-28%

+ 18 %

Fliser1*
Drænrør1)

-38 %
+ 23 %

11 Figurerer ikke i 1851

Produktion
Tallene i tabellerne over teglværkernes produktion viser tydeligt, at udviklin
gen gik i en meget positiv retning frem til 1857, hvorpå der skete et markant
fald. Niveauet i 1861 faldt dog ikke helt ned på 1851-niveauet, og det topper
klart i 1857.
Det gælder både m.h.t. antal teglværker, beskæftigede og produktionen gene
relt. Det eneste produkt, der havde fremgang efter krisen i 1857, var drænrø
rene, der havde en produktionsforøgelse på 23% fra 1857 til 1861. Derudover
var der tale om en betragtelig procentvis fremgang for mopser (store mursten)
på 202%, der dog talmæssigt kun er af mindre omfang (fra 562.000 til
1.700.000 stk.) og mere eller mindre modsvares af faldet i murstensproduktio
nen på 38%.
For perioden som helhed var der tale om en forøget produktion på 5% for
mursten, 240% for mopser, 18% for tagsten, hvortil kom en mindre produktion
af fliser og en betragtelig produktion af drænrør.
Sammenlignet med den øvrige landsdel havde teglværkerne ved Nybøl Nor
flere beskæftigede pr. teglværk, og udsvingene både m.h.t. vækst i hele
perioden og fald i forbindelse med krisen i 1857 var ikke nær så store. Begge
dele viser, at teglværkerne her var veludviklede og veletablerede og dermed
mindre påvirkelige for konjunkturændringer (26).
Produktionen bestod for de fleste teglværkers vedkommende af mursten og
tagsten. Nogle producerede desuden mopser, fliser og drænrør. Rubrikken
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"andet" dækker hovedsageligt en produktion af brøndsten og krybbesten.
De eneste, der havde en bredere produktion, var H. Henningsen, Egemsund
og H.H. Dithmer, Rendbjerg.
Nr. 22: H. Henningsen, Egemsund producerede i 1851 450.000 mursten,
12.000 fliser, 150 sålbænke, 60.000 røde tagsten og 15.000 blå tagsten. Året
efter (1852) var produktionen steget til 700.000 mursten, 16.000 fliser, 200
sålbænke, 200 par krybbesten, 60.000 røde og 20.000 blå tagsten.
Nr. 10: H.H. Dithmer i Rendbjerg var så ubetinget landsdelens førende
teglværk både m.h.t. antallet af beskæftigede og produktionens art og omfang.
Tabellen over, hvad der blev produceret (Tabel XIV), viser en meget stor
spændvidde med en meget specialiseret produktion, der klart adskilte sig fra
landsdelens øvrige teglværker.
Dithmer eksporterede da også sine produkter både til kongeriget og Hamborg,
Lübeck samt andre steder i Tyskland. Det var ikke kun sine egne produkter,
han eksporterede, han opkøbte også sten fra de nærliggende teglværker med
henblik på eksport (28).
(I øvrigt har Museet på Sønderborg Slot bevaret en hel del fra Rendbjerg
Teglværk).
Dithmer var foregangsmand inden for teglværksdriften, og i 1857 bestilte han
en dampmaskine, da hestekraften var for dyr og opslugte en stor del af
provenuet.
Men krisen i 1857 ramte selv et så veletableret teglværk som Dithmers, og
dampmaskinen, der var bestilt inden krisens gennembrud, kunne derfor ikke
udnyttes i teglværksproduktionen. Dithmer søgte - og fik - derfor året efter
(1857) i stedet koncession til at drive savværk for på den måde at udnytte den
dyre nyanskaffelse (30).
Dithmers teglværk i Rendbjerg var ikke alene landsdelens førende teglværk.
Amtmand Heltzen i Aabenraa, der anbefalede ansøgningen om koncession til
savværksdrift over for ministeriet, udtalte i den forbindelse, at Dithmers
teglværk "er det mest ansete i hele riget og har hævet sig til fabriksdrift af første
rang her i landet", og herredsfogeden i Nybøl gjorde i sin indberetning
opmærksom på, "hvilken vigtighed herr Dithmers betydelige fabrik har for det
herværende distrikt" (31).
Teglværket i Rendbjerg overvandt da også krisen og øgede gradvist antallet af
beskæftigede, så der i 1861 var lige så mange - nemlig 120 - som der havde
været i 1857, inden krisen slog igennem.
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Konklusion
Fabrikslisteme viser, at teglværksindustrien på Broagerland i denne periode
var et veletableret erhverv, der beskæftigede mange mennesker og var af
væsentlig betydning for egnens økonomiske og erhvervsmæssige udvikling.
Det var så ubetinget en meget dominerende erhvervsgren, hvis betydning har
holdt sig op til nutiden.
Teglværkerne på Broagerland var i samtiden anerkendt som førende m.h.t.
kvalitet, og Dithmers teglværk i Rendbjerg blev betragtet som monarkiets
førende, hvorfra man kunne hente råd og inspiration til sin egen teglværkspro
duktion; det var her, man fulgte med udviklingen og søgte at tilpasse sig de
ændringer i omgivelserne, der gjorde tilpasninger nødvendige. På præcis
samme måde som driftige erhvervsvirksomheder gør i dag.
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Mindehøjen ved Broager Kirke
a fJ.P . D am toft
Indledning v / H enning D am toft Pedersen, Jyderup
Da Genforeningen i 1920 var en kendsgerning, var det for min morfar J. P.
Damtoft ganske naturligt at søge til Sønderjylland. Han havde en stor national
interesse, søgte og fik en stilling som lærervikar ved Broager Skole.
Senere i 1920 blev han udnævnt til førstelærer, og da skolen året efter blev
købstadsordnet fulgte udnævnelsen til overlærer.
(Nærmere biografi i A.C. Rasmussen: Broager Skole 1912 -1982, Lokalhisto
risk Forening for Broagerland, 1982).

Som skoleleder faldt det ham helt na
turligt at deltage i det nationale arbejde
i
G
gaver, han var med i. Her skal blot
nævnes bevarelsen af Smøl Vold på
danske hænder og opførelsen af Min
dehøjen ved Broager Kirke.
Begivenhederne omkring opførelsen
af Mindehøjen 1921-22 til minde om
de faldne i krigen 1914-1918 har J.P.
Damtoft skildret i en samtidig beret
ning, som herunder gengives i sin hel
hed. Den originale tekst findes - ned
skrevet med min morfars karakteristi
ske håndskrift - i et kladdehæfte og
fylder 18 sider. Et mindre uddrag af
J.P. Damtoft
originalmanuskriptet er gengivet.
Opførelsen af Mindehøjen vidner om en tid, hvor en egns befolkning på
imponerende vis har samarbejdet om en opgave, man har fundet værdifuld.
Man har tillagt det stor betydning, at også kommende generationer skulle have
mulighed for at forstå de vanskelige forhold, man havde som dansksindet i
Grænselandet med tysk overherredømme i perioden fra krigen i 1864 til
Genforeningen med Danmark i 1920.
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Udsnit a f håndskrift

Mindehøjen 1922

Som overalt Verden over, især da i de krigsførende Lande, meldte sig efter
Fredsslutningen ogsaa hos os det uafviselige Ønske og en Trang til at rejse de
faldne et Mindesmærke.
Menighedsraadet tog Sagen i sin Haand. Der overvejedes og drøftedes om
Tilvejebringelsen af Midlerne, om Pladsen til Mindesmærket, om Udførelsen
af samme og om mangt og meget ellers. Man raadførte sig med kyndige og
interesserede Mænd paa dette Omraade. Ogsaa udefra modtog vi Hjælp og
Raad. En kærkommen Hjælper og Raadgiver var saaledes Museumsinspektør
Råben i Sønderborg. Med Menighedsraadet var han enig i, at det vilde være
meget smukt og tiltalende at rejse en Sten for hver af de faldne. Og med Henblik
på de mange Sten, der skulle anvendes, foreslog han at give Mindet Form af
en Langdysse.
Denne Tanke syntes mange godt om, til nogen endelig Afgørelse kom det dog
ikke straks.
Senere traadte ogsaa Kunstneren Johan Skovgaard, Jægerspris til som Raad
giver. Ogsaa han fandt, ligesom Herr Råben, den af Menighedsraadet udpegede
Plads til Mindesmærket meget passende, ligesom han nok ogsaa kunde sym
patisere med Projektet om Langdyssen.
Imidlertid var han heller ikke i Tvivl om, at en Slags Kæmpehøj eller Rund
dysse ogsaa vilde virke meget kønt. - Her skal indskydes, at naar man i Tale
og Skrift er truffet paa den Formodning, at vor Mindehøj skulde være tænkt
som en Efterligning af Flensborg Mindehøjen over faldne fra 1864, saa er det
ikke Tilfældet. Den Tanke har ikke været drøftet her.
Til sidst endte vore Overvejelser med, at det vedtoges at give Mindesmærket
Form af en Slags Kæmpehøj eller Runddysse. For i det mindste at skaffe en
Del af Midlerne til Veje, blev der foretaget en Indsamling i Sognet. Saa godt
som alle vilde være med til at yde deres Skærv hertil. I Broager gik man
saaledes kun to Steder forgæves. Indsamlingen bragte ialt en 5000 kr. Resten
bragtes til Veje paa anden Maade. Nu kunne Arbejdet begynde. Til dette meldte
sig Frivillige alle Vegne fra i Sognet. Det gjaldt nu først om at skaffe Stenene.
Ialt skulde der bruges 175 Mindesten, nemlig 165 hvorpaa de faldnes Navne
skulde indmejsies, 9 til Byernes Navne og 1 som en Slags Overligger paa
Højens Top. Snart valfartedes der over Mark og langs Strand i den østlige Del
af Sognet, da Vestsognet er fattig paa Sten. Det gjaldt om at udfinde de bedst
egnede Sten, der alle skulde være fra selve Sognet, utilhuggede Natursten.
Vore Landmænd fra de vedkommende Byer: Dynt, Skelle, Gammelgab og Iller
kappedes om at bringe de udsøgte Sten til Bestemmelsesstedet i Broager.
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Bønderne fra de øvrige byer: Broager, Mølmark, Smøl og Skodsbøl ivredes
om at køre Jord til Højen. Vogn efter Vogn rullede frem med Sten fra de
forskellige Byer. Og ligeledes saas i travl Virksomhed Dag efter Dag og Uge
efter Uge Læs paa Læs afJord i Tusindvis køres sammen til en Høj, der ligesom
groede frem af Jorden. Efter omtrent et halvt Aars Tid stod da vor Mindehøj
som en Slags Kæmpehøj eller Runddysse færdig der; den passede godt ind i
det kuplede Landskab og var ogsaa i god Kontakt med vor kulturhistoriske
Fortid. Til sidst blev hele Højen dækket med et Lag Lyngtørv fra Tørsbøl Hede.
Lyngen synes dog ikke at finde Grobund her; den er for det meste gaaet ud.
Kun paa enkelte Steder findes endnu nogle smaa Pletter. Medens Jordkørselen
fandt Sted, gik Hammer og Mejsel flittigt sin Gang over de tilførte Sten. Dette
Arbejde var overdraget til Stenhugger Iversen i Sønderborg. Paa hver Sten
staar den faldnes Navn og Fødselsdato. I den øverste Kant af Stenen er
udmejslet et Kors i forskellig Udførelse. Dette er af flere blevet tydet som en
Jemkors. Det har dog intet med Jemkorset at gøre, men skal kun forestille det,
hvad det er: Korsets Tegn. Da saa Højen havde naaet den paatænkte Størrelse: Forneden 17 m og foroven
9 m i Tværmaal samt en Højde af 3 m, og Navnene paa Stenene var udmejslede,
blev disse bragte paa Plads. I Højens Fodkant anbragtes med beregnede
Mellemrum de ni Stene med Navnene paa Sognets ni Byer: Broager, Dynt,
Skelle, Gammelgab, Mølmark, Iller, Egemsund, Skodsbøl og Smøl; udenfor
dem sattes to Rækker med de faldnes
Navne, de er delt i Afdelinger hørende til
de forskellige Bysten: Broager med 48
Stene og 55 Navne, Dynt med 14 Stene
og 18 Navne, Skelle med 22 Stene og 23
Navne, Gammelgab med 9 Stene og 9
Navne, Mølmark med 3 Stene og 3 Nav
ne, Iller med 18 Stene og 23 Navne,
Egemsund med 30 Stene og 35 Navne,
Skodsbøl med 7 Stene og 8 Navne. Altsaa ialt 165 Stene med 190 Navne.
At Stenenes og Navnenes Antal her er
forskellige hidrører fra, at faldne Brød
res Navne er anbragte paa samme Sten.
Saaledes er der 2 Stene med hver 4 Nav
Stenen med 4 navne fra Iller
ne (Broager og Iller),
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2 Stene med hver 3 Brødres Navne (Iller og Egemsund), 14 Stene med hver 2
Brødres Navne (Broager 4, Dynt 3, Egemsund 3, Skodsbøl 2, Skelle 1 og Smøl
1). Desuden er der 1 Sten med Navn paa Fader og Søn (Dynt). For en enkelt
Falden blev ingen Sten rejst, da det ikke ønskedes af hans Paarørende. Paa
Højens Top anbragtes en svær Blok, hentet ved Skelle Strand med en Vægt af
ca. 5000 Kg. Denne Sten bærer følgende Indskrift:
Sten satte Broager Land,
Sønner til Minde,
faldne i Krigen
1914-1918
Indskriftens Forfatter er Kunstmaler Johan Skovgaard.
Oppe paa Højen plantedes 9 smaa Ege. Meningen med dem var ikke, at de med
Tiden skulde knejse her som vældige Kæmpeege, men kun at de som hjemlige
Træsorter skulde symbolisere vor Villie og Trang til at beskytte og frede om
vore Kæres Minde.
Saa var nu dette Arbejde, der havde alles Interesse, et Stykke Arbejde, hvori
alle var med af fuld Hjerte. Højen stod frit og knejsende der som et dyrebart
Minde over vore kære Faldne, men ogsaa som et varigt Vidne om vor
Taknemmelighed og Kærlighed til de Sognets Sønner, der gik Pligtens lige
Vej med Livet som Indsats. Guds Fred over dem!
Vor Mindehøj ligger godt 100 Meter Vest = Nord = Vest for Broager Kirke
paa et af Landets skønneste Punkter. Selvfølgelig var der dog dem, der mente,
at Pladsen var daarligt valgt, at dette og hint Mindesmærke endda var en hel
Del skønnere, og hvad mere, der kunde være. Men i al Almindelighed fandt
det Bifald, og det nævnes da ogsaa jævnligt blandt de skønneste af Nordsles
vigs Mindesmærker over de Faldne.
Indvielsen af Mindehøjen fandt Sted ved en Festgudstjeneste d. 17. November
1922. Kirken var stuvende fuld, ikke alene alle Siddepladser i Skib, Sidefløje
og paa Pulpituret; men ogsaa hver eneste Staaplads i alle Gange, i Sakristi og
rundt omkring Alteret var optaget. Hundreder af Mennesker maatte vende om
uden at faa Plads.
I Kirken prædikede først Provst Thyssen og derefter Pastor Skjoldborg. Efter
endt Gudstjeneste bølgede den mægtige Folkemængde under Kirkeklokkernes
Klang ud over Kirkegaarden hen til Mindehøjen. Paa Mindehøjen, hvis store
Sten var dækket med et stort Danebrog, afslørede Provst Thyssen Mindet og
overgav det til Menigheden. Pastor Nissen modtog det for Menigheden og
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holdt Slutningstalen, idet han blandt andet rettede en Tak til alle Raadgivere,
Hjælpere og Medarbejdere til Værkets Fuldførelse og lyste til Slut Herrens
Velsignelse over den store andægtige Skare. Festen var endt. Stille og alvors
fulde skiltes Mængden ad, medens Kirkeklokkernes mægtige Kimen tonede
ud over Landskabet, og var det ikke, som om man gennem Tonerne hørte
Lyden af Salmeverset
Kirkeklokke, naar til sidst du lyder
fo r mit Støv, skønt det dig hører ej;
meld da mine Kære, saa det fryder:
Han sov hen, som Sol i Høst gaar ned.
J.P. Damtoft

Mindehøjen idag
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Kampen om Egemsundbroen
18. februar 1864
fo rta lt a f H ans-H einrich Huttmann
I 1932, da jeg var 6 år gammel, fortalte min bedstefar mig, at da han var i
samme alder, kom der et stort skib og beskød Egemsund. Hans mor havde taget
alle børnene og en kurv med alt sølvtøjet, og var rendt op i "æ le‘bjerre", indtil
skydningen holdt op igen.
Næste gang, jeg stødte på noget om beskydningen af Egemsundbroen, var da
jeg var 12 - 13 år og legede med amtsforstander Ebelings oldebørn på
Prinzenhof. I det ene hjørne i en lade lå der en stabel 12 punds kanonkugler,
dem trillede vi med. Det var kanonkugler fra "Rolf Krakes" beskydning af
Egemsund. Begivenheden, der foregik den 18. februar 1864, fik ingen betyd
ning for krigens udfald, og vakte ringe interesse udenfor Egemsund, men i
Egemsund og Alnor var det samtaleemne i lang tid efter.
Under tilbagetoget fra Dannevirke blev de danske soldater forfulgt af preussi
ske og østrigske soldater. Det preussiske 3. korps forfulgte danskerne mod
Dybbøl medens østrigerne og det preussiske 1. korps gik mod Jylland.
Den preussiske hærledelse havde faet besked fra Berlin om, at de ikke måtte
marchere ind i Jylland, men avantgardens kommandør oberst Bentheim anede
intet om dette og sendte sit korps ind for at besætte Kolding. Han sendte en
melding til sin overordnede general v.d. Mulbe:"Wenn es geht, ich nehme
Kolding".
Der var ingen soldater ved grænsen til Jylland, og de preussiske soldater mødte
således ingen modstand.
Der blev en del polemik mellem Berlin, London, Paris og Wien, da invasionen
i Jylland, var imod alle aftaler, som de fire stormagter havde indgået. Senere
udtalte Bismarck om disse begivenheder: "Jeg kildede Europa under næsen og
ingen nøs."
På grund af det stor-politiske spil vedrørende invasionen af Jylland gled
historien om "Rolf Krake" i baggrunden udenfor Egemsund, men i Egemsund
og Alnor var det en stor begivenhed, at de var blevet beskudt.
Da det preussiske 3. korps forfulgte de danske soldater mod Dybbøl, lavede
pionerer fra dette korps den 12. februar en pontonbro mellem Alnor og
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Egemsund lige ud for Færgekroen. Den danske hærledelse i Sønderborg kom
under vejr med dette, og beordrede "Rolf Krake" til at sejle så langt mod
Egemsund som muligt og beskyde pontonbroen.
Der var en del preussiske strandbatterier omkring indsejlingen til Egemsund.
Batterierne forsvarede broen, og "Rolf Krake" kom under heftig beskydning.
Således fortæller matros Johannes Frederiksen om bord på Rolf Krake: "Under
indsejlingen blev skibet overdænget med både kanon- og riffelkugler, der
dunkede mod jemsideme, så vi havde en fornemmelse af, at vi sad i en
fastelavnstønde. Skibet tog ingen skade, da kuglerne prellede af mod de
pansrede sider; men et par mand blev såret. På gmnd af dybdeforholdene kunne
vi imidlertid ikke sejle så langt ind, at vi kunne nå broen."
Hele beskydningen varede ca. 1 time. Derefter trak "Rolf Krake" sig tilbage
til sin ankerplads i Høruphav.
Dette er en lille historie om "Rolf Krake", som virkelig er sket, og som har
gjort stort indtryk i Egemsund, således kunne min bedstefar huske begivenhe
den 70 år efter, selv om han kun var 6 år gammel, da det skete, og hele
beskydningen kun varede en times tid.
At begivenheden virkelig har fundet sted, kan der ses bevis på den dag i dag,
da der stadig sidder en kanonkugle i væggen i huset Trapgade 23, og indtil
1980 kunne man også se en kugle i væggen på Pelzengård, indtil denne blev
nedrevet.

Huset Trapgade 23, Alnor
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Litografi a f bombardementet.
Billedet stammer fra et skrivehæfte brugt til skolegang efter 1864.
Disse billeder, som var litografier, stammede fra byen Neu-Ruppin. Byen gav
navn til smagsløse godtkøbsbilleder. Senere blev billederne forsynet med
forkerte komisk virkende rim (Neuruppiner).
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Kanonkuglen.
Billedet her er dog brugt som indoktrinering af søndeijydske børn, her er både
medtaget den tyske version oversat til dansk samt den danske version.
"Bombardementet af Rolf-Krake.
Beskydningen af det prøjsiske batteri og af broen i Egemsund i Slesvig fandt
sted fra det ovenfor viste panserskib den 18. februar 1864 uden at anrette
særlige skader, hvorimod Rolf-Krake efter at være ramt af nogle og halvtreds
skud fra det prøjsiske batteri snart blev tvunget til havs."
Om samme episode hedder det i en dansk historiebog:
"... Den 18. februar lod chefen for den ved Sønderborg samlede eskadre ..
panserskibet "Rolf Krake" angribe Egemsund; men dets dybtgående forhin
drede det fra at tage en plads, hvorfra broen kunne ødelægges, og efter en kamp
på 1 1/2 time, som på begge sider voldte et tab af 4 mand, stod batteriet atter
ud af florden.." (S.B. Thrige: Danmarks historie i vort århundrede, bd. 2.1889).
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Høj over høj
Broagerland skyder sig som en tunge ud i Flensborg Fjord mellem Gråsten og
Sønderborg. Landskabet er formet under sidste istid med markante åse og
lavninger, hvor der i fordums tid var søer. Nu henligger de som større og
mindre mosehuller, der afvandes af ganske små bække.
På grund af sin store frugtbarhed og velafgrænsede natur har Broagerland altid
været et godt sted at være bonde. Herom vidner et omfattende højbyggeri fra
både stenalder og bronzealder. Faktisk er der indenfor de ca. 24 kvadrat km,
som udgør Broagerland, registreret 55 storstensgrave (dysser og jættestuer) og
170 bronzealderhøje. I dag er hovedparten overpløjede og kun erkendbare for
det trænede øje.
Broagerland er nok det område i Sønderjylland, hvor der er registreret flest
gravhøje. Alligevel kender vi endnu ikke dem alle. Denne fortælling handler
om undersøgelsen af en kendt gravhøj, som dog skulle vise sig at være ukendt.

Undersøgelsens baggrund
Syd for Skeide bor familien Clausen på den gamle slægtsgård. Forhaven prydes
af et lille fredet voldsted, der er omkranset af en stensat - endnu vandfyldt voldgrav. Så man er ikke ukendt med at skulle tage hensyn til jordfaste
fortidsminder.
Øst for gården stiger terrænet op mod en let hvælvet; men alligevel markant
bakketop. Det højeste punkt ligger umiddelbart syd for et øst/vest-orienteret
læhegn. Herfra er der en storslået udsigt over Flensborg Fjorden. Inden
undersøgelsen startede, var det ikke muligt at se, at der her lå en stor velbevaret
- omend overpløjet - gravhøj. Netop her har Clausen mangen en gang under
pløjning stødt på både små og store sten. I 1985 blev det for meget. Nu ville
Clausen se, hvad det var, som ødelagde plovskæret, hvis han ikke fik det løftet
i tide. Efter at have gravet et stykke tid var flere store sten kommet til syne. Da
de viste sig at danne et aflangt stenkammer, tilkaldte Clausen museet, da han
regnede med, at det nok var et fortidsminde.
Kammeret blev identificeret som tilhørende sb. 37, der allerede i 1934 var
blevet undersøgt af museumsinspektør J. Råben fra Sønderborg. Anlægget kom
derfor til at stå langt nede på listen over påkrævede undersøgelser. Først i 1990
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Fig. 1: Gravanlægget frilagt (foto: Flyvestation Karup)
- 5 år efter Clausens anmeldelse - blev det muligt at foretage en mindre
undersøgelse med det formål at fjerne kammeret så marken atter kan dyrkes
uden gener.
Allerede i 1917 skal russiske krigsfanger have Ijemet store mængder sten fra
gravhøjen. Nogle har efter sigende været 1,5 - 2 m lange. Så store sten må
antages at stamme fra et gravkammer. Fra samme område fjernedes i 1918 eller
1919 sten med en størrelse på op til 70 cm. Her er der nok tale om randsten.
De største sten blev bagefter brugt til at opføre et stendige, som kan ses den
dag i dag.
Ved undersøgelsen i 1934 fandt Råben et delvist ødelagt dyssekammer. Kun
gavlendeme var bevaret, mens stenene ved langsiderne var borte. Længden af
langsidernes sten svarer nogenlunde til opgivelserne fra 1917. Kammeret var
orienteret nærmest N/S og har vel sagtens været et såkaldt tværliggende
dyssekammer. Bunden var tæt belagt med hvidbrændt, knust flint.
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Fig. 2: Oversigtsplan over gravanlægget.
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Resultatet af prøvegravningen i 1990 stemte ikke overens med disse oplysnin
ger. Det blev bekræftet, da undersøgelsen blev fortsat i 1991, der blev nemlig
ikke fundet anlæg eller nedgravninger, som kan stamme fra et tværliggende
dyssekammer belagt med hvidbrændt, knust flint.
Museets gamle sognebeskrivelseskort viser da også, at sb. 37 klart er afsat
nord for det Ø/V-orienterede læhegn, mens den på de nyeste kort er afsat midt
i hegnet. Vort dyssekammer ligger 8-9 m syd for dette læhegn. Undersøgelsen
viste, at den langhøj, hvortil gravkammeret er knyttet, ikke stikker ind under
læhegnet. Det gør kun de yngre høj faser, der stammer fra ældre bronzealder.
Det er derfor næppe tvivl om, at Clausens dyssekammer i virkeligheden
tilhører et hidtil ukendt gravanlæg umiddelbart syd for sb. 37. På bakketoppen
har der i stenalderen knejset to mægtige gravanlæg. På grund af den aflange
form, kalder vi dem for langhøje.

Langhøjen
Gravanlægget viste sig at være opbygget og brugt over en periode på mere end
2.000 år. Ældst er langhøjen. Det tværgående snit viste, at den var bevaret i
tilnærmelsesvis fuld højde, hvilket er uhyre sjældent i vore dage; men som det
vil fremgå nedenfor, er der en god forklaring herpå.
Som første led i bygningen af gravhøjen er stenkammeromridset blevet mar
keret. Bærestenene er gravet lidt ned i undergrunden - to ved hver langside og
en i gavlene. Gavlstenene er "skudt" ind mellem langsidernes bæresten.
Kammeret var 2,72 m langt, 1,44 m bredt og orienteret omtrent øst-vest.
Antagelig har det været forseglet af to dæksten. Kammeret omgives af rektan
gulær stenlægning på 24,12 m x 7,64 m. Stenlægningen laves således, at
kammeret kommer til at stå i vestenden af anlægget. Ovenpå rejses 52 randsten.
Hjørnestenene er de største og måler op til 1 x 2 m. De øvrige er noget mindre
og af stærkt varierende størrelse. Randstenene står ikke kant mod kant. De
omgiver et område på 20,80 m x 4,4 m. Efter placeringen af randstenene er der
foretaget yderligere en opfyldning med hovedstore og større sten, som er blevet
dækket med sortgråt, muldblandet ler. Antagelig har kun den øverste af randog dækstenene været synlige - dog må hjørnestenene have fremtrådt mere
markant. Indenfor randstenene har højen været flad, mens siderne udenfor har
været skrånende.
Gavlsten og bæresten har været lige høje. Ved undersøgelsen var dyssens
dæksten væk. Dette er antagelig sket allerede i forhistorisk tid, hvilket kan
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være forklaringen på, at gravkammeret ikke var plyndret, som så ofte ellers er
tilfældet.
Efter placeringen af dækstenene har dyssekammeret været forseglet. I mod
sætning til de lidt yngre dysser og jættestuer, hvor en gang fører ind i
gravkammeret, har de tidligste dysser været opført til kun at rumme en enkelt
person.
Dette fremgår også af det medgivne gravudstyr, der består af en smuk krave
flaske med lodret streg-ornamentik både på krave og overdel. Efter mere end
5.000 års ophold kunne den optages i hel tilstand. Det skyldes at overfladen

Fig. 3: Dyssekammeret - yngre stenalder (ca. 3500f.Kr.)
a. Kraveflaske b. Øskenflaske, (tegning: J. Andersen 1:4).
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på bærestenene har været udjævnet med tynde stenfliser af samme slags, som
i yngre anlæg bruges til at udfylde mellemrummene mellem bæresten og
randsten - de såkaldte tørmursfliser. Ved fjernelsen af dækstenene er stenfli
serne styrtet ned i gravkammeret, og den største lejrede sig på skrå op ad den
ene bæresten henover kraveflasken, hvorved den er blevet skånet.
Knap så heldige var vi med karret, der stod ved siden af. Oprindeligt har det
været en meget elegant øskenflaske med nærmest plastisk, lodret fureomamentik; men kun godt og vel halvdelen var bevaret. Herudover fandtes intet
gravudstyr. De to lerkar var hensat på bunden af gravkammeret, der ikke - som
det ellers er normalt - var belagt med brændt flint. Der er tale om en meget
usædvanlig lerkarkombination, og da der ikke er medgivet en sleben flintøkse
eller andre mandskarakteristiske genstande, tør vi med forsigtighed slutte, at
den gravlagte nok har været en kvinde.
Lerkarrene kan dateres til slutfasen af den tidligste del af vor bondestenalder
(fase C9). Dyssekammerets konstruktion - liggende på langs i højen, lige høje
bæresten, indskudte gavlsten og ingen gang - viser, at der er tale om en af de
allertidligste storstensgrave, der opførtes herhjemme. Placeringen så tæt på
Tyskland kan da heller ikke undre, da det er her - nærmere betegnet i
Mecklenburg - vi regner med at de tidligste dysser af denne form har deres
oprindelse.Tabsolutte år skal vor dysse nok dateres til ca. 3.500 f.Kr.

Fig. 4: Rekonstruktion a f langdyssen (Tegning: J. Andersen).

Den ældste bronzealderhøj
I mere end 2.000 år har de to langhøje knejset urørte på bakketoppen. Så sker
der noget. Bakken, der er synlig fra nær og flem, er et godt sted at blive stedt
til hvile. En ny grav anlægges på toppen af den sydlige langhøj. Oven på et
leje af håndstore sten, anbringes en stor egekiste, som understøttes af hoved
sagelig hovedstore sten. Den døde var en mand af høj byrd. Med sig havde han
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Fig. 5: Den ældste bronzealdergrav
(1300-1200f.Kr.).
a. Våbenøkse.
(tegning: J. Andersen 1:2).
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sin bedste pålstav - en smukt dekoreret våbenøkse. Andet fandt vi ikke; men
ploven var også næsten nået ned til bunden af graven. Øksen lå faktisk med
nakkeenden i pløjelaget og den var tydeligt mærket af det ublide ophold
mellem gravbund og pløjelag. Vi kan ikke udelukke, at øksen kun har udgjort
en lille del af mere omfattende udstyr. Det er imidlertid nok til, at vi kan datere
graven til midten af ældre bronzealder, som jo netop er det tidspunkt, hvor de
fleste af vores berømte egekistegrave anlægges.
Samtidig hermed sker der den første omfattende "ødelæggelse" af vor langhøj.
Vestenden bliver fuldstændig fjernet, mens den del af randstenene, som ikke
allerede var skredet ud, bliver lagt ned for ikke at rage op gennem den høj, der
skal rejses over den døde. A f samme grund bliver dækstenene over kammeret,
som nu fyldes med højfyld, fjernet.
Netop denne omstændighed har nok bevirket, at kammeret ikke er blevet
plyndret i nyere tid, fordi det herved kom til at se ud som om, det allerede var
plyndret.
Den nye høj får en diameter på knap 20 m. Den bliver ikke omgivet af
markante randsten; men befæstes derimod af en ca. 1 m bred stenkrave. Den
rejstes således, at den præcis dækkede den del af langhøjen, som ikke blev
fjernet. Netop den omstændighed har bevirket, at langhøjen er blevet bevaret
så intakt helt op til vore dage.

Fig. 6: Rekonstruktion a f den ældste bronzealderhøj (1300-1200f.Kr.) over
lejrende langhøjen. (Tegning: J. Andersen).
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Den yngste bronzealderhøj
Noget senere sker der endnu en højudvidelse. Den tilhørende grav fandt vi
ikke. Mod øst og sydøst findes der 2-3 stenrammer. Udover deres facon var
der imidlertid ikke noget som tydede på, at de skulle være grave. Vi må derfor
regne med at den tilhørende grav har været anlagt i højmidten. Måske er den
ødelagt i forbindelse med senere generationers overpløjning af marken.
Når højfasen alligevel kan dateres til ældre bronzealder, skyldes det, at en
yngre grav, som også kan dateres til ældre bronzealder, var gravet ned i
højudvidelsen. Den nye høj har haft en diameter på op imod 28 m og været
kranset af nogle for bronzealderhøje usædvanlig store randsten.
Det var kun de færreste af randstenene, som stod "in situ", det vil sige, dér
hvor de var sat af højfolket. Dem der ikke stod på deres oprindelige plads, er
blevet flyttet i jernalderen. En del lå væltede og delvis nedgravede, mens andre
lå øverst i store, dybe gruber, der nok primært har været lertagningsgruber.
Både mellem randstenene og i gruberne fandtes der store mængder af skår alle fra begyndelsen af ældre romersk jernalder (1. årh. e.Kr.).
Formålet med at flytte/fjerne disse randsten er uklart; men måske man har søgt
at bryde ringens magi. Umiddelbart øst for højen er der nemlig fundet nogle
stolpehuller, som kan stamme fra treskibede langhuse, der er samtidige med
lertagningsgrubeme.

En fornem kvinde
Nedgravet i den nordvestlige side af den yngste bronzealderhøj blev endnu en
begravelse fundet. Dette er en noget atypisk placering - selv for en sekundær
grav. Da vi samtidig kunne se, at der ikke var tilføjet en ekstra højfase i
forbindelse med anlæggelse af graven, var vores forventninger ikke alt for
høje. Kunne vi blot få graven dateret så var det godt. Men vores forventninger
blev gjort grundig til skamme og viser: ingen regel uden undtagelser.
A f kisten - en udhulet egestamme - var der ikke ret meget tilbage. Et leje, der
målte ca. 3 x 1 m, af støttesten, angav kistens størrelse. Den har målt ca. 0,3 x
2,4 m, hvilket er meget langt i forhold til den beskedne bredde. Kisten var
placeret helt op mod nedgravningens sydøstlige langside. Det ser ud til, at man
ved anlæggelsen af graven har gjort plads ved den ene langside - måske til at
arrangere den døde i kisten, måske til at udføre de hellige ritualer.
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Fig. 7: Dragtudstyr fra den rige kvindegrav (1100-1000f.Kr.).
a. Bøjlenål
b. Rekonstruktion e-f Bælteperler a f guld
g. Bælteperle a f glas h. Tutulus i. Bæltedåse.
(tegning: J. Andersen a -g l:l, h-i 1:2).
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Fig. 8: Ringe fra den rige kvindegrav (1100-1000fkr.).
a-b. Øreringe a f guld c. Armring d. Halsring
e-f. Ankelringe, (tegning: J. Andersen 1:2).
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Fig. 9: Den rige kvindegrav og rekon
struktion a f klædedragten.
(tegning: J. Andersen 1:4).

Fig. 10: Urnegraven fra yngre bronzeal
der (1000-900f.Kr.).
(tegning: J. Andersen).

Henover kisterummet fandtes en række af store sten - ialt 10. De må have ligget
oven på kistelåget og således forseglet kisten. Ved forrådnelsen er de sunket
ned i kisten.
Gravudstyret viser, at den døde har været en kvinde, at hun har ligget på siden
og at hovedet har været mod nordøst.
Med sig har hun haft to, prangende spiraløreringe af guld. Omkring halsen har
hun båret en vredet halsring af bronze. Den fandtes i adskillige dele og har ikke
kunnet samles fuldstændig. Spredt i nordøstenden fremkom fragmenterne af
en bred, smukt ornamenteret armring af bronze. Resterne af en bøjlenål med
spiraloprullede endeplader fandtes sammen med halsringen.
Omkring livet har hun båret et fornemt bælte med en bæltedåse. Låget er
ornamenteret med plastisk stjemeomament, der er udfyldt med sort harpiks.
Noget af denne harpiks var endnu bevaret. Sammen med bæltedåsen fandtes
en kegleformet tutulus, der har siddet i bæltet modsat bæltedåsen. Bæltet har
været afsluttet af to lange og to korte spiralperler af guld. I nærheden heraf lå
en lille, blå, skiveformet glasperle, som antagelig har indgået i bælteafslutnin
gen. Måske har der siddet en glasperle mellem en kort og en lang guldspiralperle.
Omkring hver ankel har siddet en ankelring af bronze. De fremkom i så mange
dele, at det har ikke været muligt at samle dem fuldstændig. Den ene ring har
nærmest trekantet tværsnit, mens den anden er glat med rundt tværsnit.
Ringene er ornamenteret med en sirlig stregomamentik, som det er hyppigt for
den slags ringe.
Endelig fandtes i samme område som ankelringene en samling afbrændte ben.
De lå specielt koncentreret indenfor et lille cirkulært område med en diameter
på 20 - 24 cm, som om de har været svøbt i et klæde eller lignende. Formod
entlig er det menneskeknogler, og må betragtes som en ofring. Lignende
ofringer kendes fra flere samtidige egekistegrave. Et af de mest berømte
eksempler herpå stammer fra Egtved-pigens grav.
Det er uhyre sjældent, der findes glasperler i grave fra ældre bronzealder. En
eller to er det almindeligste; men der kendes også grave, hvor de optræder i
større tal. 1 midten af ældre bronzealder indgår glas for første gang herhjemme
i gravudstyret. På grund af dets sjældenhed må det have repræsenteret en
umådelig stor værdi. Glasperlerne stammer antagelig fra middelhavslandene
eller det sydlige Europa. Vi må regne med, at de kommer herop sammen med
strømmen af guld og bronze.
Men graven her er heller ikke almindelig. Faktisk er det den hidtil rigeste
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kvindegrav, der er fundet i Sønderjylland, fra ældre bronzealder. Dermed
placerer graven sig også blandt de rigeste fra landet overhovedet. Vigtig for
gravens datering er den stjemeomamenterede bæltedåse, som viser, at graven
skal dateres til slutningen af ældre bronzealder (1200 - 1000 f.Kr.).
Den bedste parallel til denne grav findes i Nordtyskland nærmere bestemt ved
Wittembom nær Segeberg. Her undersøgtes i 1981 en usædvanlig rig kvinde
grav, der i sit udstyr ligner Skelde-graven så meget, at man ligefrem fornemmer
en måske direkte forbindelse.
Samhørigheden på tværs af den nuværende landegrænse synes ikke tilfældig.
En analyse af tidens formforråd viser, at de østlige dele af Sønderjylland og
Sydslesvig har udgjort et område med et ensartet formforråd.
Selvom antallet af samtidige hustomter er yderst beskedent, så synes denne
ensartethed også at præge husformene. Heldige fund fra Hanved syd for
grænsen og Brunde umiddelbart vest for Åbenrå viser, at man på denne tid har
boet i velbyggede treskibede langhuse. Væggene har været lavet af tætstillede
planker rejst i væggrøfter. Det treskibede langhus, der er oldtidens typehus helt
frem til slutningen af vikingetiden, synes at opstå i det søndeijydske og nordtyske
område allerede ved begyndelsen af ældre bronzealder (ca. 18 -1700 f.Kr.).

Fig. 11: Rekonstruktion a f den yngste bronzealderhøj (1200-1100f.Kr.) over
lejrende den ældre, (tegning: J. Andersen).
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Fig. 12: Husplan a f høvdingehus fra Hanved sydfor grænsen. Den rige kvinde
kan have boet i et hus a f nogenlunde denne type. (efter K. Bokelmann).
På den tid, hvor Skelde-kvinden har levet, kan husene antage imponerende
størrelser - op til ca. 30 m lange og 8 - 9 m brede. Det er et hus af denne størrelse,
der lå under en gravhøj i Hanved undersøgt forud for anlæggelsen af den
nordtyske motorvej mellem Slesvig og Flensborg. Vi må forestille os, at den
fornemme Skelde-kvinde har levet i et hus af denne størrelse, mindre har
næppe kunnet gøre det. Den nøjagtige placering af dette bygningsværk kender
vi ikke; men er vi heldige, dukker sporene efter det prægtige bygningsværk
måske op engang ud i fremtiden.
En sidste grav blev fundet nedgravet i højens østside. Her drejede det sig ikke
om en egekistegrav, men en urnegrav. Det vil sige, at den døde er blevet
brændt, hvorefter de hvidtbrændte knogler nænsomt er blevet lagt i et lerkar.
Der fandtes intet gravudstyr, men ud fra lerkarrets form tør vi placere graven
i yngre bronzealder (1000-500 f.Kr.) - måske i denne periodes begyndelse.
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Fredning af gravanlægget
Der er en række ting, som har gjort denne undersøgelse til noget ganske særligt.
Det skyldes ikke blot de flotte fund og den velbevarede langhøj; men i lige så
høj grad anlæggets historie, hvor det sidste kapitel nu er ved at være færdig
skrevet.
Støstedelen af de undersøgelser, der gennemføres herhjemme i disse år er
såkaldte redningsudgravninger. Det vil sige, undersøgelser, foranlediget af, at
området skal bruges til noget andet. Fortidsminderne må vige pladsen, så andre
hensyn kan tilgodeses. Som regel er en redningsundersøgelse ensbetydende
med den totale destruktion af det givne fortidsminde. Når arkæologerne er
færdige, er det eneste, som er tilbage, en stak tegninger og fotografier samt
eventuelle fund.
I modsætning til mange andre gravhøje, har vort anlæg faktisk lidt større
"overlast" i oldtiden end i nyere tid. Det er derfor glædeligt, at anlægget nu er
blevet fredet og restaureret. Herpå "toppen" af Broagerland har et enestående
fortidsminde fået et fristed til gavn og glæde for alle interesserede, der måtte
komme forbi. For en "destruktions"/redningsarkæolog er det glædeligt for en
gangs skyld at kunne medvirke til at bevare et fornemt fortidsminde på sin
oprindelige plads. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle involverede
parter - offentlige såvel som private - for den velvilje, der er udvist i forbindelse
med både udgravningen og den efterfølgende fredning. En ganske særlig tak
skal dog lyde til familien Clausen uden hvis store samarbejdsvillighed, det ikke
havde været muligt at sikre denne lille kulturhistoriske perle for eftertiden.
Formålet med udgravningen var, at undgå at Clausen får sin plov ødelagt af de
mange sten. Det må siges, at undersøgelsens formål er opfyldt omend på en
noget anden måde, end vi alle havde forventet.
En solstrålehistorie som denne hører desværre til sjældenhederne. Rundt om i
landet findes i tusindvis af overpløjede gravhøje og bopladser, som gradvist er
ved at forsvinde. Kun en mindre del har vi mulighed for at undersøge. Den her
omtalte udgravning viser, hvor megen viden der endnu er begravet under
mulden. Hvordan kan vi beskytte denne viden, når det nu ikke er muligt at
foretage en regulær, faglig forsvarlig udgravning ?
Netop i disse år skal landbrugsproduktionen tilpasses EF-normeme. Det
betyder, at jord tages ud af drift. Enten lægges den brak, tilplantes med skov
eller der laves reservater for planter og smådyr. Måske det også kunne lade sig
gøre at tage jorden ud af drift, dér hvor der ligger overpløjede gravhøje eller
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bevaringsværdige bopladsområder?
Med sådanne små fortidsmindeoaser/reservater, vil vi kunne sikre et væsent
ligt, arkæologisk kildemateriale, der så vil kunne undersøges, når riget atter
far råd......
Per Ethelberg
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Peter Andersen
fortæller sine erindringer

Peter Andersens gård i Gammelgab
Jeg er født den 26. juli 1896 i Gammelgab. Min far var gårdejer Nis Andersen,
min mor Anna Marie, født Hansen. Min oldefar hed også Nis Andersen, og
min oldemor hed Maren Jensen (født 02.01.1799 - død 04.09.1883). Min
bedstefar hed Peter Andersen, og bedstemor hed Cecilie født Wolff. Peter
Andersen var med i krigen ved Dybbøl i 1864.
Min oldefar havde en lille gård i Skeide, og efter statsbankerotten i 1813 havde
han nogle rigsdaler på kistebunden, dem ville statskassen gerne have fat i. På
en gård i Gammelgab boede en mand ved navn Schmidt, og efter hvad der er
blevet fortalt til mig, var han ved at gå fallit, derfor fandt regeringen ud af at
mageskifte de to ejendomme, for at fa fat i de dalere min oldefar havde. Gården
i Gammelgab var på 60 tdr. land, ( den anden i Skeide var på 20 tdr. land) og
det blev så den ejendom, som kom til at danne ramme om slægtsgården
Andersen. Det skete i 1820.
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Peter Andersens bedstefar og bedstemor (Peter Andersen og Cecilie Andersen,
født Wolff)
Min bedstefar må have overtaget gården midt i 1850’eme, min far overtog
gården i 1895, jeg blev forpagter af gården i 1927, og blev ejer af den i 1934,
min ældste søn fik gården i forpagtning i 1959, og blev ejer af den i 1964, og
er stadig ejer af gården i dag (1981).
Min bedstefar gav
Min far gav
Jeg har givet
Min søn har givet

16.000 rigsdaler for gården i Gammelgab.
32.000 mark
+ aftægt.
75.000 mark
+ aftægt.
167.000 kr.
+ 2.000 kr.i aftægt.

Nu vil jeg fortælle lidt om mit hjem. I min barndom var det et godt dansk hjem,
under tysk styre. Vi blev 10 søskende, Cecilie var den ældste, og så kom jeg.
Derefter min bror Hans, der faldt i krigen 1914 - 18, søster Anna, som døde af
blindtarmsbetændelse i 1919, min bror Nis, søster Marie, søster Alma, bror
Johannes, som døde da han var 10 måneder gammel (det var i 1908), en søster
Dagmar og bror Johan. Der var 10 børn, men vi havde det godt, og vi kom
tidligt til at bestille noget. Derfor er det gået os godt allesammen. Vi er fem
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tilbage af søskendeflokken, jeg som den ældste er 85 år (skrevet i 1981).
Nu vil jeg fortælle lidt om mig selv. Jeg kom i Skeide Skole efter Påsken 1902.
Ikke et ord tysk kunne jeg, men det fik vi hurtigt lært. For i den lille skole, hvor
vi begyndte, kunne den unge lærer ikke tale dansk. Vi der var dansksindede
kunne fa fire timers dansk undervisning i Katekismus og Danske Salmer, men
det gik meget godt, spanskrøret stod altid i nærheden, så der var ro i klasserne,
men vi var også 80 børn i hver klasse. Det var ikke som i dag, når der er 20
børn i klasserne, er lærerne overbelastede. Nå, det var dengang! Jeg gik 4 år i
den lille skole og 5 år i den store skole, hvor der også var 80 børn, og der hjalp
så de største de mindste. Pigerne gik kun 8 år, de skulle ikke være så kloge.
Længe før jeg blev konfirmeret, fik jeg lært at pløje, og det var med en dansk
Fraudeplov, og min far var streng med pløjningen, det skulle være lige - og
det kunne jeg, og far var stolt af mig, som 13 årig.
Jeg blev konfirmeret den 9. april 1911 i Broager Kirke på dansk, der var hvert
år en dansk konfirmation, og to tyske konfirmationer. Da festen var overstået,
hvor hele familien, onkler og tanter var med, fik jeg en guldurkæde af min
bedstemor, den har jeg givet videre til min ældste søn. Det blev hverdag om
mandagen, og så blev jeg karl hjemme hos far. Jeg skulle passe fire heste med
fodring, mugning, strigling og det altsammen før morgenmaden. Om somme
ren var jeg færdig kl. 6 og om vinteren kl. 7.
Det var søndag den 10. oktober 1915, at jeg blev indkaldt til tysk soldatertje
neste. Mødestedet var på kasernen i Flensborg kl. 8 om formiddagen. Så jeg
måtte rejse lørdag eftermiddag for at møde rettidigt. Jeg var 19 år. Sammen
med mig,mødte et par hundrede mand op, alle med vores kufferter i hånden.
Navnene blev råbt op efter alfabetisk orden, så jeg var en af de første, det hele
tog temmelig lang tid. Så blev vi stillet op i 2 rækker og alt imens blev det
middag. Så skulle vi hente middagsmaden, og vi blev bænket i spisesalen.
Hvad vi så ventede på, ved jeg ikke, men kl. 6 gik det med fuld musik til
banegården, hvor vi blev indladet i kreaturvogne, nu var vi blevet kvæg. Kl. 7
kørte toget mod Hamborg, og på godsbanegården fik vi varm mad. Det fik vi
hver 8. time på resten af turen, og et stykke kommisbrød til at have med på
rejsen. Ingen vidste, hvor vi skulle hen, men efter 2 1/2 døgn landede vi i
Kønigsberg, den hedder idag Kaliningrad. Det var den 13. oktober om morge
nen. Vi holdt på godsbanegården, og så var det om at komme ud af godsvogn
ene og det i en fart. Da vi havde kørt i kreaturvogne, kunne dejo også behandle
os som kvæg, hvad de også gjorde. Vi blev stillet op i 4 rækker, og så gik det
afsted, hvorhen vidste ingen. Vi spadserede ud af byen, og efter en times gang,
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kom vi til en barakby, den var nyindrettet, for der var ikke plads i de gamle
kaserner, da der jo indkaldtes nye soldater hvert halve år, hvor der før i tiden
kun blev indkaldt soldater en gang om året. Nu havde der været krig i godt et
år, så det gjaldt jo om at få så mange uddannet til kanonføde som muligt. Vi
var nået til det sted, hvor jeg skulle uddannes til tysk soldat.
Så blev vi råbt op efter navn, og derefter stillet op efter størrelse og inddelt i 3
afdelinger. Jeg kom i den midterste. De forskellige barakker blev anvist, og
så var det så vidt, at vi skulle have middagsmad. Vi fik hver en skål, og blev
igen stillet op i rækker, og så skulle vi hen til køkkenet, hvor der stod et par
mænd med en stor ske, hver mand fik sin portion mad udleveret, men det var
vi jo vant til fra rejsen. Da vi havde spist, blev vi igen stillet op på geled, og
så gik det til tøjdepotet, der fik vi udleveret undertøj, strømper og fodlapper,
dernæst sengetøj af forskellig slags, et vaskefad og sæbe. Derefter fik vi anvist
vores senge, som vi skulle rede op. Senere fik vi det lært grundigt. Der var
nogle, som havde svært ved at få den så glat, som den skulle være, men når
først, den var blevet smidt ud på gulvet nogle gange, fik de det lært. Tyskerne
sagde til dem, at hjemme havde de vel ligget i kulkassen med en avis over,
men det gik ikke her.
Så var dagen omsider forbi, og vi kunne få tid til at skrive hjem om, hvor i
Tyskland vi var landet, at det var i Østprøjsen. Så blev det omsider sengetid,
og efter 2 1/2 dag i en kreaturvogn var det en velgerning.
Næste morgen kl. 5 blev der råbt af fuld hals "Aufstehen", og det var så højt,
at vi næsten faldt ud af sengen, men vi skulle jo også op.
Fra den dag gik alt på kommando. Det første, der skete efter morgenkaffen,
var udlevering af uniformer, og det var gamle og forslidte sorte benklæder og
blå trøjer med blanke knapper, et halsbind og en blå hue. Så gik det løs hele
dagen med at lære os, hvordan en tysk soldat skulle være for at kunne klare
sig, når vi kom i skyttegravene. Det var en streng omgang, sådan gik de første
10 dage. En dag kom vi ud på en stor pløjemark, hvor der var kørt gødning ud
fra latrinerne i i Kønigsberg, så vi stank godt. Det værste var at få lugten ud
af tøjet igen.
Så blev jeg syg. Jeg fik lungebetændelse og kom på et lazaret i Kønigsberg
med 40 grader i feber. Feberen steg de næste dage til 41,5 men det mærkede
jeg ikke, for da var jeg bevidstløs, men jeg kunne se det på feber-kortet, da
jeg kom til mig selv. Det 9. døgn faldt feberen til 38 grader.
Det lazaret, jeg lå på, var en skole, der var indrettet til de syge og sårede, der
kom fra Rusland, der havde været hårde kampe i det efterår. Da jeg var kommet
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lidt til hægterne og kunne begynde at spise igen, var der ingen ende på, hvad
jeg måtte få, det var jo i 1915. Om morgenen fik jeg blødkogt æg og
rundstykker. Om formiddagen bouillon eller kærnemælk. Om middagen fik
jeg "Ersten Form mit allem Zulagen", det vil sige det bedste, der kunne
fremskaffes.
Jeg har glemt at fortælle, at da jeg kom til Kønigsberg med ambulancen, blev
jeg afleveret på hovedlazarettet, men der var ikke plads. Jeg fik en sygepasser
med hen til, hvor jeg så blev indlagt. Jeg havde jo svært ved at trække vejret,
og det gjorde så ondt at trække vejret, alligevel hjalp sygepasseren ikke med
at bære min kuffert. Da jeg kom hen til lazarettet, kunne jeg næsten ikke holde
mig oprejst. Jeg fik også en mærkelig modtagelse af en gammel oversygeple
jerske, hun spurgte, hvad jeg fejlede, og jeg sagde, at jeg havde lungebetæn
delse. Derefter sagde hun, at hvis jeg havde lungebetændelse, stod jeg ikke der,
og jeg måtte have mindst 40 grader i feber. Jeg kom så i bad og fik taget
temperaturen, og den var 40,5, så så hun lidt betænkelig ud. Hun spurgte
senere, hvad hun havde gjort mig, for hver gang hun kom, og så til mig vendte
jeg hovedet til den anden side også i febervildelse, og det kunne hun ikke forstå,
for hun havde gjort alt for mig, men jeg sagde, at den modtagelse, som jeg fik
ved ankomsten ikke var særlig pæn. Hun havde en bror, der var sagfører, og
han kom hver søndag med chokolade og andet godt til mig, og han spurgte,
om jeg ikke godt ville blive gode venner med hans søster, det var også derfor,
at jeg fik det så godt. Da jeg var rigtig rask, kunne jeg ikke dy mig for at spille
kort efter klokken 22, og det blev min skæbne. Efter 3 advarsler gik den ikke
længere, så blev jeg smidt ud, ellers tror jeg, at jeg ville være blevet julen over.
Jeg lå ved Regiment 150, der havde hjemsted i Allenstein. Det i Kønigsberg
var en ekstra bataljon, så alle der havde været syge eller såret kom til
Allenstein. Jeg fik en kammerat til at skrive hjem med den nye adresse.
I den tid jeg var syg, havde far sendt et telegram med svar betalt om, hvordan
jeg havde det, men det kunne jeg jo ikke svare på, da jeg lå med høj feber, men
så da feberen faldt den niende dag, kunne jeg jo selv svare, at det gik godt. Da
der var gået 14 dage, efter jeg blev indlagt, kom jeg på vægten, og den viste
52 kg. Så sagde jeg, at den vægt passede ikke, for da jeg blev indkaldt vejede
jeg 67 kg., men vægten passede.
Efter 8 uger på sygehuset var jeg igen oppe på min normale vægt, og blev så
udskrevet, men ikke ud i barakkerne, men til selve regimentet, som lå i
Allenstein. I dag er den polsk og hedder Olszyn, jeg fik så en Gefreiter til at
lære mig det mest elementære, og efter nytår kom jeg i en gruppe på otte mand.
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Så begyndte de forskellige øvelser, mest med at falde ned og op igen i hurtigt
tempo, og jo mere de kunne plage os, jo mere tilfredse var de. Også det fik en
ende, for den 15. januar kørte vi med toget til en stor øvelsesplads, hvor vi
rigtigt skulle lege krig og skyde med skarpt. Nu havde jeg jo ikke prøvet det
før, for den uddannelse havde de andre fået, da jeg lå på sygehuset. Så de første
skud gik ned 100 m. ude i sneen, så det var ikke godt. Så underofficeren skældte
mig huden fuld, men da han hørte, at jeg ikke havde været på nogen skydestand,
fordi jeg havde været syg i den tid, blev det tilgivet, men han skulle nok lære
mig det. Vi var der i 8 dage, så skulle vi være fuldbefame til at komme til
fronten, men den sidste dag derude i sneen, havde min gruppe fået en ond
skabsfuld korporal. Han jagede med os, så det var en gru. Den ene gang fandt
han et sted, hvor der var en høj skrænt, der jagede han os så op og ned og
grinede samtidig. Opad skrænten gik det jo nogenlunde, men nedad, det var
forfærdeligt. Selv om det var 15 graders frost, svedte vi så vandet drev af os.
Hvad jeg så gjorde i galskab, var ikke så godt, men i min ophidselse sprang
jeg hen foran ham, og sagde:" Hvis du kommer med til fronten, er du den første
jeg skyder." Så blev det hele afblæst, og lidt efter kunne hele regimentet komme
i barakkerne. Det var ikke min skyld, det blev afblæst, øvelsen var forbi, så jeg
kunne have sparet mig den salve, jeg gav ham.
Da vi kom hjem i barakkerne, blev jeg straks hentet af en ordonnans fra
■kompagniføreren, og så vidste jeg, at jeg var blevet meldt. Hvad jeg tænkte,
ved jeg ikke. Jeg blev ført ind på hans kontor, og døren blev lukket, vi var
alene. Han spurgte mig, hvorfor jeg var kommet med den trussel, og så
forklarede jeg ham hele dagens forløb, og tilsidst fortalte jeg om den behand
ling, som vi havde fået på skrænten, og om hvorledes korporalen havde opført
sig imod os. Så spurgte kompagniføreren, om jeg var meget hidsig anlagt. Det
mente jeg ikke. Han spurgte så, om jeg vidste, hvad det kunne føre til, men det
vidste jeg ikke, jeg var jo rekrut, så det havde jeg ikke tænkt på. Derpå sagde
han så, at jeg skulle glemme det, og så kunne jeg gå. Mine kammerater mente,
at jeg ville blive skudt, men jeg sagde ikke noget om, hvad kompagniføreren
havde sagt, for jeg var klar over, at jeg var sluppet heldigt fra det.
Næste dag rejste vi med toget tilbage til Allenstein, og i den samme rutine med
løb og fald ned og op igen mange gange i træk. Det kaldte de træning.
Et par dage efter, blev vi indkaldt i den grå uniform, med alt hvad dertil hører,
og så vidste vi besked, at nu gik det til fronten. Vi fik en fin middag og skulle
afsted om aftenen, men hen på eftermiddagen blev det hele afblæst, og vi måtte
aflevere det hele igen. Om det var en prøve på, hvor hurtigt det kunne gå, ved
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jeg ikke.
En søndag, den 6. februar 1916, havde jeg fået søndagsorlov til kl. 12 midnat,
men da vi for det meste fik god middagsmad, ville jeg spare mine penge og
spise på kasernen, men det skulle jeg ikke have gjort, for der var opstand over
det hele. De havde igen om formiddagen, fået hele "krigsudstyret" udleveret,
så nu skulle vi afsted. Da jeg løb op ad trappen til vores stue, mødte jeg en
Feldwebel, og han skreg mig an, at jeg skulle se at få mit tøj hentet. Inde på
stuen var der total virvar, da de andre så mig, sagde de, at jeg skulle skynde
mig, og at de nok skulle hjælpe mig, men jeg skulle jo ingen hjælp have, jeg
havde jo orlov til kl. 12 aften, men de fik mig overtalt til at rejse med dem,
hvad ville jeg blive her efter, når de alle var rejst, sagde de, og de hjalp mig,
så jeg blev færdig sammen med de andre. Sent på eftermiddagen gik det til
banegården, hvor vi tog plads i kreaturvogne, hvorhen det gik, vidste ingen,
men at vi skulle til en af fronterne, vidste vi dog. Det blev til Rusland.
Vi kørte så i 2 1/2 døgn med ophold hver 8. time, hvor vi fik varm mad. Den
første dag gik det godt med snak og kortspil, men efterhånden blev vi trætte
af at sove på det hårde gulv. Den 3. dag nåede vi endestationen, en by der hed
Jilorka, så begyndte marchen ud til fronten, der var 35 km. Vi nåede til
resevestillingen henad kl. 5, da var det sort nat. Vi blev indkvarteret i nogle
barakker. Der var 30 graders frost. I barakkerne var der opstillet mange små
kanonkakkelovne, som blev fyret med træ, det var der nok af i de store skove.
Der blev vi sat til at fyre hele natten, hver mand fik 3 ovne at passe, og hver
fjerde time blev vi afløst af den næste, for når ilden gik ud, blev der koldt med
det samme. Det vand vi skulle vaske os i blev sat på bænkene om aftenen, ellers
ville det været frosset næste morgen.
Næste morgen blev der råbt som i kasernen "Aufstehen", men vi skulle jo kun
have trøjen og støvlerne på, så var vi påklædte, så fik vi kaffe. Derefter blev
vi inddelt i forskellige grupper, fire fra de gamle og fire fra os rekrutter, så de
kunne hjælpe os til rette, når vi skulle ud i skyttegraven. Da der blev mørkt
hen på eftermiddagen, gik det afsted i gåsegang, for der lå megen sne. Efter et
par timer nåede vi derud med fuld oppakning. Vi fik anvist nogle huler, hvor
der var plads til fire mand, der var ingen tag over. "Taget" var lavet af en masse
fyrretræsgrene, så det var næsten tæt, men når månen skinnede kunne vi se
igennem. I det ene hjørne var der gravet ud, så vi kunne fyre, der var et hul,
hvor røgen kunne komme ud. Der blev fyret med birketræ, det afgav ikke
megen røg. Om efteråret havde det vist nok været halm, de lå på, men nu var
det møg. Så afløste vi dem, der havde været der i to døgn, så var det vores tur
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i to døgn. Først stod vi to mand i skyttegraven i to timer, så gik vi foran
pigtråden. De næste to timer sad vi to mand gravet ned i et lille hul, og så to
timer på feltvagt ved en lille skov. Vi lå 1.800 m. fra russerne. Så kom vi tilbage
i det lille hul for at sove i 2 timer, og så det samme igen. Det var jo fordi natten
var så lang. Om dagen var der kun fire mand ude af gangen, så da kunne vi få
lidt søvn, men dagen var så kort fra 9 til 16, resten af tiden var det nat. Efter
to døgn blev vi afløst, og kom tilbage i to døgn, hvor vi så kunne hvile ud og
fik god mad og drikke, både kaffe og te og 3/4 liter brændevin, hver dag vi lå
derude, det var for at holde varmen. Stillingen var rolig, så der faldt ikke mange
skud, vist nok på grund af kulden.
Sådan gik det til sidst i marts måned. Solen kom højere på himlen og foråret
var i sigte. Jeg glemte at fortælle, at den russiske vinter er skøn, særlig
nattehimlen er næsten sort og månen og stjernerne så klare, som jeg aldrig har
set før. En nat da månen og stjernerne var så klare, kom jeg til at tænke på mit
hjem, og så sang jeg "Der er et land et sted så højt mod norden". Da jeg sang,
kom korporalen hen og spurgte, hvad det var for et sprog, jeg sang på. Jeg
svarede, at det var dansk. Syng igen sagde han, men jeg ville ikke forstyrre
russerne.
En morgen så jeg de første døde, det var en gru. Jeg havde haft den sidste vagt
om natten, og blev afløst af dagvagten. Da jeg var sidste vagt, skulle jeg lave
kaffe og kalde på dem, der sov. Da jeg ville tænde op, havde jeg ingen
tændstikker, jeg gik så ud til vagten, som jeg lige havde forladt, om han havde
en tændstik. Da stod der tre mere og talte sammen, jeg fik et par tændstikker
og gik ind for at lave kaffe. Så faldt der fire kanonskud fra russerne, og det ene
ramte de fire mænd, som jeg lige havde talt med. Vi løb så derud. En var død
straks, de andre døde lidt efter, det var en gru at se. Vi græd og rystede over
hele kroppen. Men det skulle ikke blive, de sidste vi så. Var jeg blevet derude
to minutter længere, var jeg også gået til.
Foråret kom, og vi fik vores skyttegrav gravet noget dybere og en bedre
inderstand bygget. For nu lå vi derude hele tiden, og da vort kompagni havde
det hele godt istandsat, og vore inderstandere var noget af det bedste, vi kunne
tænke os, blev vi afløst af andre. Vi marcherede en dags tid og kom til en
stilling, hvor der næsten intet var. Så vi begyndte at udbedre den også, og da
vi var bønderkarle, kunne vi bruge en skovl. Vi var fire i min gruppe, de andre
skulle passe vagten, for så havde vi fri hele dagen, og arbejdede om natten, det
passede os godt.
Så en morgen den 4. juli kom en ordonnans fra kompagniføreren og sagde, at
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jeg skulle melde mig på skrivestuen, for jeg skulle på orlov. Men jeg sagde til
ham, at det ikke kunne være mig, for jeg havde knap nok været ved fronten i
5 måneder, men der var en kammerat fra Holsten, som hed Anders, så der måtte
foreligge en forveksling. Men efter et stykke tid kom han igen og sagde, at det
var mig, der skulle have orlov. Han spurgte så, om jeg ikke ville på orlov, jo
det ville jeg gerne. Kompagniføreren sagde, at der lå en skrivelse fra Amtman
den i Sønderborg om, at jeg var dansksindet, og det ville være farligt at sende
mig på orlov, men så sagde han, du kan jo være glad for, at det ikke er ham,
der bestemmer, men mig. Sørg nu for at komme afsted, for nu er der længere
til banegården, efter at vi er blevet flyttet længere sydpå. Hvis du skal nå toget
i aften kl. 7.30, så kom afsted.
Vi var nogle stykker, der skulle hjem, så vi fulgtes ad. Toget kørte kl. 7.30 og
hjemad gik det, gennem Rusland og ind i Tyskland. Ved byen Insterburg blev
vi afluset, vi klædte os af og kom i bad, og alt vort tøj kom i en ovn og blev
renset med damp, for nu var vi i Tyskland, og der var der jo ingen lus, mente
de. Vi fik nyt undertøj og så den gamle uniform. Efter at vi havde fået en tynd
suppe, gik turen over Kønigsberg, Allenstein, Grudziads, Poznau til Berlin,
der skulle jeg skifte tog til Hamborg og igen skifte til et tog videre til Flensborg,
hvor jeg skulle til et tog mod Sønderborg, igen skifte tog i Vester Sottrup og
med toget til Dynt, derfra gik jeg til fods hjem til Gammelgab. Det tog to nætter
og en dag. Den 6. juli klokken otte om morgenen var jeg hjemme. Da de så
mig, gjorde de som om, de ikke kendte mig. De stod med storvask, men med
et smed de alt tøjet i baljen, og ville have mig indenfor, men jeg sagde, om de
ikke ville varme vand til badekarret, for jeg havde nogle lus endnu. Der var
stor gensynsglæde. Da badet var i orden, smed jeg alt tøjet udenfor, og efter
badet blev jeg først rigtigt modtaget, hvorfor de ikke kendte mig, var fordi jeg
havde tabt mig meget, og havde den krøllede uniform på, så det var ikke så
sært.
Jeg spiste og sov og spiste og sov hele min orlov, men så havde jeg også taget
et pund på hver dag, og jeg havde igen opnået min normale vægt.
Min orlov var forbi, og afskedstimen var kommet, hvordan den var, kan alle
tænke sig. Far kørte mig til stationen, og toget kørte den samme tur tilbage til
Rusland. Der ankom jeg den 23. juli 1916 om morgenen på samme station,
hvorfra jeg rejste hjem. På stationen blev der råbt, at alle fra regiment 150
skulle melde sig på kommandaturen og få besked. Vi blev stillet op i rækker,
og vi fik så at vide, at regiment 150 var blevet forflyttet et andet sted hen, og
vi skulle melde os ved de respektive kompagnier ved regiment 147. Det var af
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samme division og havde navnet "Regiment von Hindenburg". Vi protestere
de, vi ville tilbage til vores regiment, men det kunne ikke lade sig gøre, for de
var forflyttet mange kilometer længere sydpå, så vi traskede afsted. Hen under
aften fandt vi 147. Hvor så de ud, alle var klippet skaldet ! Hvorfor ved jeg
ikke, for det var ikke hovedlus vi havde. De første par dage havde vi ingen lus,
men snart kom de igen. Vi modsatte os at blive klippet skaldet, men to mand
holdt os mens barberen tog mit smukke hår, så derfor faldt vi aldrig rigtigt til
der.
Den 25. juli 1916 fejrede jeg min 20 års fødselsdag, jeg havde jo faet en god
pakke med hjemmefra, og så købte jeg en halv flaske snaps, og fejrede dagen
med et par kammerater.
Dagene gik med lidt skydning med artilleriet, men ingen angreb, hverken fra
os eller fra russerne, vi havde ikke mange tab, men megen vagt.
Vi blev så flyttet lidt længere sydpå, hvor der var et stort bjerg, hvad der
sjældent sås på de kanter, vi lå der i nogen tid, så hørte vi nogle bankelyde inde
i bjerget, og så fik tyskerne travlt, for de blev klar over, at russerne ville
sprænge os i luften, så blev pionererne tilkaldt for at komme dem i forkøbet,
men de skulle jo dybere ned end russerne, så de måtte ned på 15 m., men der
var jo folk nok, og så gravede de nat og dag, og nu var det jo spændende, hvem
der kom først. En nat sad jeg sammen med en polak på lyttepost til højre for
bjerget, og vi sad og småsnakkede. På en gang begyndte jorden at ryste, og så
kom braget. Vi smed os ned i bunden af hullet og afventede, hvad der ville ske.
Da vi så op mod bjerget, kom der jord og småsten ned til os, men nu var det
på tide at komme ind til skyttegraven. Vi var blevet så angst, at vi ikke kunne
finde hullet i pigtråden, som vi skulle komme igennem. Lyskugler blev afskudt
i massevis, og vi smed os ned, og så fandt vi hullet, og kom helskindet tilbage.
Henad morgenstunden skulle vi besætte den øverste kant af hullet, og så gik
det løs med håndgranater fra begge sider, men et par dage efter var der ro igen.
Den russiske skyttegrav var trykket ind, det var det hele - til ingen verdens
nytte. Så gik det mod vinteren, og vi kom igen i en ny stilling. Vi var aldrig i
ro, i den tid jeg var i Rusland, men vi var heller ikke udsat for de store
krigshandlinger.
Den 2. december blev vi afløst af andre tropper, og kom til en by langt tilbage,
hvor vi blev indkvarteret i huse, så vi omsider kunne få os ordentigt vasket, og
vi skulle ikke ligge på den kolde jord, det var herligt.
Der lå vi i tre døgn, så gik det løs til banegården. Vi blev indladet, hvor rejsen
gik hen vidste ingen, men vi kørte mod Tyskland, og efter flere dage landede
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vi på godsbanegården i Hamborg. Vi tænkte så, om vi skulle til den danske
grænse, for i 1916 havde der gået rygter om, at englænderne ville gå i land i
Danmark, men det blev jo ikke til noget, så efter 1 1/2 døgn i Hamborg, kørte
vi videre til Bremen, Køln og langs med Rhinen helt ned til Elsass. Der landede
vi efter seks døgns jembanekørsel. En nat kl. 12 i øsende regn, og vi var
fuldstændigt udmattede efter den lange rejse, hvor vi havde siddet pakket tæt
sammen,og vi holdt på en åben slette. Vi marcherede til kl. 5,og nåede en by,
der hed Munveiler, der blev vi indkvarteret. Min kammerat og jeg kravlede op
på høloftet på en gård og begravede os i høet, der var det varmt og godt, og vi
sov til næste dags morgen, da var der slået alarm over vores forsvinden, da vi
så mødte op igen, blev alle glade.
Vi blev så sat til at grave inderstandere, når hullet var færdigt, blev der støbt
tykke vægge og loft i cement. Det var ikke som i Rusland, hvor vi havde masser
af træ, men her skulle de også være stærkere på grund af, at der blev skudt
mere. Julen fejrede vi i en by ved navn Lutz. Den var året før, blevet skudt
næsten helt i grus netop juleaften, så vi var forberedt på alt, men gudskelov
skete der ikke noget. Byen lå nedenfor en bjergkæde, der hed Hartmannsveilerkop, når der faldt nogle kanonskud deroppe fra, lød de som trommeild med
al den ekko. Vi kunne så hvile os til efter nytår. Vi blev flyttet helt ned til den
Schweiziske grænse. Det vil sige, at det sidste stykke lå der folk fra landstormeme, som skulle passe på os, så vi ikke stak af over grænsen, men det var
ikke så nemt at flygte, for der var trukket pigtråd, som var ladet med 60 Volts
spænding.
Lørdag og søndag aften kunne vi høre, hvor Svejtserne spillede, sang og
dansede, da kunne man nok fa hjemve, men det var en rolig stilling, så vi nød
det, og dernede var det ikke så koldt i januar, som der, hvor vi kom fra, men
det gode varer sjældent længe. Vi blev forflyttet lidt nordpå til en dejlig skov,
hvor vi afløste Landvæmregimentet. Skyttegravene var gravet mellem træerne
og var godt dybe, og ligeledes var inderstandene også gode. De fortalte os, at
de havde det godt med franskmændene. De talte sammen og udvekslede varer,
så det lød godt. Den første nat forløb også roligt, men næste dag begyndte de
så småt at indskyde sig på os. Det tyske artilleri kom også igang, så i løbet af
et par dage var der ingen smuk skov mere, vi var jo aktive tropper. Det må de
have fået at vide, så har de tænkt, at dem skal vi nok holde i ave, men de
stormede ikke, og vi heller ikke. Det største problem var at hente varm mad
om aftenen. Da hele skoven var ødelagt, og træerne lå på jorden, skulle der to
mand afsted hver aften med hver 4 kochgeschirr (kogegrej), og ofte gik vi den
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lange vej og kom tilbage med næsten ingen ting, for når de skød, smed vi os
på jorden, og ellers faldt vi over de grene, der lå på jorden, men efterhånden
fik vi ryddet en smal sti, så gik det lidt bedre.
Nu hørte vi, at det gamle regiment også var kommet til Frankrig, og lå i
nærheden af os, så vi skrev en ansøgning om at komme tilbage, hvor vi hørte
hjemme, og det skete den 11. februar 1917. Vi blev modtaget af kompagnifø
reren og de kammerater, der endnu var der, for de havde lidt svære tab i
Rusland, i den tid de havde været der.
Vi lå stadig i Oberelsass med små fremstød fra begge sidder, uden de store tab.
Det var det, vi kaldte en stillingskrig. Vi lå så langt fra hinanden, at kun
artilleriet kunne beskyde os, så det var kun, når inderstanden ikke var bygget
solidt nok, at vi under beskydning lagde os fladt ned i skyttegraven, der var
det sikreste sted, når man da ikke lige fik en fuldtræffer.
Sådan gik tiden frem til den 2. maj 1917, da kom vi tilbage med toget i
nærheden af byen Reims, derfra var vi en del, der blev afkommanderet til et
"Rekruttendepot", for at blive bedre uddannet, men det blev til noget helt andet.
Den anden dag, vi var der, skulle det så rigtigt gå løs som i gamisionen, men
det gik ikke, det var vi for gamle skyttegravskarle til, så da de ikke kunne stille
noget op med os, blev nogle af de vakse tildelt et ammunitionsdepot, der var
jeg iblandt. Det var et depot, der lå i en skov langt fra fronten. Der var i den
ene ende gravet et godt beskyttelsesrum ind i en bjergside. Når der kom flyvere,
var vi godt beskyttet. Efter et par dage blev jeg togfører på Feltbanen, som
skulle køre det tomme gods, bestående af små granatkurve af 7,5 og 10,5 og
kardæsker. De skulle jo bruges til ammunition igen, og når vi havde vognene
fulde, fløjtede jeg til afgang, og traktorføreren kørte afsted til en statsbanegård.
Byen hed Cory, der var så folk til at læsse det tomme gods af, og så fik vi en
ny forsyning af skarpt ammunition. Så kørte vi tilbage. Når der kom flyvere
på hjemturen, hvor vi havde det skarpe ammunition med, standsede vi toget
og løb alt, hvad vi kunne væk fra toget, for det var farligt, men det gik godt
næsten hver gang, men vi var jo også vant til noget, der var værre.
Men de gode tider hørte op den 23. juli, da måtte vi tilbage til kompagniet, som
lå i bero i Laon i en kaserne. Laon ligger på et bjerg, og derfra havde vi nogle
marchture for at holde os i træning, og det viste sig også at være gavnligt senere,
da vi skulle afløse andre ved Chemin de Dames også kaldet damevejen, det
var en højderyg, der førte fra Reims og et stykke ind i landet mod nordvest. Vi
forlod Laon 8 dage efter og marcherede mod højderyggen, hvor vi kom til
nogle barakker neden for bjerget, det kaldtes reservestilling, der var vi et par
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dage. En aften blev vi stillet op i rækker, og gik så i en række i en løbegrav op
til stillingen. Vi havde faet proviant med til 5 dage, og da vidste vi allerede,
hvad det betød, at vi ikke ville få varm mad i de dage. At beskrive det, der skete
er næsten en umulighed. Der var ingen skyttegrav, der var ingen beskyttelses
rum, jo der var en stor cementbunkers med plads til cirka 30 mand, men når
vi havde været der en gang, havde vi fået nok, for når franskmændene kunne
komme af sted med det, røg de os ud med håndgranater, og så var det bare med
at komme ud. Det samme gjorde tyskerne mod franskmændene, når de var inde
i en bunkers, men ellers gik de 5 døgn med at passe på sig selv, så godt vi nu
kunne. Det var jo artilleriet, som beskød os, og så gjaldt det om, når der faldt
en granat i nærheden af dig, at springe over i det hul, for der vidste vi, at der
ikke kom granater lige med det samme igen. Om morgenen lige efter daggry
var der ro et par timer, hvor vi kunne få de sårede og døde tilbage.
Efter 5 dage kom vi langt tilbage, hvor der var en stor sandstens hule, der var
plads til flere kompagnier, og der var vi i sikkerhed for alt. Fem dage i
beredskab og igen fem dage i granathuller, så blev vi afløst, og vi kom ikke
derop igen. Vi kom i ro i 3 uger efter den tur, og det var også tiltrængt, vi var
næsten halv-idioter af angst efter den tur, og uden rigtig mad. De sidste par
dage regnede det, så vi var våde og fulde af skidt af den kalkholdige jord.
Vi kom til at ligge i ro i nogle barakker udenfor byen Creppy, der havde vi det
godt, en dag blev der søgt nogle mænd til uddannelse ved det store maskinge
vær, og Rasmus Hansen fra Kliplev og jeg meldte os. Det var nærmest for at
komme væk fra Feldwebelen på skrivestuen, han kunne ikke tåle at se os, fordi
vi var danske. Derimod havde vi det godt med vores kompagnifører. Vi kørte
til en by langt tilbage, hvor vi blev godt indkvarteret. Næste dag gik, og vi
begyndte at lære at bruge maskingeværet. Nogle dage var gået, og vi var godt
tilpas med det bytte, som vi havde gjort, men så kom der en ordonnans fra
kompagniet, med besked om, at vi skulle komme tilbage, men det afslog vi,
for vi havde meldt os frivilligt. Næste dag kom der en lastbil efter os med ordre
om at køre med tilbage, så nu var der ingen vej udenom. Da vi kom tilbage,
mødte vi kommandøren, og han spurgte, om vi troede, at han ville afgive nogle
af sine bedste folk og meget mere. Når vi ville til et maskingevær, så kunne vi
få et af de små, men vi betakkede os, vi havde nok at bære på i forvejen. Da vi
kom ind i barakkerne, fortalte kammeraterne, hvad der var foregået. Da
kompagniføreren var kommet tilbage fra orlov, og hørte at Feldwebelen havde
ladet os gå, så var han blevet skældt ud så hele barakken kunne høre det, efter
den tid havde vi ro for ham.
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Vi blev forflyttet længere nordpå til en by, der hed Aisne-Oise, den lå ved
Aisnekanalen, og den kanal lå mellem fronterne. En dag skulle der sendes en
patrulje ud om natten og udspionere, hvor franskmændene lå. Da kanalen var
skudt i stykker enkelte steder, hvor vi kunne vade over, meldte vi to os til
patrulje, og ville så om muligt gå i fangenskab hos franskmændene, men da
vore navne stod på listen over frivillige, skulle vi melde os til kompagniføreren.
Det var første gang, at vi havde meldt os til den slags, og han fortalte os, at den
var godt regnet ud, og at han godt var klar over, at vi ville gå i fangenskab, så
det blev ikke til noget.
Vi flyttede igen nogle km. mod nord til en by, der hed Fismes, der var vi knap
kommet i skyttegraven, før franskmændene beskød os med artilleri i et par
dage. En nat kl. 3 holdt skydningen op, så vidste vi, at nu ville de angribe. Jens
og jeg lå på maven på bunden af skyttegraven. Vi kom op i en fart og fik vores
håndgranater kastet frem.
Så skød vi lyspistolen af,
en rød kugle som tegn på,
at vi blev angrebet og en
hvid lyskugle, så vi kunne
se, hvor vidt de var frem
me. Der blev angrebet på
et langt afsnit, og det viste
sig, at vi lå på den venstre
fløj af afsnittet. Vi så, at de
længere til højre tog nogle
til fange af 5. kompagni.
Vi mente ikke, at de kunne
komme igennem hos os,
da pigtråden ikke var skudt
nok i stykker, men de prø
vede at komme igennem,
men da vi havde smidt
nogle håndgranater ud i
pigtråden, trak de sig tilba
ge, og ikke længe efter var
der ro, som om intet var
sket.
Peter Andersen i uniform 1917
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Sådan gik det hele efteråret og vinteren 1917-18, med små sammenstød fra
begge sider i afsnittet fra Reims til La Fere.
Jeg var igen på orlov fra den 5. september til 22. september 1917 nøjagtigt 14
måneder efter den første orlov, der var fra den 5. juli til 25. juli 1916.
I februar og første halvdel af marts var der store forberedelser bag fronten til
den sidste krampetrækning, som tyskerne ville foretage, der blev kørt kanoner
og ammunition op i lange baner. Til de små kaliber blev de opstablet lige bag
den forreste skyttegrav og tildækket, indtil de skulle bruges, der blev indbygget
2.000 minekastere i det afsnit af fronten, hvor det skulle gå løs mellem St.
Quentin og La Fere. Ikke langt fra, hvor vi lå, var der indbygget en kanon, der
kunne skyde til Paris, det var 110 km., den havde et kanonrør på 15 m., halvvej s
oppe var det dobbelt så tykt for at tåle trykket, når de skød. De kunne ikke
skyde mange skud af gangen, der blev sagt, at kanonen kunne skyde 80 km.
og de sidste 30 km. gik der et stykke af granaten, så den fik mere fart på. Det
var også sådan, at kanonen havde to steder, hvor den skød fra. Det var en
sikkerheds foranstaltning.
I La Fére stod "Tykke Bertha", den skød med 40 cm. kaliber, den stod på en
tyk cement klods, den kunne også kun skyde nogle enkelte skud af gangen.
Vi havde ligget i ro i otte dage et sted bag fronten, den 20. marts om aftenen
gik vi i stilling mellem St. Quentin og La Fére og nåede forreste skyttegrav kl.
12 om aftenen. Der kom enkelte flyvere med en enkelt bombe, men de var ikke
ret store. Vi havde fået tildelt en gammel Feldwebel (løjtnant), som endnu ikke
havde fået jemkorset. Derfor var han nødt til at være i skyttegraven, for at få
chancen for at få det. Uheldigvis fik han en lille skramme af den ene bombe,
og så skred han. Det havde heller ikke været noget for ham, det vi kom ud i
næste dag. Da vi havde afløst dem, der lå der, kom der endnu et par flyvere,
men de gjorde ingen skade. Der var fuldstændig roligt, hvad der altid er før en
storm. Vi vidste jo, at noget ville ske. Kl. 5 minutter i 4 om natten faldt det
første skud af en 15 cm. kanon, og så var der stille igen. Kl. 4 blev der trykket
på en knap, så suste 2.000 miner afsted, de skulle kun skyde en gang, men
samtidig blev flere tusind kanoner af alle kalibre fyret af på det afsnit, som vi
skulle storme. Hele jorden rystede, de blev så ved med at skyde, indtil vi skulle
afsted. Den ventetid var forfærdelig.
Den 21. marts 1918 blev vi indsat i forårsoffensiven mellem St. Quentin og La
Fére kl. 9.40, efter at der var blevet skudt med miner og artilleri fra kl. 4 om
morgenen. Tågen lå tæt over fronten, så i begyndelsen gik det meget godt. Kl
13.30 blev jeg såret lige ved et stort granathul, som jeg faldt ned i. Jeg var ramt
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af flere maskingeværkugler. Lidt efter kom Andreas Duus fra Fauerholm på
Als og Jens fra Feldsted ned til mig og forbandt mig (Jens fra Feldsted faldt
senere). Jeg mente så, at det var bedst, at de blev hos mig, da vi lå så godt i
dækning, men nej, sådan var de, D.S.K.’eme (danske sønderjydske krigsdel
tagere), pligttro, selv om det var tyskerne, vi kæmpede for. Jeg lå så hele
eftermiddagen og ventede på at nogen skulle bære mig væk, da jeg ikke kunne
gå. Først henad kl. 7 kom der to fangne englændere, og bar mig hen til
forbindingspladsen, som var en græsmark. Så kom lægen og spurgte, hvor jeg
var såret. Da jeg var såret i venstre side nær ved ryggraden og ikke kunne gå,
sagde han, at så måtte jeg blive liggende her til i morgen tidlig. Det blev mig
så lidt for meget, og jeg begyndte at skælde ud, både på tysk og dansk, og det
var ikke smukke ord, jeg sagde om tyskerne, så han gik, uden at jeg fik sprøjten
mod sårfeber, men lidt efter stod der et par mænd ved siden af mig og spurgte,
hvad jeg var for en landsmand, for tysk kunne jeg da ikke være, efter det, de
havde hørt. Det var to tilfangetagne engelske læger, og den ene talte godt tysk
og havde været i Gluksburg i 1913 og kendte godt forholdene hos os, så vi talte
længe sammen, og omsider sagde han, om jeg ikke mente, at jeg kunne gå, når
han og hans kammeret havde mig under armene, for de havde faet besked på
at gå til hovedforbindingspladsen, som lå i en by længere tilbage. Med sådan
at tilbud kan man klare alt, så vi begav os tilbage, men det var svært, da
forstærkninger stadig skulle frem, og mit gåen jo ikke var det bedste, idet
lammelsen var i venstre side. Vi nåede byen henad kl. 3. Begge læger kom i
arbejde med det samme, og jeg takkede dem mange gange, for den hjælp de
havdet ydet mig, og jeg græd, fordi dem jeg havde kæmpet imod, skulle frelse
mig. Derfra gik det om morgenen med feltbanen til en hovedbanegård, hvor
jeg lå på perronnen til kl. 11.30, så kørte vi til klokken 2.30 om morgenen og
nåede så byen Avize. Så vi kunne ikke forstå, at vi ikke var nået længere tilbage.
Så kom vi omsider i bad og i en seng, der gik kun 4 dage, da skulle alle dem,
der kunne gå flyttes, så der kunne blive plads til andre hårdt sårede, der kom
fra fronten. Der kom en læge gennem stuerne og pegede på dem, der kunne gå.
Det kunne jeg ikke, men ham, der skulle skrive op, hvem der skulle flyttes, var
langt bagefter lægen, så jeg sagde ja, da han ville skrive mig på listen over
dem, der skulle flyttes. Så blev vi forflyttet og kom til Heidelberg, hvor vi blev
i ti dage. Vi blev så forflyttet til Jena i Thyringen. I pinsen fik jeg besøg af 2
søstre og en bror. Vi havde nogle dejlige dage sammen. Residensteateret var
blevet lavet om til lazaret, og der lå vi et par hundrede mand. Da jeg havde
været der i nogen tid og kunne gå igen, blev jeg brevbærer for lazarettet. Posten

og pakkerne hentede jeg to gange om dagen og delte dem ud på stuerne, der
var altid glæde, når posten kom. Da jeg havde udgangstegn hele døgnet, blev
jeg meget benyttet til at lave småærinder i byen for mine kammerater. Det var
en dejlig tid. De sidste dage i maj måtte jeg sammen med mange andre
forflyttes, da der stadig kom mange sårede fra Vestfronten, og vi kom så til en
by i Øvreslesien, men det lazaret var som en fæstning med høje mure og dårlig
forplejning.
Min bror Hans, der var årgang 1898 blev hårdt såret 10 dage efter mig. Han
blev under transporten til Tyskland indlagt på et lazaret i Charleroi i Belgien,
hvor han døde den 8. april, og blev begravet der.
Nu ville far gerne have ham hjem på vores kirkegård, men i den tid blev der
spærret for det. Far søgte så igen sidst i maj, og han fik så tilladelsen 1. juni.
Far skulle selv hente ham, for at identificere ham, så det må have været en svær
tur. Han rejste til Hamburg, hvor der boede en mand, som formedelst 500 mark,
nok skulle rejse med ham, og ordne det fornødne. De skulle have en jernbane
vogn med samt en zinkkiste og en trækiste udenom. De skrev så til mig, at
Hans skulle begraves på Broager Kirkegård den 5. juni 1918.
Jeg søgte om orlov, og fik 5 dage - til en rejse, der tog 2 dage hjem og 2 dage
tilbage, så jeg mente, at det var bedst at blive nogle dage længere. Da jeg
alligevel ikke kunne overholde fristen.
Da jeg kom tilbage, fik jeg en varm modtagelse først på skrivestuen, og senere
af overlægen, som tilsidst smed mig ud af lazarettet, med ordre til at rejse til
min gamision, som lå i Allenstein i Østpreusen. Da, jeg kom dertil, var såret
blevet betændt, så jeg skulle skånes, foreløbig i 14 dage, og så var det helet,
men jeg tænkte, at nu var det gået godt i 14 dage, så jeg fortsatte hver morgen
ved parolen med, at gå til højre, hvor alle dem, der var syge skulle stå, det gik
godt i 3 uger til, men da der var flere, der havde fundet ud af det, blev vi taget
på fersk gerning, vi skulle så gå vagt eller lave forskelligt arbejde. Vi havde jo
ingen exercits, da vi var i krykkekompagniet, det var alle dem, der havde været
såret eller syge.
Jeg blev udtaget til vagttjeneste på trods af, at jeg sagde, at jeg ikke kunne have
bæltet på for mine sår, men det blæste han på. Jeg mødte så op med bæltet om
halsen, men nu var det for sent for ham at stoppe mig, fordi tiden var så vidt
fremskreden, at vi skulle til afløsning. Jeg ville ikke stå vagt, da jeg ikke var
ordentligt påklædt. Næste dag blev jeg meldt, og den forseelse skulle koste
14 dages streng arrest, men det gik anderledes. Da jeg kom for retten, var det
min kompagnifører, der var retsofficer, og førte sagen. Han sagde straks, at jeg
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vel nok vidste, at det kostede 14 dage på vand og brød, men jeg fortalte ham,
hvorfor jeg ikke kunne stå vagt, da jeg var såret i bæltestedet, og ikke kunne
tåle at have bæltet på, da såret endnu var friskt. Jeg blev fri, da han havde set
såret, og så skulle jeg hente Feldwebelen, og han fik en ordentlig omgang, fordi
han ikke havde spurgt, hvorfor jeg ikke kunne gå vagt. Jeg ville ikke gå vagt,
(fordi jeg var såret i bæltestedet og såret var frisk endnu), så jeg mente, at det
var bedst at søge om orlov. Det var sådan at enhver, der havde været såret
kunne forlange 14 dages orlov, inden han kunne komme til fronten igen. Den
blev afslået første gang, men så gik jeg til kompagniføreren, og han kendte mig
fra fronten, så et par dage efter kunne jeg rejse hjem. Da jeg havde været
hjemme i et par dage, søgte jeg om 14 dage mere, men det blev afslået. Et par
dage før havde jeg haft besøg af Jørgen og Hans Jørgensen fra Skodsbøl, og
de ville have mig med til Danmark, men jeg ville først afvente, om jeg fik
efterorlov, men da jeg fik afslag, var jeg også parat til at prøve, at komme over
grænsen til det gamle land.
Vi aftalte så at cykle kl. 4 om søndagen. Søndag formiddag var jeg i Sparekas
sen for at hente penge, jeg hævede 1.500 mark.
Vi cyklede så afsted, og det gik godt indtil om aftenen kl. 10, da blev vi anholdt
af en tysk vagtpost på en almindelig markvej. Jeg tilbød ham med det samme
100 mark. Så ville vi cykle tilbage og prøve en anden vej, men det skulle gå
anderledes, for i det samme kom der et hestekøretøj, som han skulle revidere,
og vi stod så lidt til siden sålænge, men det var forkert. For nu var han kommet
på afstand, og så kom bøssen frem, og han tog ladegreb, og så var vi leveret.
Så ville han have, at vi skulle gå foran ham, men det nægtede vi. I skal jo huske
på, at vi havde ligget i skyttegraven i flere år, så vi var ikke sådan at
kommandere med. Så han måtte gå baglæns, for at holde os på afstand, indtil
vi kom til barakkerne, hvor vagtmandskabet lå. Det var i nærheden af byen
Skovby ved Haderslev. Der tog de så kniven og selerne fra os. Da havde vi
endnu ikke rem til at holde bukserne oppe med, og vi blev sat ind i en celle
alle tre sammen.
Nu var det jo ikke så godt med de mange penge, som jeg havde med, for det
kunne jo tyde på, at jeg ville til Danmark. Jeg tog 1.200 mark og puttede dem
i en kuvert og stak dem ind mellem brædderne imellem cellerne, hvor de så
faldt ned under gulvet, så vi kunne hente dem, når krigen var ovre. (Far kørte
senere derop med hest og vogn og hentede pengene.) Nu havde jeg kun 300
mark med de 100 mark, som vagten fik.
Jeg havde en onkel i Styding, hvor vi skulle hen den første nat, og det skulle
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så være vores alibi, men vi nåede ikke så langt, men det var jo ikke så godt for
mig, da vagten beholdt min 100 mark seddel.
Næste morgen kom vi i forhør, og det gik efter alfabetisk orden, så jeg var den
første, og han begyndte med at foreholde mig, at jeg ville til Danmark. Da han
havde sagt det et par gange, syntes jeg, at det blev for meget, og ville lange
ham en på skrinet, men 2 vagtposte afværgede det, jeg blev så ført tilbage i
arresten. Da så de to brødre var blevet afhørt, blev jeg hentet igen. Denne gang
gik det mere fredeligt til, indtil vi kom til de 100 mark, som vagtmanden havde
beholdt som bevis, men jeg sagde, at da det var mørkt, havde jeg faet fat i den
istedet for mit orlovsbevis, der blev så skrevet en lang rapport og også, at jeg
havde budt vagten 100 mark, og så skulle jeg skrive under på det, men det ville
jeg ikke, for så havde jeg jo dømt mig selv.
Vi blev så transporteret til toget, som afgik til Flensburg, og der blev vi igen
afhørt og indsat i arresten på kasernen. Da jeg var i civilt tøj, måtte jeg ringe
hjem til far, om at komme med min uniform, så jeg igen kunne blive soldat,
det var om mandagen. Far kom så med tøjet om onsdagen, og han var meget
ked af, at jeg sad i fængsel, og mente at nu blev jeg skudt eller kom til fronten
igen, men jeg beroligede ham med, at foreløbig var jeg ikke ved fronten, og
jeg ville heller ikke blive skudt. Om lørdagen kom en underofficer og en
gefreiter med opplantet bajonet og skarpladt gevær og skulle hente mig hjem
til mit kompagni i Allenstein i Østpreusen, det er i dag Olszyn i Polen,
underofficeren hed Fritz Jordan, og han kendte mig fra skyttegraven, så da han
så mig, fik han bajonetten af og patronerne ud af bøssen, han havde jo faet
ordre til at hente en storforbryder, og det vidste han, at jeg ikke var.
Han fik så mine papirer udleveret og så gik rejsen først til Hamburg, hvor vi
så morede os til næste dags aften, om natten kørte vi så til Berlin, der blev vi
så to dage. Jeg havde jo penge, så jeg betalte. Jeg kan huske, at vi fik
kyllingesteg i Berlin, men så var herligheden også forbi, for nu skulle vi ud på
sidste etape til Allenstein. Det tog 17 timer med toget. Vi kom dertil kl. 4 om
morgenen, og jeg blev afleveret i vagten ved kasernen. Vagten kendte mig
også. Jeg ville gerne have et par timer fri til at besøge en overlærerfamilie samt
deres datter, som jeg havde kendt i nogen tid, men vagten var lidt skeptisk,
men jeg bedyrede over for ham, at jeg nok skulle være tilbage kl. 6, for jeg
vidste jo ikke, hvor længe jeg skulle sidde i arresten. Så jeg fik lov til at gå til
kl. 6, da jeg kom tilbage, sov jeg et par timer på vagtstuen, og kl. 10 blev jeg
fremstillet for retsofficeren, og blev så indsat i varetægtsarresten.
Der var så overfyldt, at vi var tre mand i hver celle. 1begyndelsen gik det meget
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godt, men i længden blev det trist kun at komme ud i frisk luft 1/2 time hver
dag og så ind igen. Jeg havde svært ved at tage det. Jeg havde set på
reglementet, at når man havde siddet fængslet i 4 uger, kunne vi forlange at
komme i forhør i retten, så da de 4 uger var gået, sagde jeg til arrestforvareren,
at jeg ville i forhør, for jeg mente at jeg var uskyldig, men han bremsede mig
med det samme, og sagde at det skulle han nok bestemme, og så for der en
trold i mig. Jeg kendte ham nemlig fra, da vi lå i det værste skidt på højderyggen
Chemin des Dames i Frankrig. Vi havde ligget derude og skulle afløses om
aftenen, men afløsningen havde lavet mytteri, så der kom ingen, og da han
hørte det, blev han rasende og langede ud efter vores kompagnifører, og blev
ført væk som tosset. Det rev jeg ham i næsen, hvilket var forkert, men jeg fik
da udløst min galde. Dette var på en mandag, så natten fra tirsdag til onsdag
blev døren åbnet, og der stod en officer, han var rundt for at inspicere. Vi stod
op af vores køjer, og han spurgte, om vi havde ønsker. Han var meget flink.
Jeg kom så frem med mit ønske om at komme for retten og blive afhørt, det
noterede han og ønskede os en god nat. Da han var gået, spurgte de andre to,
om jeg var rigtig klog, om jeg ikke var klar over, at jeg ville komme i Tugthuset,
og vi havde det da godt, hvor vi var, så de forstod mig ikke. Den ene havde
siddet der i fem måneder, men han var også taget på fersk gerning. Det var jeg
jo ikke, jeg var langt fra grænsen, så jeg ville ud. Så lørdag kl. 9.30 kom der
to fra vagtmandskabet for at hente mig til retten. Jeg regnede ikke med, at det
var krigsretten jeg skulle for, men det fik jeg snart at føle. Jeg blev ført ind i
retssalen, og da vidste jeg, at det var krigsretten. Der sad 3 høje herrer bag et
stort bord, og der stod jeg lille mand alene med to vagtposter med opplantede
bajonetter og skarpt ladte geværer, som om jeg var en morder.
Inden de begyndte at forhøre mig, havde jeg lært min lektie. Den jeg havde
sagt ved min første afhøring, men svært blev det. De 3 mænd blev ved med at
stille spørgsmål i tre timer, så jeg svedte og måtte have trøjen knappet op for
at få luft, ellers var jeg måske faldet om. Det var stadig det med de 100 mark,
men jeg holdt ved mit, at det var en fejltagelse med de 100 mark, fordi det var
mørkt, og min orlov var jo ikke udløbet, og det med min onkel i Styding var
jo også rigtigt, men det var svært at overbevise dem. Til mit forsvar sagde jeg,
at jeg havde været på orlov 2 gange fra skyttegraven, en gang fra Rusland i
1916 og en gang fra Frankrig i 1917, og at jeg altid var rejst derud igen, i forhold
til nu, hvor jeg var i gamisionen, og havde det godt, men det var jo ligesom,
det ikke var nok. Den ene af dem læste så højt fra mit levnedsforløb som tysk
soldat, fra jeg blev indkaldt den 10. okt. 1915, til jeg blev såret den 21. marts
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1918, og så spurgte han, om min far havde en gård, da han vidste, at jeg var
landmand, det stod jo i mine papirer, og det var godt, at han begyndte med det,
for jeg var næsten færdig. Han spurgte så, om jeg havde flere søskende, og det
havde jeg, og samtidig fik jeg indflettet, at en bror var faldet ved Arras. Så
spurgte han, hvem der var den ældste søn, og det var jeg jo. Så talte han
fortroligt med de andre to. Jeg kunne høre, at han fortalte dem, at éen der
engang skulle overtage gården, ikke ville sætte den på spil. Det havde jeg nu
slet ikke tænkt på. Han skal nok have været en tysk godsejer, siden han tænkte
i de baner.
Så var det forbi, men inden ville jeg gerne stille et spørgsmål - ja kort - "hvornår
kommer jeg ud ?", så sagde ham, der sad i midten: "måske til jul eller i morgen",
og det blev næste morgen kl. 8. Det var en søndag, og jeg var igen en fri mand.
Jeg fik så anvist en stue og en seng ved det samme kompagni, som jeg var hos,
da jeg rejste på orlov. Næste morgen blev jeg ved parolen udtaget til vagttje
neste, men det kunne jeg ikke, jeg skulle hente mine ejendele i retten.
Ham Feldwebelen på skrivestuen havde fået et helt forkert indtryk af mig, så
han var efter mig hele tiden. En søndag morgen ved parolen blev jeg udtaget
sammen med ni mand. Vi skulle på banegården for at læsse kul, hvad de skulle
med kullene, ved jeg ikke. Det var mig, der skulle føre de ni mand i sluttet trop
gennem byen. Da vi var lidt væk fra kasernen, spurgte jeg, om der var nogen
af dem, der ville læsse kul af, så kunne de få den seddel, som jeg havde og
melde dem på banegården, for jeg ville ikke læsse kul om søndagen. Det gik
meget godt til mandag morgen, mit navn var det første, der blev læst op, og
jeg måtte frem for fronten af kompagniet, og jeg blev skældt ud efter alle
kunstens regler, og blev som første mand udtaget til vagttjeneste. Jeg var klar
over, at nu måtte jeg finde på noget, og så meldte jeg mig syg. Den kunne de
jo ikke klare, og jeg blev så skrevet op i sygebogen, og kl. 10 blevjeg forestillet
for lægen, så gjaldt det om at simulere. Der var mange, der var ved lægen, for
det var i begyndelsen af den spanske syge (en ondartet influenza). Da jeg kom
for ved lægen, spurgte han om, hvad jeg fejlede. Jeg svarede, at jeg havde ondt
i halsen og brystet, og uden en undersøgelse sagde han, at jeg havde den
spanske syge, og jeg blev tildelt barak nr. 3. Det var jo ikke så godt, men jeg
mente, at når jeg ikke fejlede noget, kunne det vel ikke gå så galt. Der blevjeg
lagt i seng, og blev undersøgt af lægen. Lægen sagde, at det nok var på
begynderstadiet. Så jeg blev plejet efter alle kunstens regler, da der var gået 3
dage mente jeg, at det var bedst at komme ud derfra, for jeg kunne jo blive
smittet. Så jeg sagde til lægen, at jeg følte mig rask, og at jeg gerne ville
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udskrives, men han sagde så, om jeg var så ivrig efter tjenesten, så måtte jeg
være en god soldat, og om jeg havde et ønske, og det havde jeg. Det var nemlig
svært at få undertøj og uldvest. Så jeg spurgte, om ikke jeg kunne få en
anvisning fra lægen på de ting, for det gik jo mod efterår, og så var det jo godt
at have, og det fik jeg. Jeg sagde mange tak, for han var jo en af de gode. Jeg
gik så hen på tøjdepotet, for at få mine sager udleveret efter lægens recept. Nu
ved vi jo allesammen, at de karle, der havde fået sådan en post i depotet, var
det værste rak, så han begyndte at skælde mig ud, og han havde ikke noget tøj
til mig, da jeg hverken var syg eller skulle til fronten, men jeg sagde, at så måtte
jeg jo gå til kompagniføreren for at melde ham. Det hjalp, så jeg fik mine sager.
Jeg skulle så melde mig tilbage fra sygehuset. Jeg tænkte, at nu går det løs igen
med min "ven" fra skrivestuen, men det skulle jo overstås. Men det hele gik
anderledes, da jeg kom ind på kasernen og ville hen på skrivestuen, mødte jeg
min gode ven Fritz Jordan, underofficeren. Det var ham, der hentede mig
dengang i Flensburg, og han spurgte, hvor jeg havde været, for han havde ikke
set mig i flere dage. Så jeg fortalte ham det hele med den spanske syge. I den
tid jeg havde været borte, havde ham feldwebelen på skrivestuen fået den
spanske syge, så Fritz havde fået den plads, og da vi var gode venner, sagde
jeg til ham, at det var fint. Han skulle bare lade mig være i fred, jeg skulle nok
være væk, når der var parole, men det syntes han ikke om. Han havde en god
plads til mig uden for kasernen. Jeg sagde, at jeg kendte ingen gode pladser
ved tyskerne. Han forklarede mig så, at det var som tjener ved en hauptmann,
og at han var en ungkarl på 37 år og havde en 3 værelses lejlighed i byen, og
så er jeg jo af med dig, for jeg ved, at du ikke vil lave noget på kasernen. Jeg
sagde: "Det har du ret i, men når det ikke passer mig, kommer jeg igen". Jeg
skulle melde mig på en adresse i byen kl. 2 om eftermiddagen, der skulle jeg
afløse en rekrut, som skulle til fronten. Vi arbejdede sammen i otte dage, så
skulle jeg selv klare det. I den tid vi var to, gik det meget godt. Jeg lærte at
koge og gøre rent, så jeg mente, at det nok skulle gå. Om morgenen skulle han
vækkes kl. 7.30, når han ringede første gang, skulle han have varmt vand til
barbering, og når han ringede anden gang, skulle vi hjælpe ham bukserne på,
og det gjorde rekrutten så, men nu var han væk, så jeg mente, at det måtte han
klare selv, så jeg lod klokken kime, omsider kom han farende ud i køkkenet
og skældte mig ud for det værste, og om jeg ikke vidste, hvad jeg skulle. Jeg
sagde så: "Havde De været en ung pige, Var jeg kommet straks, men ikke ved
et mandfolk, så han måtte selv se at få dem på, for han skulle jo på kontoret kl.
9. Han fik så sin morgenmad, og der blev ikke vekslet et ord. Jeg hjalp ham
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frakken på, og han gik til tjenesten uden at sige god morgen, som han ellers
altid plejede. Jeg fik lejligheden i orden og fik kogt noget middagsmad, så den
var færdig kl. 12. Om morgenen havde han ikke megen tid, så jeg regnede med
et større opgør, når han havde spist, men det udeblev. Da han var færdig, sagde
han, at jeg skulle kalde på ham kl. 15.30, og så havde han tid til at ordne det
med bukserne, tænkte jeg, og var forberedt på det værste. Da kl. var 15.30
præcis bankede jeg på døren, åbnede den og sagde helt korrekt: "Hr. Hauptmann kl. er 15.30". Han lå på sin divan og sagde, at jeg skulle komme hen til
ham, men jeg mente, at det var bedst at holde mig lidt på afstand. Så sagde han
det en gang til, men jeg blev stående. Tredje gang sagde han det i en blødere
tone, så jeg gik derhen og blev stående stramt. Der stod en stol ved siden af
divanen, og han sagde, at jeg skulle sætte mig, så spurgte han om, hvor gammel
jeg var, 22 år, hvor længe jeg havde været i skyttegraven, 26 måneder, da svang
han benene ned fra divanen, så vi sad over for hinanden, og så sagde han, at
han godt kunne forstå, at jeg ikke ville hjælpe ham bukserne på. Han fortalte
så, at han havde været med derude i fire måneder i 1914, og han skulle ikke
derud mere, og det mente jeg heller ikke, at jeg skulle, og han sagde, at det
skulle han nok sørge for, da han var på reklamationsafdelingen ved 20.
armekorps, og hvis krigen ikke var ovre inden foråret, skulle han sørge for, at
jeg kom hjem for at hjælpe min far med landbruget. Han havde selv et gods i
Mecklenburg, som var forpagtet ud.
Så begyndte de gode dage, for nu var vi blevet venner - når vi var alene, ellers
var jeg tjener. Da der var mange, som han havde hjulpet fri, havde vi nok at
spise. Hver lørdag havde vi modtagelse. De kom med smør, fedt, gæs, gåsefedt,
and, flæskesteg, æg, skinke og meget mere, så vi havde nok at spise. En del
sendte vi til hans familie i Berlin, og vinkælderen var også i orden, så vi levede
som små baroner. En gang imellem havde vi gæster af andre officerer, og de
blev godt beværtet med mad og drikke. Når de så var fulde nok, sagde han,
Peter smid nu disse svin ud, men en af gangen, og du låser dem ikke ind igen,
før du har fået 5 mark af hver, for du skal jo også leve.
Så en dag kom han hjem og sagde, at vi ville få besøg aftenen efter af to herrer
med deres koner. Så det blev jeg lidt betænkelig ved. For at lave mad til herrer,
det kan nok gå, men når der nu kom damer, det var ikke så godt. Vi skulle have
gåsesteg med lidt grønsager. Jeg fik forskelligt købt ind. Nu havde jeg en god
ven i samme hus, som også var tjener hos en officer, og ham fik jeg til at hjælpe
mig, så vi fik jo gåsen gjort istand og ind i ovnen med lidt margarine til at brune
den med. Det gik meget godt. Så skulle jeg have bordet dækket, og min ven
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var ved at skrælle kartofler. Jeg lagde gåsen om på ryggen, inden jeg gik ind i
stuen, og jeg glemte helt at kigge til gåsen igen. Så kom min hauptmann hjem
og lugtede, at der var noget galt, så jeg for ud i køkkenet, men da havde min
ven faet ovnen op. Det var en forfærdelig lugt, men da det var på ryggen, den
havde ligget, flåede vi det brændte skind af, og smed den brankede sovs væk,
og fik blusset i ovnen lidt ned, men den næste sovs blev jo ikke så kraftig.
Efterhånden var maden færdig. Da så gæsterne kom, skulle jeg tage imod, og
tage deres overtøj og åbne døren til stuen, hvor hauptmannen tog imod, så det
var meget højtideligt, men det havde hauptmannen jo lært mig. Så fik de et
glas champagne til velkomst og rødvin til gåsen, og til deserten fik de portvin.
Desserten havde han købt i en forretning, og så fik de kaffe med likør og
cognac, og jeg fik megen ros over maden. Jeg mente nu ikke, det var noget at
prale af.
Nu var det sådan, at hver gang vi havde gæster, var det jo min opgave at forny
vinflaskerne. Det gjorde jeg på den måde, at når flasken ikke var helt tom, blev
den fornyet med en ny, når jeg så havde en del slatter samlet sammen, så blev
de hældt sammen og proppet til, når jeg på den måde havde fået en halv snes
flasker samlet, gik jeg ned til kasernen til nogle af mine kammerater med Fritz
Jordan i spidsen, det var jo ham, der havde flet det job til mig.
Den aften da damerne var med, blev der drukket meget champagne, så jeg kom
ind med en ny flaske, og tog den anden med, den var halv fuld, men det gik
ikke. Han sagde bare: "Peter! jeg tror ikke den er tom endnu". Men jeg snød
ham med den næste.
Dagene gik og den 7. november 1918 kom revolutionen, og da var min
hauptmann på orlov, men han kom om aftenen kl. 10, med alle sine distinktio
ner på, det undrede mig. Om dagen var alle officererne nemlig blevet overfal
det, og deres gradtegn blev revet af deres uniformer, og de der protesterede
blev slået ned. Så jeg sagde til min hauptmann, at gradtegnene var vi nødt til
at knappe af, så han så ud lige som mig. Vi kom da også godt hjem. Den næste
dag tog han civilt tøj på.
Sidst i november pakkede vi hans lager sammen i kister, for nu ville han hjem.
Han havde betalt huslejen til 1. januar, så da jeg ikke kun blive fri før i februar,
måtte jeg godt bo der indtil 1. januar, så behøvede jeg ikke at flytte hen på
kasernen igen. Jeg fik så ekspederet hans lager med en vognmand til banen,
da det skulle til Berlin, og så var jeg alené. Det meste af fødemidlerne tog han
jo med, så jeg spiste middagsmad på kasernen, men jeg skulle jo stadig være
afkommanderet for også at få min løn hver 10. dag, og da officererne ikke
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måtte have tjener mere, måtte jeg jo finde på noget, og jeg sagde, at jeg var
ansat ved Arbeider- und Soldatenrat ved 20. armekorps, så det gik meget godt.
Men omkring den 10. december søgte jeg orlov for at komme hjem til jul, det
blev afslået, men jeg gik derhen hver dag og forklarede, at jeg havde både været
i Rusland og på Vestfronten i 26 måneder, og jeg havde aldrig været hjemme
i julen, så det mente jeg nok, at jeg havde til gode, men det soldaterråd var
meget værre, end officererne havde været, og de var ellers slemme nok. Langt
om længe fik jeg orlov fra den 19. december, så gjaldt det om at fa pakket og
så til banegården. Om eftermiddagen kom der ingen tog, der blev så lovet, at
der ville komme tog kl. 7.30 og kl. 8, men de kom først klokken 8.30 og 9,
men de turde ikke holde for de var overfyldte, og der stod vi, flere hundrede
soldater, og ville hjem. For mit vedkommende var der langt fra Allenstein til
Gammelgab.
Der blev så lavet stormangreb på banegården, nogle holdt en revolver op for
næsen af banegårdskommandanten, og forlangte at han skulle skaffe et tog til
os, og at det skulle være tomt, når det kom. Hvordan han fik det ordnet, ved
jeg ikke, men klokken godt 12 kom der et tog med alle mulige vogne fra 1.
klasse til kreaturvogne. Jeg var så heldig at få en hjømeplads i en 2. klasses
vogn. Vinduerne blev slået ind med tornysteret bare for at komme med. Nogle
krøb op på taget, de kom aldrig hjem, for i Polen var der nogle tunneller, så de
blev revet ned og knustes. Nogle satte sig overskævs på bufferne mellem
vognene, de frøs ihjel, men med kom de. Vi andre, der var kommet med i
vognene, sad pakket som sild i en tønde, men vi var da med. Vi nåede Berlin
efter 20 timers kørsel, og så var det værste overstået. Nu kendte vi jo alle de
forskellige banegårde i Berlin, og jeg vidste, at jeg skulle til Lerther Banegård
for at komme til Hamborg. Der var ingen forbindelse straks, efter en ventetid
på omkring 5-6 timer, kørte vi mod Hamborg. Det plejede at tage godt 3 timer,
men nu tog det 6 timer, for de fleste lokomotiver, var slidt ned eller havde
"lungebetændelse", som vi sagde dengang. Nu kunne jeg snart se en ende på
rejsen, og toget til Flensborg var heller ikke så overfyldt, så det gik langsomt
men sikkert, så var der jo kun et lille smut fra Flensborg til Dynt, og så var
Peter hjemme lillejuleaften, og der var glæde over hele linjen.
Jeg har helt glemt at fortælle, at vi aldrig var alene, da vi først kom i
skyttegraven. Vi havde så mange lus, at en gang imellem var det lusene, der
havde os. Det hjalp så lidt, da det blev forår, hvis der var en lille bæk i
nærheden, der kunne vi så blive ordentligt vasket, hvad der ikke var så nemt,
når det hele var frosset til.
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NB! Det var ikke altid sort i sort, når vi en gang imellem kom i ro bag fronten,
og vi havde fået os vasket og noget godt at spise, kom ølankrene på bordet, og
så blev der festet, til vi ikke kunne mere, og alt var glemt. Da jeg blev ældre
og selv fik børn, ved jeg, at det må have været meget værre for mine forældre
at gå i evig angst for deres to drenge, der var derude.’
Nu vil jeg skrive lidt om min mor og far. Min mor var født den 7. november
1867. Far var født den 6. april 1862 på gården i Gammelgab. Mor var fra en
mindre gård i Skodsbøl. Meget om min mors barndom og ungdom ved jeg
ikke, men jeg ved, at hun kom ud at tjene på en gård på Als, der hed
"Bispegården", da hun var 18 år. Det var hos to brødre, der var slagtere. De
havde en søster, der var syg. Hende passede min mor til hun døde, derefter
blev mor så ung pige i huset. De to brødre var ungkarle, så de havde en
husjomfru, som stod for husholdningen. Da hun så gik af, fik min mor så
pladsen, da hun havde lært god madlavning af husjomfruen. Der var min mor
i 7 år. Så kom hun tre måneder på en dansk højskole ( jeg kan ikke huske
hvilken).
Min far har gået på en dansk realskole og taget realeksamen på dansk, han var
så i et par år karl hjemme hos sin far. Derefter blev han landvæsenelev hos sin
onkel Claus Peter Wolff i Gammelgab. Det var en gård på 180 tønder land, da
han var 20 år og skulle til session rejste han til Hamborg i et halvt år for at
undgå at blive soldat. Hamborg var Hanseatenstad, og der var store chancer
for at blive fri, og det blev han også. I Hamborg havde han en plads hos en
slagter, han skulle bringe kød ud til kunderne i byen. Jeg kan rigtigt se ham for
mig med trætruget på nakken i Hamborgs gader.
Han kom så hjem igen, efter at være blevet skrevet fri. 1 1888 kom han på Tune
Landbrugsskole. Det var en af de hårdeste vintre, der har været. Han har fortalt,
at han havde fået en dyne, der var fyldt med boghvede avner, og når han lå i
sengen faldt avnerne ned til begge sider, så han lå med kun dynevåret over sig,
og det var koldt. Da han kom hjem fra skolen, fik han plads, som forvalter på
"Bispegården" i Ketting på Als, det samme sted som min mor var. Om de
kendte hinanden før, ved jeg ikke, men et par år efter blev de forlovede. Det
var de i tre år, før de blev gift. 1 1892 kom fars onkel, der havde den store gård
i Gammelgab op til ham i Ketting, og sagde, at han skulle sige sin gode stilling
op, for han skulle komme til ham og bestyre hans gård i nogle år, for han ville
ud at rejse i et par år, og så kunne mor og far gifte sig og bo på gården. De blev
gift den 20. januar 1893. De var på gården i Gammelgab til 1. maj 1895, så
kom han hjem og overtog slægtsgården. Det var tredje slægtled.
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Da far gik i skole, var der en dansk realskole i Broager, hvor han tog
realeksamen. Det var noget helt ekstraordinært den gang, og det kom ham
senere til gode. Han blev tillidsmand i Sprogforeningen, som havde til huse i
Aabenraa. Far var også med i byrådet og i bestyrelsen for Skeide Mejeri.
Gammelgab Kommune skulle den gang før 1914 udrede 1600 mark, det var
nærmest til skolen i Skeide og sognet. Der var ingen andre, der betalte skat end
bønderne, og de satte dem selv i skat, afhængig af hvor godt høsten var gået.
Var det gået en og anden skidt, slap han billigere, de kendte jo hinanden ud og
ind. Vejene skulle bønderne holde ved lige, de blev opdelt, så hver havde sine
stykker. I 1913 kørte jeg 70 læs grus fra Kragesand ved Skeide, fire læs pr.
dag.
Til jul kom der store pakker med bøger, juleblade og Den Blå Sangbog, som
far og mor pakkede i små pakker, som vi børn gik rundt med til alle undtagen
bønderne. Bøgerne kom fra Sprogforeningen.
Det må have været svært for mor og far under krigen at have 2 sønner med.
Min bror, der var 2 1/2 år yngre end mig, blev hårdt såret og døde af sine sår
8 dage senere.
Far var også udtaget som nævning ved Landsretten i Flensborg, det kan jeg
huske, fordi han kom hjem derfra, og var meget ked af det, mor spurgte, hvad
der var i vejen, så sagde han, at han i dag havde været med til at afsige en
dødsdom.
Far var også med i Tilsynsrådet i Broager Sparekasse og meget andet.
Da krigen var ovre, var der to heste tilbage på gården, hvor vi før havde fire,
og fem køer, hvor vi før havde tyve. De var taget af tyskerne mod betaling, så
der var ikke meget at begynde med.
Mor og far har også været til udstilling i Paris, jeg kan ikke huske årstallet,
men det var Verdensudstillingen.
(Vedensudstillingen i Paris var i 1889 )
g havde en god mor, hun lavede god mad, og passede os børn godt. Selv om
vi var mange, og der var meget at se til blev vi samlet om kakkelovenen før
aftensmaden i mørkningen om efteråret og vinteren, og så sang vi de danske
sange, som mor havde lært os. Vi kunne allesammen synge, så det var skønt.
Der var mange sange, som vi ikke måtte synge i fri luft, men i stuen gik det
fint med den blå sangbog.
Den 3. november 1911 rejste jeg sammen med mange andre på Hejis Eftersko
le, for at lære at læse og skrive dansk. Regning kunne jeg fra den tyske skole,
særlig hovedregning. Dog var der den forskel, at i den tyske skole brugte vi
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dengang metermål og kilo, hvor de i det gamle land regnede med tommer og
pund. Det var en dejlig vinter, hvor vi fik meget lært. Specielt for os fra
Sønderjylland var det dejligt at kunne synge de dejlige danske fædrelandssan
ge. Den 1. april kom jeg hjem igen, og arbejdede så som karl igen, og alt kom
i den gamle gænge igen. I sommeren 1912 var der arrangeret et stort offentligt
dansk årsmøde i Broager for hele Sønderjylland, der var jeg med. Det var under
opsyn af gendarmer og den tyske Amtsforstander. Der var mange store talere
H.P. Hansen, Kloppenborg-Skrumsager, Peter Grau, Nis Nissen Vibøge Als
og mange flere. Der var flere tusinde mennesker med til mødet. Jeg kan ikke
huske alt, men een husker jeg, som det var i dag, og det var Skrumsager fra
Københoved, en stor kraftig mand med en meget kraftig røst, der kunne høres
vidt omkring. Han begyndte med at tale om tyskerne, alt det onde de gjorde os
danske, og han blev ved på den måde længe. Jeg tænkte på, hvor længe det
ville gå, inden han blev arresteret, og det stod på i mindst 20 minutter, så sagde
han:" Ja, så tænk, så vil de have, at vi skal kalde dem brødre". Der gik et sus
gennem hele forsamlingen, da han holdt op. Den tale skal nok ligge i et arkiv
et eller andet sted.
Det blev vinter og så begyndte gymnastikken, vi var et godt karle- og pigehold,
og det gik med sanglege de aftener, hvor både drenge og piger holdt gymnastik
samme aften, det var skønt. Det var vinteren 1912 - 1913.

Gymnastikholdet (Karleholdet). Nr. 3 fra højre i bagerste række er Peter
Andersen
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Vi havde i Broager en Foredragsforening, en Gymnastikforening og en Sang
forening, det vil sige, at det var en forening, hvor der blev spillet dilettant, der
blev spillet en gang før jul og en gang hen i det nye år. Det var store stykker,
som f.eks. Svend Dyrings Hus, Eventyr på Fodrejse, Elverhøj, Feriegæsterne
og mange andre. Når det var indspillet, var der generalprøver for børnene og
derefter blev stykkerne spillet 3 aftener i en uge, tirsdag, torsdag og lørdag.
Tirsdag for de unge, torsdag for de ældre og lørdag offentligt, og de samlede
fulde huse hver aften. Ungdomsforeningen var forbudt. Vi havde en ringrider
fest i Broager den første søndag i juli. Jeg var med første gang i 1912, og har
så redet med i 45 år, de 18 år som formand. Vi havde 2 markedsdage i Broager,
den 3. maj og den 3. november, med bal hver gang, og vi morede os. Når vi så
skulle hjem, sang vi ned af gaden danske fædrelands sange, og allerhelst dem
der var forbudt. Det varede ikke længe, så kom gendarmen, skrev vore navne
op, når vi ikke kunne løbe fra ham. Vi vidste ikke, hvad der ville ske, men
nogle dage senere kom han til far med en bøde på 3 mark for gadeuorden. Det
blev efterhånden til mange for far sagde om morgenen, hver gang vi havde
været ude "Nåh! blev du taget igen, ja bliv ved med det, det har de tyske svin
godt af', men 3 mark var jo også en slags penge dengang.
Om sommeren 1913 havde Grænseforeningen en tur til Dannevirke på cykel
frem og tilbage på én dag - det var hårdt. Vi gik oppe på den gamle mur og
tog en lille stump sten med hjem, som et minde.
Samme sommer var vi indbudt til Odense i 3 dage, hvor vi boede privat og fik
meget at se. Det var en stor oplevelse. Vi smagte Albani øl, vi var jo kun vant
til kaffepuncher. Det var en dejlig tur med skib til Fåborg.
Da jeg var 10 år, var jeg også på en rejse til Fyn. I hvilken anledning rejsen
var arrangeret, kan jeg ikke huske. Vi var 8 jævnaldrende drenge afsted. Vi
sejlede med damper fra Sønderborg til Fåborg - og det blæste en brandstorm
fra øst. Ud til Kegnæs gik det op og ned, men da vi havde rundet Kegnæs, fik
vi vinden fra siden, og det var ikke rart. Turen tog tre timer, men jeg blev ikke
søsyg, hvad de fleste blev. 2 af os skulle til Avernakø, og jeg var den ene, der
blev modtaget af Sognefogeden og fik aftensmad og i seng. Jeg skulle sove i
den anden ende af huset. Jeg var ikke meget stolt af at ligge alene et fremmed
sted. I den alder var det slemt de første aftener. Det var ældre mennesker, jeg
var hos. Jeg var der i 10 dage. Jeg skulle hver dag binde 25 halmbånd af strå
fra rughalm. De skulle bruges i høsten til at binde 3 neg sammen med. Det
kaldte de en kjærre. Jeg var alligevel glad, da de 10 dage var omme, og det gik
hjemad igen. Ude er godt - hjemme er bedst.
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Far købte den første selvbinder i 1900, derfor brugte vi ikke halmbånd som på
Avernakø.
11913 var der et stort møde i Vester Sottrup på Forsamlingsgården. Det var
forbudt for unge under 18 år at deltage, men vi mødte op alligevel. Før mødet
begyndte, blev der sagt, at så snart gendarmen eller amtsforstanderen kom,
skulle vi under 18 år, stå op og gå ovenpå. Ikke alle på én gang. Der var
reserveret værelser til os, indtil gendarmen gik. Så ville vi blive hentet ned
igen. Det var rigtigt noget for os drenge og piger. Da det så var afblæst, kom
vi ned igen, men så blev vi taget på hjemvejen i krydset i Nybøl. Det kostede
3 mark for os, der ikke var fyldt 18 år.
Så kom høsten 1913, efteråret og vinter.
I februar 1914 blev min far og jeg uenige, fordi jeg sagde til far, at den første
maj ville jeg ud at tjene på en anden gård, og i sin galde sagde han så, om jeg
troede, at der var nogen, der ville have mig. Det mente jeg nu nok. Jeg var jo
på vej til at blive 18 år. Mor måtte jo fa os på ret køl igen. Jeg begyndte at kigge
i avisen, om der var nogen, der havde brug for en karl, og det var der. Jeg skulle
møde hos ham om søndagen. Far ville også med, jeg sagde, at det kunne han
godt men lønnen skulle jeg nok selv afgøre. Det var en gård på 78 tønder land.
5 heste skulle jeg fodre, strigle og holde dem rene. Andenkarlen skulle muge
ud og holde stalden ren. Vi kom så til lønnen, han spurgte, hvad jeg forlangte.
Jeg sagde 550 mark for et år. Han mente at 500 mark var nok, men jeg holdt
fast og fik 550 mark.
Den 1. maj 1914 begyndte jeg så i den nye plads, og det gik godt, det var jo
min fars skyld, at jeg havde lært at lave et godt stykke arbejde med akkuratesse.
Det var også et godt madsted, hvor det dengang kneb mange steder, hvor det
stod på flæsk og grød 21 gange om ugen. Her var kosten ligesom derhjemme,
jeg fik også aftalt, at jeg skulle med 2 dage til ringridningen i Broager og to
dage til amtsringriderfesten i Sønderborg. Det var den eneste ferie, jeg havde
i det år. Gymnastikken var altid om aftenen.
Den første august udbrød krigen. Jeg var for ung til at komme med, jeg var
lige fyldt 18 år, og manden var for gammel til at skulle møde. Efterhånden blev
der indkaldt mange, som skulle med i krigen.
Jeg flyttede så hjem da året var'omme. Blev så karl derhjemmme igen. I maj
1915 skulle jeg på session, det var at blive fremstillet for militærkommissio
nen. Jeg blev udtaget til tysk soldat, det var årgang 1896. Vi regnede med, at
krigen ville være forbi, inden vi skulle med. Der var allerede faldet mange gode
danske mænd, og der var megen sorg over det ganske land. Sommeren gik, og
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der skete ikke noget, men den 10. oktober 1915 blev jeg indkaldt til at møde i
Flensborg.
1919 var jeg karl hjemme i 3 måneder og blev skånet meget efter at være
kommet godt hjem fra krigen med hele lemmer.
I april blev jeg Landvæsenelev hos Lawaetz i Ulkebøl på Als en gård på 300
tønder land. Han var en stor mand inden for frøavl og forsøg med hvedesorter.
Han havde fremavlet en hvedesort, som han kaldte Alshvede, en yderig sort.
Der var jeg i 7 måneder og havde et stort udbytte deraf.
Den 3. november rejste jeg på Ryslinge Højskole i 5 måneder. Det var en god
skole, der fik jeg lært en masse gode ting. Den 10. februar var jeg hjemme til
afstemningen, og jeg var med til at stemme mig hjem til Danmark. Jeg kom
hjem den 1. april og var karl hjemme igen til 1. maj 1922. Den dag blev jeg
bestyrer på en gård på 180 tønder land. Det var den samme gård, hvor min mor
og far var fra 1892 - 1895. Der var jeg i fem år. I 1921 lærte jeg en pige at
kende, som senere blev min kone. Vi var forlovet i to år, og vi blev gift den
16. november 1923. Min kone hed Kathrine Margrethe Krogh og blev født i
Rinkenæs den 31. december 1900.
Vi fik 4 børn, en pige og tre drenge, som kom i Broager Realskole. De hedder
Annemarie, Nis Peter, Ejner og Holger. Ejner besøgte Statsskolen i Sønder
borg og tog Realeksamen og kom i handelslære. Nis Peter blev landmand og
Holger blev uddannet bilmekaniker. Annemarie lærte husholdning. Annema
rie blev gift med direktør Jens Christensen på vores sølvbryllupsdag i 1948.
Nis Peter som fik gården blev gift med Annedore Schmidt fra Vamæs. Ejner
er gift anden gang med Hedvig Christiansen fra Vejle. Holger blev gift med
Johanne Tychsen fra Krammark.
Nu vil jeg fortælle lidt om mine tillidserhverv. Jeg har været medlem af
bestyrelsen i Gråsten Andelsslagteri. Siden 1938 medlem af repræsentantska
bet for Sønderborg Amt i Forsikringsselskabet "Danmark" senere Tryg indtil
1. april 1982. Jeg har været med i bestyrelsen for Kræftens Bekæmpelse,
Turistforeningen og Det Konservative Folkeparti. Desuden har jeg været
formand for i Ringriderforeningen i 18 år. Min far var med ved oprettelsen af
Graasten Andels Svineslagteri og var med i 10 år.
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Bibelhistorie på sundevedmål
Lærer Johannes Iversen fra Iller og hans bibelhistoriske
fortællinger på dialekt.
A f Inge Adriansen og M agda Nyberg.

Iller Skole ca 1910. Den stærkt ændrede skolebygningfindes fortsat på Illervej
25. Det har ikke været muligt atfå et skolebillede med lærer Iversen, der måtte
forlade skolen i 1907. De ældste børn på billedet har haft bibelhistorie hos
Johannes Iversen.
Hvis man for 100 år siden kom forbi skolen i Iller og kiggede indenfor, kunne
man opleve læreren, Johs. Iversen, fortælle bibelhistorie på sønderjydsk på så
fængende og levende vis, at eleverne må have glemt tid, sted og årtusinde. Når
de i den næste time skulle genfortælle, hvad de havde hørt, var det ingen sag
for dem at huske historien om, at Faraos gendarm ville smide de små drenge i
den store bæk Nilen.
Vi vil her gengive otte af Iversens bibelhistoriske fortællinger på sønderjysk,
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flere er desværre ikke bevarede. Derefter vil der blive redegjort lidt om
skoleforholdene i tysk tid og til sidst om Iversens brug af sønderjyske ord og
vendinger. Men først historierne - og de er bedst egnede til mundtlig fremfø
relse eller højtlæsning. Ved stillelæsning mister de lidt af deres kraft og farve.

Hvo som ikke annamer Guds Rige som et lidet barn,
han skal ingenlunde komme ind i det.
(Mark. 10,15.)
fortalt af Maria Andersen

Tekster fra det gamle testamente 1-4
1.
Dæ va jen Gan^ to Bynne;1* di hjet Abraham aa Lot, aa di boi sammel. Di hai
saa galt manne * Faae, aa di lat em gaa, hvo di vild. Men di hai aa Kael te aa
vaer em3*, aa di Kael kam op aa slaas om e Græis, øve de4*, di hai olt fo manne
Faae. Sin saai Abraham te Lot: "De æ it væe, vo Kael ska gaa aa slaas om e
Græis! La vos helle gaa skild a5*. No ka do tei6) føst, hva fo en Lyk Græis, do
vil ha, saa vil æ tei e Rest te min Faae aa bliv fraa7* dit." - De va næt8* a
Abraham, fo han va den Størrest.
Saa saa Lot sæ om, hvo de bæest Græis va. Sin saai Lot te Abraham:" Æ9*
vil ha olt de goi Græis dæe nen10*i e M ai11*." Saa maat Abraham ha de ringest
Græis. - De va it næt a Lot, te12*han tov de bæest Græis, fo de va oltsammel
Abrahames! Hvenl i| de it æ næt, æ slem. De æ it væe aa væ slem, fo saa blive
vi narre sjel! De biøv Lot aa14*, - fo dæ vaa slem Folk dæe nee i e Mai. Aa de
vae alle1 *læng, sin biøv old Lotes Faae toven. Aa han hai alle faat em bæt16*,
hai Abraham it kommen aa hjolpen ham.
(1. Mos. 13,5 - 13.)
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1. Bynne = bønder.
2. galt manne = overordentlig mange (ordet galt bruges i søndeijysk meget
ofte som forstærkende biord i forbindelse med et efterfølgende tillæg
sord.
3. vaer em = vogte dem (nogle far).
4. øver det = over det; dvs. fordi.
5. gå skild a = gå skilt ad; dvs. gå hver til sit. Denne vending er kendt i angelsproget, om den også er kendt andetsteds i det søndeijyske område
oplyser ordbøger og samlinger intet om.
6. tei = tage.
l.fr a a = fra.
8. næt = pænt; "Det va næt a Abraham", dvs. at det var pænt af Abraham,
således bruges ordet hyppigt i Angelsproget, mens noget tilsvarende
ikke er registreret for Sundevedområdet.
9 .Æ = je g .
10. nen = nede.
11. Mai = made; betegnelsen for et lavtliggende engstykke.
12. te = at.
13. Hven = hvem.
14. aa = og, dvs. også.
15. alle = aldrig.
16. bæt = mere, almindeligt brugt i Sundeved, Angel og Fjolde (Sydslesvig).

2.

Dæ va jen Gang en Moe aa en Fae! di hjet Eva aa Adam. Di hai to Drenge; di
hjet Abel og Kain. Abel va den yngest; Kain den gamlest1 Abel va goi; Kain
va are“*. Vo Hæ
saai te Kain: "Do maa it væ slem, fo saa gø do nove!" Men de
3\
va han evikke fo han va vre aa Abel. Aa sin jen Dav, saa slov Kain sin Broe
Abel ihjel. - De maa vi it gøe fo vo Hæ, eisen kømme ' han ætte vos aa straffe
vos. Vo Hæ saai sin te Kain: " Hvo hæ5) do gøe a din Broe Abel?" Kain saai: " De
vee æ it, fo æ ska it vae ’ ham !"
Vo Hæ saai te Kain: "Hva hæ do gøe ?! Æ ve nok e7). Do hæ jo slon Abel ihjel
!! No maa do it kom hjem te din Moe aa Fae mee, aa old e Folk di ska kom
ætte dæ!"
Saa jave vo Hæ saa galtX*a Kain; aa han rænd olt hva kan kund. Aa han pippe9*
sæ, hvornær101 han saa Folk. Aa han tot11*alle vov aa kom hjem te Moe og
Fae mee, øve de, han hai slon sin Broe Abel ihjel.
(l.M os. 4, 1-16)
1. den gamlest = den ældste.
2. arg = ond.
3. evikke = ihvilket, dvs. alligevel.
4. kømmer = kommer.
5. hæ = har.
6. vae = vare dvs. have opsyn med.
7. Æ vee nok e = jeg ved det nok. Denne ordstilling kendes i gammeldags
sønderjysk.
8. galt, "jave .. så galt a Kain" = jagede Kain bort på en måde, der gjorde
stærkt indtryk på ham.
9. pippe sig = skjulte sig.
10. hvornær = hvornår, dvs. når.
11. tot = turde.
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3.

Om Ætteaar seie e Stork te sin Smaa: "Kom no Bøen!
No vil vi reis te Ægypten. Dæe æ saa manne smaa lække Parre!1*" Aa saa
smække de smaa saa galt mæ e Nef; aa saa reise di te Ægypten. Ægypten æ
grov lavnt2*væk, aa de æ varmt dæ - aasse om Vintren3\ Dæe æ saaen en galt4*
stoe Bæk, aa den æ dæ manne Parre aa Firreben aa Krokodælle i. Fo manne, manne, manne Aae sin, da va dæ saan en gal5*Kong dæ: ham koldt
di Farao. Han saai, di smaa Drenge di sku drovnes i den stoe Bæk. I den Ti, da
hai en Kuen en lil køn Dreng; aa hun vild it ha drovned ham. Saa pippe6*hun
ham i tre Maanre. Men saa ku hun it pip ham bæt7*, fo han græe emel saa galt,
te di kund høe e8* old ue aa e Vei. Hun biøv bang fo, te e Sjendarm han sku
kom aa smie e Dreng ue i e Nilstrøm aa straf hind. Dæfo tov hun en lil fin
Kasten9*a Røre aa klin Peg10*ynne11*e Bund, te en kund seil. Saa laai hun e
Dreng dæe i og sat ham ue i e Bæk emel e Sive. Aa hans stoe Søste stov12*aa
passe aa, te han it seild væk.
(fortsættes på side 106)
1. Parre = padder, dvs. frøer.
2. grov lavnt = meget langt.
3. om Vintren, her burde der have stået: om Vinter, i sønderjysk har vi ikke
efterhængt kendeord.
4. galt stoe = meget stor.
5. en gal Kong = en vred, ond konge.
6. pippe (saa pippe hun ham osv.) —skjulte.
7. bæt = mere, se tekst 1 note 16.
8. e (di kund høe e old) = det.
9. kasten = kasse.
10. Peg = beg, former med p i stedet for b kendes i en stor del af Jylland,
syd for en linje fra Nissum Bredning til Vejle.
11. ynne = under.
12. stov = stod.
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(De va de Stei, hvo e Konges Dætte13* oldtiens baie sæ). Om e lidt kam e
Konges Dætte aa vild ue aa bai.
Hun hai sin Tjennestpigge mæ. Saa saai hun te den jen: "Gaa ue aa hint mæ
den moie14^ Kasten, fo æ vil see, hva dæ æ i en!15*" Lav hun saa lot16*e Laag
a e Kasten, saa laa den lil Dreng dæei aa skreg, fo han va hungre. E Konges
Dætte troi, te e Dreng va kytl7) ue, aa saa saai hun: "Sikken en lil køn Dreng,
vi fandt! Ham vil æ behold!" Fo hun hai ingen Dreng sjel. Men han biøv
endain18*ve aa braal19*. Saa kom hans Søster løfend, aa hun saai: "Ska æ hint
dæ en Kuen, hva dæ2()) ka gi ham Pat?" Sin saai e Konges Dætte "ja", aa saa
rænd e Pig aa hint e Drenges eien Moe. Men de vist e Kongens Dætte it.
Saa fæk e Drenges Moe ham egen, aa hun fæk endain21 *Pæng te, fo aa behold
ham saa læng, te han ku spis siel. Sin brang hun ham om te e Konges Dætte.
Aa dæe fæk han di køn Klæe aa aa skuld gaa i Skol. Di koldt ham Moses. Ham hjalp vo Hæ eisen da! Old di anne Drenge skuld drovnes.
(2. Mos. 2, 1 -10.)

13. Dætte = datter.
14. moie = løjerlig.
15. en = den (Hva dæ æ i en).
16. lot = lukkede.
17. kytte = kastet, smidt.
18. endain = enddaend, dvs. sandelig.
19. braal = brøle, dvs. græde.
20. hva dæ (en Kuen hva dæ kaa osv.) = der (henførende stedord), denne
konstruktion kendes ikke uden for Sønderjylland.
21. endain = enddaend, her = tilmed.
22. Klæe, i forbindelsen: di køn Klæe, dvs. det pæne tøj (ikke dagligtøjet).
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4.

Abraham hai kuns jen Søn. Han hjet Isak. Vo Hæ saai te Abraham: "Tei1*Isak
aa slavt ham te mæ!" Men de va slet it saaint2*vo Hæes Alor. Han vild blot
see, om Abraham vild lyste3*. - Vi ska oldtiens lyste vo Hæ! - Saa gik Abraham
saa lavnt4*væk mæ Isak, te hans Moe slet it ku see dem. Lav51 di hai kommen
lavnt væk, saa bygged Abraham en Skosten6*aa laai Træ aa’n7*. Sin bandt han
Isak aa laai ham op aa e Skosten. Aa saa tov han e Kniv aa vild te aa stik ham.
Saa biøv Isak saa redX) aa ga sæ te aa græe. Han øity> ætte vo Hæ, han skuld
kom aa hjelp ham.
Saa skikked10*vo Hæ strås en Engel. Han saai te Abraham: "Do maa it kom
i n
te ham, fo de va it saaint vo Hæes Mening!" Saa biøv di baai to ’ saa grovt
glai, lav Isak maat kom nee a e Skosten. Fo Abraham vild gien behold Isak.
12)
Saa fanged di en Bok. Den steit di i e Stei fo. - Elav ’ di saa stov ’ aa bai te
vo Hæ, sin saai vo Hæ te Abraham: "Æ æ saa glai ve dæ, øve de14*, do vild
15)
lyste! Aa no ska e gaa dæ saa godt, aa old e Folk ska væ glai mæ dæ aa!
Sin reist di hjem egen. - Men Isak forglemt alle16*aa bei te vo Hæ.
(1. Mos. 22, 1 - 18.)
1. Tei = tag!
2. saaint = sådant, formen er speciel for Sundevedområdet + Als.
3. lyste = lystre.
4. lavnt = langt.
5. Lav = lag, dvs. da.
6. Skosten = skorsten, betegnelse for det åbne ildsted i de gamle køkkener.
7. aa ’n = på den.
8. red = ræd, dvs. bange.
9. øit ætte = øbede efter, dvs. kaldte på.
10. skikked = skikkede, dvs. sendte.
11. baai to = både to, dvs. begge to.
12. Elav = ilag, dvs. da.
13. stov= stod.
14. øver det = over det, dvs. fordi.
15. aa = og, dvs. også.
16. alle = aldrig.
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Tekster fra det nye testamente 1-4
1.
Jen Gang da va dæ saan en slem Blæst. Aa e Hav va heelt vedt1Vaa e Søe21 di
va saa stoe, te di slov op i e Baae, aa den va næe ve aa vælt. De va rigtenok en
stoe Baae, men e Søe va møiel3*stø. Dem, hva dæ4*gik i Skol ve vo Hæ, Jesus,
di va i e Baae. Di hai jo it behov aa væ bang, fo vo Hæ Jesus va aa sjel mæ
dem, aa han kan gøe old Ting.
Han laa ebag i e Baa aa sov, fo han æ alle5* bang; men de va di Kael aa e
Skipper. Saa krøf di hen te Jesus - fo e Baae jumpe saa galt7*- aa ruske i ham
aa gøe ham vågen8*. Di raaft saa galt: "Frels vos, vo Hæ, vi fogæe!9*" Saa
stov10* vo Hæ Jesus strås op aa saai: "Hvofo æ i red, nær æ æ mæ jer ?" Sin
troue11>han ætte e Storm, te121 en sku væ stil aa ætte e Søe, te di sku læg dem
nee. Aa e hav biøv strås blik stil.
Men e Skippe saai te dem, hva dæ va mæ Jesus: " Hva æ de da fo en Mand, te
i hæ mæ jer? Æ hæ alle fø setjen, hva dæ ku hold Styr aa e Storm aa e Søe!"
Men di saai: "De æ vo Hæ sjel!!" - Aa saa kam di godt øve aa den annen Si.
Men di maat ro.
(Matth. 8, 23 - 27)
1. vedt = hvidt.
2. Søe = søer, dvs. bølger.
3. møiel = møgel, dvs. meget.
4. Dem, hva dæ gik osv. = dem der gik ("hvad der" er almindelig som hen
førende stedord i sønderjysk).
5. alle = aldrig.
6. jumpe = jumpede, dvs. gyngede.
7. saa galt = så voldsomt.
8. vågen = vågen.
9. fogæe = forgår.
10. stov = stod.
11. troue = truede.
12. te = at.
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2

Den Gang, lav1*Jesus va hæe nee aa e Joe saan, te en ku se ham, da gik han
jen Avten te en By, hva dæ2) hjet Nain. Aa hans Disiple aa manne Folk gik
mæ ham. Rundt om e By va dæ en Mur, aa den va dæ Port’ i. Lav di kom tæt
3)
te e By, saa gik e Port op aa dæ kam en Ligskae ' ue, fo dæ va jen dø aa skuld
begraves. De va en gammel Kunes jennest Søn.
De va snart mørgt, aa di hai e Løjtere4* mæ. Dæ va ingen Laag aa e Keest, aa
di hai helle ingen Ligvun. Di bar e Keest aa e Hære5*. Aa den gammel Kuen
gik ebag aa græe. Lav Jesus saa hind, tot han, te de va grovt kjøvt6* fo hind.
Aa han saai te hind: " Græd ikke!" Saa gik han jet Skridt tefram 1aa tov fat aa
e Kant a e Keest. Saa maat di, hva dæ bar e Keest, bliv staaend. Saa saai vo
Hæ Jesus te den, dæ laa i e Keest: "Du unge Karl, jeg siger dig: staa op!" Saa
biøv e Lig strås løvend. Han sat sæ op i e Keest aa begyndt aa snak.
Saa biøv di Kael, va dæ bar, saa bang, te di snart hai smet e Keest. Di sat ham
Q\
nee aa e Joe. Aa Jesus tov e Dug ’ a ham aa reest ham op. Sin saai han te hans
Moe: "Hæ hæ do ham egen." Saa biøv hun saa glai; men e Ligskae biøv saa
bang. Saa kom di old hen mæ e Løjtere aa saa aa ham. Aa di saai:" Æ Dogte
ku it sands9*ham; men Jesus kund gøe ham løvend!" - Dæefo æ Jesus vo Hæ
sjel! - Aa di sang ham en Salm; aa e Stjerner di skeend.
(Luk. 7, 11 - 17)
1. lav = lag, dvs. da.
2. en By, hva dæ hjet osv. se tekst 1 note 4.
3. Ligskae = ligskare, dvs. begravelsesfølge.
4. Løjtere = lygter, formen løjter i ental er almindelig i sønderjysk og syd
ligt vestjysk.
5. Hære = hærder, dvs. skuldre, ordet kun registreret fra Sundeved, Angel
og Sydslesvig.
6. grovt kjævt = meget kedt, dvs. meget trist.
7. tefram = tilfrem, dvs. fremad.
8. e Dug = dugen, dvs. ligklædet.
9. sands = sanse, dvs. bringe i orden, her = kurere.
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Vo Hæ Jesus holle saa møiel1* a di smaa Bøen. De vist e Folk nok. Jen Dav
hai han sat sæ nee, fo han va træt. Stras kam e Kunne mæ dæ Bøen aa vild ha,
te han sku læe dem aa bei køint; fo saa blive di goi Bøen aa kømme2*en Gang
op i e Himmel. Men Jesus Disiple tot3*, te de va fo galt, saa’n aa plav han4*,
nær han va træt. Di vild jav e Kunne væk mæ e Bøen.
Lav5*Jesus saa de, saa biøv han kjøv6*aa saai: "I vejo nok, te æ holle saa møiel
a dem! Hvofo jave i dem saa væk fra mæ? La di smaa Bøen kom hen te mæ?
Di ka bædst læe, hvoint7*di ska bliv goi hæe aa kom op i e Himmel te mæ
sin. De æ eisenx*nok aa bædst for old Folk, te di gø saaint som e Bøen9*hæe !"
Aa saa tov han e Bøen aa e Skøe aa va glai mæ dem; aa saa biøv di saa glai ve
Jesus aa forglemt ham alle sint.
(Mark. 10, 13 - 16)
1. møiel = møgel, dvs. meget.
2. kømme = kommer.
3. tot = tykte, dvs. syntes.
4. han; fejl for: ham.
5. Lav = lag, dvs. da.
6. biøv han kjøv = blev han ked af det.
7. hvoint = hvordan.
8. eisen = ellers.
9. hæe = her, dvs. her på jorden.
10.
aa = og, dvs. også.

4
Lav Jesus va liid aa boi hæe aa e Joe mæ sin Moe Maria i Nazareth, da va han
rigte goi aa grovt klog1*, fo han vidst saa møiel2*om vo Hæ. Aa de va da helle
it saa sært, fo han va jo vo Hæ sjel. Aa old Folk ku li ham saa godt. - Hans
Forælle gik oltins næt31 te Kjerk. Aa te Paask gik di te Jerusalem, fo dæe va
en grovt stoe aa køn Kjerk. Den koldt4*di e Tempel. De va lavnt dæehen, aa
di maat gaa manne Dav, fo aa kom dæehen. Di gik i stoe Flok sammel.
Føst lav * Jesus va biøven 12 Aar gammel, fæk han Folov te aa gaa mæ dem
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te Jerusalem. Dæe passe han sæ sjel i di 8 Dav, di va dæ. Saa skuld di reis hjem
egen. Hans Forælle tænt, te han sku nok sjel gaa mæ dæ Nabor i e Flok, nær e
Tid va om. Dæefo gik di urren vie hjemad. Men da di naai di anner, da va Jesus
it emel dem. Saa biøv di bang, te han sku væ kommen nove te, aa saa gik de
tebage te Jerusalem aa ledt ætte ham.
Føst om 36) Dav fandt di ham. Di tænt, te7) di hai alle funden ham, aa saa vild
di bei Gud om aa hjelp dem. Da di saa kam op te e Tempel, saa sad han dæe
emel old e Præest aa snakke mæ dem om, hvoint8*vi ska bæ vos ad aa kom op
i e Himmel. Aa old tesammels saa fovundre9^ di dem øve, te han va saa klog
aa ku svae saa køint.
Men lav hans Forælle saa ham, saa biøv di red1° \ aa hans Moe saai: "Søn,
hvofo reist do da it strås mæ? Vi hæ ledt saa galt1 ætte dæ, aa vi va saa bang?"
Men Jesus saai: "Hvofo kom i it strås hæ op te e Tempel? I ku jo nok vee, te
æ helst vild væe i Guds Hus aa snak om aa bliv salig!" De hai di jo it tænt aa.
- Aa saa gik Jesus mæ dem te Nazareth. Aa han biøv sin møiel stø12*aa kloge.
Aa han lyste oltiens sin Forælle; men helst vild han da læe nove om aa bliv
salig, - fo de æ de Vigtest!
(Luk. 2, 39 - 52)
1. grovt klog = meget klog.
2. møiel = møgel, dvs. meget.
3. g ik .. næt te kjerk = gik pænt og ordentligt i kirke.
4. koldt = kaldte.
5. lav = lag, dvs. da.
6. om 3 Dav, meningen må være om 3. (tredje) dag, dvs. på den tredje dag.
7. te = at.
8. hvoint = hvordan.
9.fovundre = forundrede.
10. red = ræd, dvs. bange.
11. Vi hæ ledt saa galt ætte dæ = vi har ledt meget efter dig.
12. stø = større.
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Lærer Johs. Iversen i Iller
Johannes Friedrich Iversen blev født i 1856 i Tøstrup i Gelting Sogn i Angel,
hvor hans far var urmager. Han var en opvakt dreng og blev sendt på
brødremenighedens kostskole i Christiansfeld. Her må beslutningen om at
blive lærer sikkert være modnet i ham. Efter endt skolegang blev han allerede
som 16 årig vikar i Lintrup i 1872, og senere arbejdede han som præparandlærer i Fole. I 1875 kom han på Tønder seminariums danske afdeling, idet
seminariet fra 1864-1884 var opdelt i en dansk- og tysksproget afdeling. Johs.
Iversen var en typisk repræsentant for de knap 300 lærere, der blev uddannet
på den danske afdeling af Tønder Seminarium. Ingen af dem var sønner af
embedsmænd eller akademikere. Det var gårdmandssønner, lærer- og håndværksbøm, som her fik en uddannelse til at virke i folkeskolen i Nordslesvig.
Selvom Iversen opvoksede i det overvejende tysktalende Angel og fik sin
skolegang på den tysksprogede skole i Christiansfeld, beherskede han både
rigsdansk, sønderjysk og tysk - og sikkert også plattysk, som i hans barndom
var det dominerende sprog i Angel. I 1878 fik han sin lærereksamen, og arbejde
de to år som nyuddannet lærer i Draved nær Tønder. 1 1880 søgte han til Iller
og var her lærer i 27 år, indtil myndighederne afskedigede ham i 1907. Efter
sin afskedigelse flyttede Johs. Iversen tilbage til sin barndomsegn i Angel,
købte et husmandssted nær Gelting og ernærede sig her som husmand og
organist ved Gelting Kirke . Han døde i 1939.
Om Johs. Iversens virke i skolen i Iller, ved vi kun lidt. Han tog aktiv del i
sognets folkelige arbejde og var således dirigent for sangforeningen "Harmo
nien" i Broager. Som tjenestemand måtte Iversen afholde sig fra nationalpoli
tiske manifestationer, og hans religionsundervisning på dansk dialekt=sønderjysk var tilladt af de tyske myndigheder. Derimod var det næppe velset, at
nordslesvigske lærere udgav undervisningsbøger på dansk. Det er antageligt
derfor, at det lille hefte blev udgivet under dæknavnet Maria Andersen.

Folkeskolen i Nordslesvig i tiden under tysk styre
Da Iversen arbejdede som ung vikar i Lintrup, foregik skoleundervisningen i
Nordslesvig helt overvejende på dansk, selvom Sønderjylland var blevet en
del af kongeriget Preussen. I 1878, det år han blev færdiguddannet på Tønder
Seminarium, blev skoleundervisningen halvt tysk. Og i 1888, da han arbejdede
i Iller, blev skolen helt tysk med undtagelse af religionstimerne. Johannes
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Iversen havde således på nærmeste hold oplevet skolens gradvise fortyskning
og kravene om lærernes ubetingede loyalitet over for myndighederne.
I overgangsperioden 1864-1866 sad de nordslesvigske lærere uantastede i
deres embeder. Men efter hertugdømmernes indlemmelse i kongeriget Preus
sen i 1867 kom der en forordning om embedsmænds edsaflæggelse. For mange
dansksindede lærere var kravet om aflæggelse af troskabsed til kong Wilhelm
en stor psykisk belastning, og knap 100 lærere valgte at sige nej. Dette medførte
øjeblikkelig afskedigelse. En del steder så den dansksindede befolkning i
øvrigt med mistillid på de lærere, der valgte at aflægge ed og at blive i deres
stillinger. Men ved deres forbliven var de med til at sinke folkeskolens
fortyskning gennem mange år. Hvis der havde været tyskkyndige og fortysk
ningsivrige lærere i tilstrækkelig mængde i 1867, havde myndighederne gjort
folkeskolen tysksproget langt hurtigere end det blev tilfældet.
I slutningen af 1890-erne var de to timers religionsundervisning på dansk også
i fare. Lærerne fik et særligt tillæg, hvis de påtog sig at undervise i religion på
tysk, og svagere sjæle kunne derfor godt fristes til at agitere for at skifte fra
dansk til tysk religionsundervisning.
Dette var en - for danskheden - yderst betænkelig udvikling. De unge, der var
fremmede over for dansk bibelhistorie, danske salmer og dansk litteratur, ville
næppe i længden kunne fastholde nogen forbindelse til danskhed. Den natio
nalpolitiske kamp var i høj grad også et spørgsmål om skoleundervisning.
Iversens udgivelse af det lille fordringsløse hefte på søndeijysk skete således
på et tidspunkt, hvor udviklingen gik mod en større grad af fortyskning.
Under ledelse af overpræsident von Koiler var der indledt en stærk og hård
fortyskningskurs, og initiativer som Johs. Iversens har ikke været velsete fra
en edssvoren embedsmand. Hvorvidt det er denne udgivelse, der var den
direkte anledning til hans afskedigelse, ved vi dog ikke.

Andre bibelhistoriske fortællinger
De 8 små fortællinger, der er bevaret fra lærer Iversens hånd, vidner om en
levende undervisning båret af stor glæde ved og evne til mundtlig fortælling.
De viser også, at Iversen var en god pædagog, der formåede at tage udgangs
punkt i barnets forestillingsverden. Disse fortællinger går ind i en dansk
tradition for god folkelig bibelhistorie, der også omfatter Morten Pontoppidan:
Bibelske Historier fortalt for børn (1909-11) og Jeppe Aakjær: A f Gammel
Johannes hans Bivelskistaarri (1911). I indhold og fortællestil minder Iversens
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fortællinger om Pontoppidan, og i formen om Aakjær.
Iversens udgivelse er imidlertid ældre end både Aakjærs og Pontoppidans, og
han synes ikke at have arbejdet ud fra et forbillede. Der kendes en række
eksempler fra midten af 1800-årene på prædikener, hvor præster anvender
sønderjysk. Selvom Iversens bibelhistoriske fortællinger synes at være de
eneste trykte eksempler på en undervisning på denne art, har der sandsynligvis
været mange andre nordslesvigske lærere, som i lighed med ham har valgt at
bruge ord, udtryk og billeder fra børnenes nære forestillingsverden i religions
timerne. Selvom udgivelsen af fortællingerne er enestående, har undervis
ningsformen næppe været det.
En slags programerklæring for sit virke giver Iversen selv med titlen på det
trykte hefte: "Hvo som ikke anammer Guds Rige som et lidet barn, han skal
ingenlunde komme ind i det". (Markus kap. 10,15). På et håndskrevet manu
skript til den trykte udgivelse, der lå i hans søns dødsbo, har Johs. Iversen tillige
anført citat af den norske digter Bjømstjerne Bjømson: "Det burde være
påbudt, at bondebamet skulle begynde med sit eget mål, da ville den første
undervisning i moral gå tre gange så hurtigt. Men lærerne kunne ikke dialek
terne, og så tager de det lærde mål. At bruge dette er noget snyderi". Dette citat
er ikke medtaget i den trykte udgave, antagelig fordi Iversen ikke har ønsket
at provokere myndighederne, og derfor har han også skjult sig bag et dæknavn.

Om Iversens brug af sønderjysk
Som det er fremgået af redegørelsen ovenfor, var der kun ganske fa timer afsat
til undervisning på dansk i perioden efter 1888, og denne undervisning var
knyttet til religionstimerne. Når Iversen har valgt selv at fremstille et under
visningsmateriale, hænger det sikkert sammen med, at der næppe forelå ret
meget tilgængeligt dansk undervisningsmateriale på dette tidspunkt.
I denne situation bestemte han sig - ud fra en pædagogisk synsvinkel - for det
første at udvælge nogle "gode historier", hvis indhold og mening var forståelig
for børnene uden alt for mange forklaringer. Dernæst var det vigtigt at omsætte
historierne til et miljø, som børnene var fortrolige med, og til det formål var
dialekten det middel, som gjorde, at børnene kunne få fornemmelsen af, at
handlingen i historierne ligeså godt kunne have tildraget sig i deres hjemlige
velkendte omgivelser.
Historierne fortælles i mundret dialekt, både når det gælder ordforråd og
sætningskonstruktioner. Kun i et enkelt tilfælde afviger Iversen fra dialekten.
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Det sker i gengivelsen af en replik fra Vorherre i teksten fra det nye testamente
(tekst 2, fortællingen om enkens søn): "Græd ikke!".. "Du unge Karl j e g siger
dig staa op!" I alle andre tilfælde, taler Vorherre dialekt. Også standspersoner
som Faraos datter udtaler sig på dialekt.
For at kunne gengive dialekten har det været nødvendigt at anvende en
"retskrivning", som kan afspejle den dialektale udtale. Jeg skal ikke gå i
detaljer om denne retskrivning, kun sige, at de skrivemåder, der er valgt, er
gennemført ret konsekvent, således at de samme ord skrives på samme måde,
hver gang de forekommer (det lyder som en selvfølgelighed, men er det ikke,
når det gælder dialektretskrivning). Der skrives aa = å, længde på selvlyd
angives ved tilføjelse af et e: vaer (vare), vee (vide), kael (karl). Der skrives
hj og hv i ord som hjolpen (hjulpen), hva (hvad), selv om udtalen er jolpen og
va, men det har Iversen nok gjort, for at ordene lettere kunne genkendes af de
læsende. En enkelt gang følges denne regel ikke, i NT 1 står der vett (hvidt).
Om skrivemåderne kan man sige, at de i almindelighed vil være lette at
gennemskue for folk med bare lidt kendskab til sønderjysk dialekt.
Tekstudvalget består af 4 tekster fra det gamle testamente (GT) og 4 fra det
nye (NT). Genfortællingerne følger nøje originalerne, men er forkortede. Kun
det vigtigste tages med.
Selv om historierne og det, der omtales i dem, normalt ikke kræver særlige
forklaringer, kan det naturligvis ikke undgås, at det nu og da har været
nødvendigt med forklarende indskud i fortællingens løb. Således i GT 3, hvor
det om Ægypten forklares: "Ægypten æ grov lavnt væk, aa de æ varmt dæ aasse om Vintren. Dæe æ saaen galt stoe Bæk (således omtales Nilen), aa den
æ dæ manne Parre aa Firreben aa Krokodælle i". I NT 1 (om diciplenes frygt
under stormen på søen) bruger Iversen ikke betegnelsen disciple, men siger:
"Dem, hva dæ gik i Skol ve vo Hæ Jesus". I NT 2 (historien om enkens søn,
der bæres på en båre på vej til begravelsen) hedder det: "Dæ va ingen Laag aa
e Keest, aa di hai ingen Ligvun. Di bar e Keest aa e Hære" (hærdeme, dvs.
skuldrene). I samme tekst gengives bibelteksten, der lyder: "Der er en stor
Profet oprejst blandt os, og Gud har besøgt sit folk", som: "Æ Dogte ku it sands
ham, men Jesus kun gøe ham løvend" Og Iversen tilføjer: "Dæefo æ Jesus vo
Hæ sjel".
Hvordan er så fremgangsmåden, når bibelteksterne skal omsættes til dialekt?
Det vil vi se på gennem en række eksempler:
Abraham og Lot omtales i GT 1 i indledningen som to Bynne, deres hyrder
som Kael te aa vaer em (dem, dvs. farene). Der nævnes ingen bibelske
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stednavne som Betel, Kanaan, Jordan eller beboemavne. Da Lot får tilbudt at
udvælge sig de stykker land, han vil have, siger Abraham: "No ka do tei (tage)
føst, hva fo en Lyk Græis, do vil ha". Og Lot siger: "Æ vil ha olt de goi Græis
dæe nen (nede) i e Mai" (maden, dvs. et lavtliggende engstykke). Altsammen
noget børnene umiddelbart kan forstå. I GT 3, hvor der fortælles om Moses’
moders frygt for, at Faraos opsynsmænd skal finde Moses og drukne ham,
hedder det: "Hun biøv bang fo, te e Sjendarm han sku kom aa smie e Dreng ue
i e Nilstrøm" - en gendarm, ja det var velkendt for børnene på det tidspunkt,
hvor Iversen var lærer i Iller. I GT 4 omtales det alter, som Abraham byggede
til Isaks ofring således: "saa bygged Abraham en Skosten aa laai Træ aa’n" (på
den) - en skorsten er betegnelsen for det åbne ildsted i køkkenet, hvor man
lavede sin mad, det var bygget i direkte forbindelse med skorstenen. Flere
eksempler på lignende omformninger kan findes i de øvrige tekster.
Men ud over at fortælle historierne og gøre dem forståelige, ligger det natur
ligvis også læreren på sinde gennem disse historier at indprente sine elever
gode, moralske leveregler. I alle teksterne findes der eksempler på dette. I GT
1 pointeres det, at man ikke bør opføre sig som Lot: "Det va it næt a Lot, te
han tov de bæest Græis, fo de va oltsammen Abrahams! Hven (hvem) de it æ
næt, æ slem. De æ it væe (værd) aa væ slem, fo saa blive vi narre sjel. I GT 2,
der handler om, at Kain slog sin broder Abel ihjel, fremhæves det: "De maa vi
it gøe fo vo Hæ, eisen kømme han ætte vos aa straffe vos. I GT 4, hvor der
fortælles om Guds krav til Abraham om at ofre sin søn til ham, siges der: "Men
det va slet it saaint (sådan) vo Hæes Alor (alvor). Han vild blot see, om
Abraham vild lyste. - Vi ska oldtiens lyste vo Hæ. I historien om, hvordan
Jesus stiller stormen på søen (NT 1), kommenteres disciplenes frygt således:
"Di haj jo it behov aa væ bang, fo vo Hæ Jesus va aa (og, dvs. også) sjel mæ
dem, aa han kan gøe old Ting".
I NT 4 fortælles der om Jesus’ forældres ængstelse, da han ikke vender tilbage
fra Jerusalem sammen med de andre beboere fra Nazareth. De finder ham i
templet, hvor han taler med præsterne om at blive salig. Fortællingen afsluttes
således: "Aa saa gik Jesus mæ dem te Nazaareth. Aa han biøv sin møiel (meget)
stø aa kloge. Aa han lyste oltiens sin Forælle; men helst vil han da læe nove
om aa bliv salig - fo de æ de Vigtigst!" (af Iversen selv ekstra fremhævet).
Gennem de eksempler, som jeg ovenfor har gennemgået, får man et godt
indtryk af stilen i fortællingerne.
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Skal vi herefter se nærmere på sproget og bestemme, hvor den sønderjyske
dialekt, der er anvendt i teksterne, hører hjemme, er der nogle få former, som
kan hjælpe os med at præcisere, hvor i Sønderjylland vi befinder os. Det gælder
følgende former:
1. Ordet var udtales va, en form der har hjemme i den østlige del af Sønder
jylland + Als. Ellers er formen vå fremherskende i den øvrige del.
2. Ordet gang udtales gang, en form der hører hjemme i den østlige del af
Sønderjylland. I vest udtales ordet gång. Grænsen mellem de to udtaler går
midt ned igennem landsdelen, så den deles i to næsten lige store halvdele.
3. Nutidsformen af komme hedder kommer, denne form finder vi kun syd for
en linje, der sådan omtrent går fra Åbenrå til Tønder.
4. Ordet fra udtales fraa, en udtale, der i det sønderjyske område kun kendes
fra Sundeved, Broagerland og Als.
Hermed skulle det være fastlået, at sproget i det væsentlige svarer til dialekten
i det sydøstlige hjørne af Sønderjylland, der bl.a. omfatter Sundeved og
Broagerland. Vi kan udelukke Als, for der anføres aldrig former med tve
lyd/diftong i ord, der indeholder langt e, ø, o. Ordet se skrives see, ikke sie, sø
skrives sø, ikke sye, og skole skrives Skol, ikke Skuel.
Der forekommer dog enkelte eksempler på former, der ikke hører til i Sundevedområdet. Det gælder formen Græis (græs); denne udtale er almindelig i
størstedelen af Sønderjylland undtagen i en vestlig kyststribe samt i Sundevedområdet og på Als, her hedder det gres. Vi skal også huske på, at Iversen var
født i Angel, hvor dialekten på visse punkter afviger fra Sundevedsproget, og
det ville være næsten mærkeligt, om der ikke skulle kunne indsnige sig et par
angelske former i teksterne. Det er da også sket, således skrives der stov for
stod, ikke stoj, som det hedder i det område, vi befinder os i. Ligeledes skriver
han slon (slået), ikke sloven, som der burde have stået. Endelig har intetkøns
formen af ordet lang en form, som kun kendes fra Als, idet der skrives lavnt,
ikke lont, som man skulle forvente. I Angelsproget synes ordet langt at have
haft flere forskellige udtaler: loant, lojnt og lont, så der er måske ikke så meget
at sige til, at Iversen har været usikker m.h.t. dette ords udtale. Men disse fa
afvigelser spiller jo ingen rolle for helhedsindtrykket.
Desuden kan der nævnes eksempler på ord, som kun anvendes i det sydøstlige
område ifølge de oplysninger, der foreligger. Det gælder følgende ord:
moie betyder løjerlig, mærkelig, den moie Kasten (GT 3). I denne betydning
synes ordet kun at være kendt i Sunde vedområdet.
møiel, (møgel) = meget; men e Søe (bølgerne) va møiel stø (større) (NT 1).
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endain (enddaend) = endda, alligevel, sandelig; men han biøv endain ve aa
braal (brøle, dvs. græde) (GT3).
nen (nede); de goi Græis dæe nen i e mai (maden dvs. engen) (GT1).

Afslutning
Også i nutiden er dialekterne trængte - omend af helt andre grunde end for 100
år siden. Vi håber med denne beretning om lærer Iversen fra Iller at tilskynde
til brug af sønderjysk både i dagligdagen og når der skal fortælles gode
historier.

Litteratur og noter:
De bibelhistoriske fortællinger er gengivet efter heftet "Hvo som ikke anammer Guds Rige..." fortalt af Maria Andersen, udg. uden trykår, tryksted ca år
1900.1 1984 genudgav skoleleder Karl Andresen, Harreslev de otte fortællin
ger ud fra det nævnte håndskrevne manuskript, som er i hans besiddelse. Det
bærer titlen "Die Muttersprache" og rummer også oversættelser af danske
salmer til tysk, udført efter at Iversen var blevet organist i Angel.
Hvis der er læsere som har kendskab til Iversens virke som lærer, vil vi gerne
høre nærmere herom.
Arkivmateriale fra Institut for dansk Dialektforskning, Københavns Universi
tet og Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning, Århus Universitet.
Karl Andresen (udg): Die Muttersprache. Padborg 1984.
H.F. Feilberg: Ordbog over jyske almuesmål. I-IV 1886-1914.
Jens Lampe: Bibelhistorie på sønderjysk. Sdj. Månedsskrift 1959, s. 86-89.
L. S. Ravn: Træk af folkeskolens historie i Nordslesvig 1864-1920.
L. S. Ravn: Danskuddannede folkeskolelærere: Nordslesvig under preussisk
styre. 1966.
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Klokkehuset ved Broager Kirke
a f Peter A. Petersen
I hele Danmark findes der i dag kun
19 tilbage af disse gamle tømrede
klokkehuse af træ. Disse er belig
gende på Lolland og her i Sønder
jylland, men har været almindelige
udover hele Danmark. Kirkeklok
ker og klokkehuse eller klokke
stabler har været brugt lige så læn
ge, som vi har bygget kirker. Et
klokkefund i havnemudderet ved
Hedeby (Slien) bekræftede denne
teori. Efterhånden blev klokken el
ler klokkerne flyttet op i kirketår
nene, og de fleste af klokkehusene
forsvandt.
Disse klokkehuse, der nu er tilbage,
er de eneste rene træbygninger fra
middelalderen. Konstruktion, der i
det store hele går igen i dem alle,
menes at stamme fra endnu ældre
tid - fra borgtåme. Denne hypotese
understøttes bl.a.
af et relief i Domkirken i Modena.
Dette relief forestiller et angreb på en borg, hvis trætåme har samme byggestil,
som vores klokkehus. Den kraftige midterstolpe kaldet "Kongen" bar dengang
et loft, hvor krigskarlene samt deres våbenarsenal kunne være. I klokkehuset
var "kongen’s" nytte kun symbolsk. Der har med stor sandsynlighed stået
sådan et tårn i Skeide på den såkaldte "Motte", der ligger i haven hos gdr. Hans
Peter Clausen. Der har det stået til værn mod sørøvere og vendere.
Tilbage til vores klokkehus her i Broager, det er forøvrigt det største i Danmark.
Det har en lidt anden historie, idet vores klokker hurtigt blev anbragt i de to
kirketårne efter opførelsen omkring år 1200 - 1300.1 1650 blev det dog klart,
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at de ret spinkle tårnspir ikke kunne vedblive at tåle de kraftige rystelser,
forårsaget af klokkeringningen. I et udskrift fra Sønderborg Provstearkiv
skrives følgende, her oversat til dansk af Hr. og Fru Jacobsen, "Stenbæk": "Ved
disse overvejelser er det blevet klart, at det er tilrådeligt at bygge et klokkehus
i Guds navn og til Guds ære og bedste, idet klokken i begge tårne vanskeligt
kan bruges, og der kan ikke ringes med dem. Den højbåme Durchlauchtighed
(Højhed) Fyrst og Herre Fillipus arving til Norge, Hertug i Slesvig-Holsten,
Stormam og Ditmarsken, Greve i Oldensborg land, skytshelgen for kirkerne
har nådigt indvilliget i, at sådan et bygningsværk bliver opført. Da kirken ikke
selv har kontanter til at opføre klokketåmet, så har den højt ærede Patron
indrømmet, at pengebeløbet må lånes ved andre kirker, hvorefter nybygningen
betales af kirkekassen. Fra Sottrup kirke lånes 300 mark, fra Nybøl kirke lånes
500 mark og fra Brarup kirke lånes 100 mark. Endvidere oplyses det, at den
samlede udgift er 1675 mark. Endvidere betaler de herrer Asmus Runer
Diitteboll og Phillip von Alsfeld penge (renter ?) tilbage, fra de lån de har hos
kirken."
At hertugen af Lyksborg i dette udskrift foranlediger, at der opføres et klokketåm samt måden, hvordan den skal financieres på, skyldes, at han alene var
den øverste myndighed i alle kirkelige anliggender uden indblanding fra
Bispedømmet i Slesvig. Følgende hændelse viser hans enevældige styre: I
1596 blev Pastor Peter Fabricius fra Tønder ansat som præst ved Broager
Kirke. 1 1598 blev han af Hertug Hans den Yngre udnævnt til provst. Da hertug
Philip i 1622 arver en del af sin fars hertugdømme, nemlig Lyksborg, bliver
Provst Fabricius udnævnt til Provst over alle kirker i denne del af hertugdøm
met - et højt embede, direkte under Hertugen. I 1631 falder han i unåde, som
museumsinspektør J. Råben, Sønderborg skriver i en kronik om præster ved
Broager Kirke. Hertugen fratager ham først sit Provstekald, og året efter bliver
han afskediget for uorden i sit regnskab. Hans efterfølger, som Hertugen
udnævner er Degnen til Broager Kirke, og ikke Diakonen Hr. Laurentius
Andreæ, som havde virket ved kirken siden 1628. Hertugen udnævner således
en degn til præst, måske stod der som så ofte her i livet en kvinde bag, her i
skikkelse af kammerjomfruen hos Hertuginden på Lyksborg Slot. Kathrine var
hendes navn, og hun var forlovet med Knud Knudsen, som degnen hed. De
blev også gift på Lyksborg Slot. Provst P. Fabricius bosatte sig i Snogbæk og
døde der den 04.07. 1655. 89 år gammel. Canutus Canutu, som "Knud Degn"
kaldte sig, døde derimod i 1634. Kathrine gifter sig derefter med efterfølgeren
Petrus Johannis (Glandorfius). Til historien hører også, at Provsten P. Fabri120
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cius’s kone blev anklaget for Canutus Canuti’s død og blev brændt som heks.
Hertugen overtager også præstegården "Krammark", og opretter her en herre
gård blandt andet ved at nedlægge flere bøndergårde.
Kirkens normale indtægter lå omkring 500 mark.
I 1651 var indtægten på 578 mark og udgiften 316 mark, hvilket resulterer i,
at man tilbagebetaler til Nybøl kirke ialt 200 mark.
Udgifterne til opførelsen var mange, og der var mange lokale håndværkere der
deltog. Den største samlede udgift var på 603 mark, som betales for fældning
og forarbejdning af de store egetræstammer. Disse ege er efter al sandsynlighed
taget fra de store egeskove, der dengang lå ved Iller og Egemsund. Det har
været store træer, man imponeres over den 7 1/2 m høje midterstolpe "Kon
gen": ca 1/2 m i tværsnit og med en vægt på ca 1 1/2 tons. Tømrermesteren
fik 268 mark, der var udgifter til tagspåner til taget. Smedene fik penge for
søm, der jo alle var håndlavde dengang, der blev også brugt blysøm. Ved
flytningen af klokkerne blev våbenhuset’s tag beskadiget. Dette våbenhus, som
lå ved den nuværende indgang, blev fjernet i 1855. Der var udgifter til
klokkestøberen på 32 mark.

Sejen’ærket
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Kirkeuret (Sejersværket), der var fra 1594 blev flyttet fra tårnet. Urmagerens
regning lød på 27 mark. Dette gamle ur har sin egen historie. De første ure på
den tid blev lavet af smede - disse ure var solidt bygget - smedene dannede
senere deres eget laug "Sejermagemes laug". Uret havde kun 1 viser, der viste
timerne (1-12). 1 den første tid var det uden slagværk, det blev senere indbyg
get. Uret blev trukket af et stort blylod, og skulle trækkes op dagligt. Dette
arbejde tilfaldt degnen, og ifølge kirkeregnskabet fra år 1800 fik degnen årligt
udbetalt 1 Rigsdaler 32 Skilling (lybske), for dagligt at stille uret og trække
det op. Da det blev installeret i klokkehuset, måtte man grave en brønd for at
få længde nok til 1 døgns gang. Denne brønds omrids er, med en ring af mursten
på højkant, markeret ved restaureringen i 1976.

Brønden
1 1952 forærer Fru urmager Juhler kirken et nyt ur, da det gamle ur havde været
ude af drift i mange år. Det gamle Sejersværk blev solgt til en samler i
København. Efter hans død forærede arvingerne uret til Nationalmuseet, der
så igen i 1976 tilbageleverede uret til kirken, og her står det nu til minde om
et gammelt håndværk, der ikke eksisterer mere. Det nye elektriske ur styrer nu
kirkens klokker, når der ringes ved solopgang og solnedgang, dog ikke uden
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problemer. Timeslagene på den lille klok
ke, der hænger ovenover urskiven, er såle
des indstillet, der er igen problemer med
Binde"rystelserne".
bjælke
Klokkehuset blev anbragt som skik var ved
kirkens hovedindgang (Broager rist) ud
Kopbånd
mod øst til den nuværende Kirkegade, her
lå dengang indgangen. Denne blev flyttet i
Skråbånd
1858-59 hen til hjørnet, hvor den ligger i
dag. Fra den tid stammer de støbte jemlåger og granit trappestenene med dertil hø
rende gelænder og stolper af granit. 1 1976
foretog man en mindre arkæologisk under
Facaaestoipe
søgelse i forbindelse med restaureringen
bl.a. ved udgravningen af en lille kælder.
Klokkehuset er bygget på ca 30 cm fyld,
hovedsageligt murstensskrot, man fandt
Løsholt
endvidere spredte skeletdele og grave, her
iblandt en delvis ødelagt romansk tegl
stensgrav med et bameskelet, jordsat i så
ringe dybde, at den sandsynligvis har frem
Dokker
trådt som en tuegrav.
Klokkehusets grundplan måler ca 7 x 7 m.
De indadskrånende sider er ca 7,50 m høje,
de hviler på fodremme af egetømmer 35 x
35 cm i tværsnit. Rummet blev inddelt i 3
Syldsten
stokværk med gulv i 1. og 2. stokværk.
Disse gulve er nu fjernet, så det indre i dag
fremtræder som ét imponerende rum, der
viser tømrersvendenes flotte håndværk
med skråbånd, løsholter, stikbjælker, bin
Fig. 1: Tegning a f bindings
debjælker og dertil hørende udstemninger.
værks opbygning
Der blev i 1650 ikke indlagt skråbånd, men
omkring 1750 bliver det nødvendigt at for
stærke med krydsbånd af kraftigt egetømmer (blev fjernet i 1976). Samlingen
af fodremmene (syld) og vægstolpen i hvert hjørne er ret så geniale, de låser
de tre ender sammen.
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Et kig op i tårnet
Kongestolpen i midten hvilede på en stor sten og fortsætter i husets hele højde,
knap 16 m (dog ikke i et stykke). Øverst oppe blev vindfløjen anbragt i form
af en udstanset kobberhane. Den samlede højde er nu 18,5 m. Siderne, der var
opbygget af løsholteme, samlet ved stolperne, og anbragt symmetrisk, har
oprindeligt haft beklædningen af brædder indfældet mellem løsholteme, så
man kunne se tømmerkonstruktionen udefra, noget som man idag ser ved de
gamle bindingsværkshuse. I øverste stokværk, der hvor klokkerne hang, var
der anbragt lemme, de er bibeholdt idag, hvorimod vægbeklædningen idag er
éen på to. Denne form for vægbeklædning havde man anvendt allerede ved en
tidligere restaurering.
Døren sad oprindelig i vestsidens underste stokværk, hvor den midterste
højstolpe mellem fodrem og næstnederste løsholt har en anslagsfals.
Taget, som var ottekantet, blev dækket med spån og med udhæng. Dette tag
blev ligeledes fornyet i året 1977, og menighedsrådet bestemte, at det igen
skulle tækkes med spån. Taget, der lå der, var fra 1834. Tømrermester Iver
Østergård lærte teknikken ved at rejse til Bornholm, hvor dette håndværk med
spån endnu levede.
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Der blev i 1650 anbragt to klokker
i Klokkehuset. Den største blev i
året 1762 omstøbt i Rendsborg,
hvilket kirkens øverste, Hertugen
af Lyksborg, Friedrich bekostede.
Den vejede 251 Lpd 13 Pd (ca 2
tons, den gamle har vel haft samme
vægt). Den blev forsynet med Her
tugens våbenskjold og megen indskription.
Da tagrytteren på kirkeskibet, hvo
ri der hang en lille klokke, bliver
nedtaget i 1793, hænger man klok
ken op i Klokkehuset. Om brugen
af disse klokker skrives der i "In
ventarierne for Broager Kirke,
Præste- og Degnekald": "Disse
Klokker bruges til Gudstjenesteli
ge Forsamlinger og tilkendegiver
sædvanligt også Sognebørnenes
Dødsfald og Begravelser ved Ring
ning med éen af dem eller dem alle.
For afdøde, i en Alder af under 8-10
år, bruges kun den mindste, for ældre som endnu ikke ere confirmerede, med
den næststørste, og for allerede confirmerede Personer med alle tre Klokker.
Der betales Intet til Kirken for deres Brug. Degnen må besørge disse Klokkers
Tappe smurte, også anskaffe og holde i brugbar Stand, de til Ringningen
fornødne Reb, for hvilket der årligt på Kirkeregnskabs-Dagen udbetales ham
af Kirkens Midler 1 Rdlr 32 Sk lybske"
I 1904 beslutter man, at klokkerne skal tilbage til tårnet. Tårnene er nu blevet
yderligere styrket med granitskalmuren mod vest og murstensmuren mod syd.
Klokkehuset har udtjent sin mission, og dets fremtid er uvis. I 1912 enedes
man i menighedsrådet om, at bevare det, og man istandsatte det for 3744 mark.
I den østre halvdel blev der indrettet et grav kapel, man udstyrede det med
hvidmalede paneler samt vinduer. Til Sejersværket, mellem I. og 2. stokværk,
blev der indrettet et kammer. Resten af gulvpladsen blev brugt til materialerum.
Ved kirkens restaurering i 1924-27 blev Thorvaldsens gipsstatue, der havde
125

stået foran alteret flyttet ud i kapellet. I 1976 kom den tilbage til kirken, hvor
den står i nichen ud til koret.
Ved den sidste restaurering i 1970’eme, blev klokkehuset indrettet til kapel.
Tilsynet blev ledet af Nationalmuseet, og arbejdet blev udført af vores hjemlige
håndværkere.
Klokkehuset fremstår nu som et flot monument fra fortiden med deres impo
nerende kunnen og skabt af egnens egne materialer, udført af lokale håndvær
kere både dengang og nu. Vi kan og bør være stolte af dette bygningsværk og
tage vare på det fremover.
Henvisninger: "Tre tømrede Klokkehuse" af Holger Schmidt
"Tømrede Klokkehuse" af Elna Møller
Landsarkivet i Aabenraa: "Sønderborg Provstearkiv"
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En sten i muren,
der hegner Danmarks gaard"
Poul Korse
Dåden danske børnehave i Broager
blev oprettet under besættelsen i
1941, var det bl.a. som modtræk
mod tyskernes forsøg på at skaffe
forøget tilgang til den tyske børne
have og skole i Vestergade.
Trods de alvorlige tider var søndag
den 10. august 1941 én festdag i
Broager. Om eftermiddagen blev
den danske folkebømehave indvi
et. Det var ikke den første børneha
ve i Broager. Der lå allerede en i
Vestergade, men den var tysk. Det
var da også de nationale spændin
ger i sognet, der var den egentlige
årsag til, at en ny dansk børnehave
blev en realitet.
Megen snak og diskuteren var gået
forud, men den 12. marts 1941 blev _ .
, ,
, . . . .
, ......
, , Forfatteren af denne artikel pa sin 4 ars
derkaldttil handling. Broagerlands , , , ,
, . „ ,
.
_ , . .
,
fødselsdag - nogenlunde pa det tidspunkt
danske Samfund inviterede til ,
,
. . .
,
„„
,.
„ .
. han begyndte i børnehaven.
møde pa Forsamlingsgarden med
det formål at få stiftet en "Broager
Folkebømehaveforening", hvis opgave igen skulle være at oprette en dansk
børnehave. Samfundets formand lærer Carl Jensen orienterede de fremmødte
66 interesserede om det arbejde, der var gået forud. Pastor Harald Rohleder,
der havde erfaring på området som formand for den allerede i 1938 oprettede
danske børnehave i Egemsund gav gode råd og praktisk vejledning. Efter flere
indlæg gik man over til valg til bestyrelsen, der fik følgende sammensætning:
Lærer Lars Jørgensen - formand, sparekassekasserer Aksel Hofgaard-Møller
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- kasserer, fru skovfoged Ruth Trier-Mørk, arbejder Harald Petersen, vejmand
Jørgen Jessen, købmand S.M. Damgaard og Dr. Hans Dirksen.
Med henblik på at få oprettet et fadderskab til støtte for en dansk børnehave,
udarbejdede den nyvalgte formand en redegørelse, hvor han bl.a. skrev:
Broager By har med sine c. 1200 indbyggere en forholdsvis talrig arbejder
stand, der væsentligt er knyttet til Teglværksindustrien, hvilket fo r de flestes
vedkommende betyder Sæsonarbejde og trange økonomiske Kaar. Tyskerne
har i stedse stigende Grad udnyttet dette forhold ved med Løfte om Gaver og
Hjælp a f forskellig Art at lokke Forældrene til at melde deres Børn i den tyske
Privatskole. De allerfleste har, selv om de trænger til Hjælp kunnet modstaa
Fristelsen, men alligevel er Udviklingen på dette Omraade saa alvorlig
nationalt set, at der nødvendigvis maa foretages en yderligere Indsats end den,
som den almindelige Lovgivning sædvanligvis yder, og hvorfor vi maa appel
lere til danske Kredse andet Steds om Støtte. Den tyske Privatskole har i et Par
Aar haft Børnehave, og der er især efter den 9.April, da mange herfra har
beskæftigelse hos den tyske Værnemagt, sket en voldsom Agitation fo r at
hverve Børn til denne Børnehave. Det er oftest de fattigste og børnerigeste
Familier, der bliver lagt an på. Foreningen Dansk Samfund, der omfatter alle
Danske uden Hensyn til partipolitiske eller andre Skillelinier, har derfor
fundet det tvingende nødvendigt at søge oprettet en dansk Børnehave i Broa
ger.
I sin redegørelse kan lærer Jørgensen desuden notere, at bømehaveforeningen
har c. 150 Medlemmer til et samlet Aarsbidrag paa omkring 400 kr. og
Tegningen a f Medlemmer fortsættes.
Afgørende er også, at foreningen har fundet brugbare lokaler for den nye
børnehave. Kort tid forinden har Flensborg Avis kunnet fortælle: "Pensioneret
Lærer Reinhold Hansen har købt "Bryggergården " i Brunsnæs med Inventar
og Beslag. Der hører 70 Tønder god Jord til Ejendommen. Overtagelsen finder
Sted til 15.Marts." Reinhold Hansens hus med tilhørende store have (-eller
park, som den også kaldes) i Set. Pauli, står derfor til udlejning, hvorfor lærer
Jørgensen kan skrive: Dernæst har vi opnaaet Tilbud om Leje a f en til
Formaalet særdeles velegnet Villaejendom..
Nu skulle bestyrelsen så ud at finde fadderskab og andre gode kræfter, der ville
støtte bømehaveprojektet økonomisk. At det ikke var helt nemt fremgår af det
første bestyrelsesmøde (20. Marts), hvor formanden med beklagelse må kon
statere, at Odense havde ment ikke i Øjeblikket at kunne paatage sig denne
Opgave.
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Samme dag har Overinspektøren for Børneforsorgen i Danmark på sit kontor
i Rosenvængets Allé i København skrevet brev til bømehavebestyrelsen i
Broager og hermed træder en af hovedpersonerne i arbejdet med at oprette
børnehaven ind på scenen. Overinspektør var på det tidspunkt Oluf J. Skjerbæk
(1885-1979) og af børnehavens arkivalier fremgår det, at han omfattede
projektet med en aldrig svigtende interesse og ildhu. Han gik meget op i de
sønderjyske forhold og i 1919 blev han som ung cand.jur. fuldmægtig i det
midlertidige ministerium for sønderjydske anliggender. I 1933 blev han over
inspektør for Børneforsorgen og i årene 1936-43 var han desuden konservativt
medlem af folketinget. 1 Dansk Biografisk Leksikon (bind 13, 1983) får han
bl.a. flg. karakteristik: Med sin omfattende sagkundskab og varme menneske
lige indstilling har han ydet en meget værdifuld indsats som leder a f børne
forsorgen. Han havde også til stadighed forholdene i Sønderjylland for øje.
Efter sin pensionering i 1955 var han således i en længere årrække helt frem
til 1976 formand for komiteen for støtte til danske børnehaver i Sønderjylland.
I sit brev af 20. marts 1941 skriver Skjerbæk bl.a., at han vil prøve at skabe
interesse for et fadderskab på Frederiksberg. For at fa sagen fremmet udbeder
han sig ligeledes en plan over Reinhold Hansens hus: Det behøver ikke at være
en Plan udarbejdet a f en Arkitekt, men de Maal, der anføres, maa naturligvis
være rigtige. Der ønskes ogsaa Oplysning om Loftshøjden, og det maafremgaa
a f Planen, hvorledes Værelserne vender i Forhold til Verdenshjørnerne. I
brevet følger desuden et navngivet forslag med på en mulig leder af børneha
ven.
Nu udvikler sagen sig ganske hurtigt. Skjerbæk kommer selv til Broager, hvor
han finder Reihold Hansens hus velegnet til formålet. Desuden er han særdeles
aktiv for at skaffe penge til projektet, hvilket medfører tilskud på 700 kr. fra
Dansk Arbejdsgiverforening, Lærerstandens Grænsehjælp yder 400 kr. til køb
af "Materiel til Undervisningsbrug", Sønderjysk Hjælpefond bidrager med
1.000 kr., Komiteen for Støtte til Danske Børnehaver i Sønderjylland giver
1.200 kr. "Til Oprettelse af hele eller delvise Fripladser for ubemidlede
sønderjyske Børn, som besøger Børnehaven", samme forening giver samtidig
et alment tilskud på indtil 1.875 kr. Dette beløb udbetales senere til —
nedennævnte Leverandører til Børnehaven det udfor hver anførte Beløb,
nemlig:
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1)
2)
3)
4)
5)

Snedkermester P. Hansen,
Snedkermester P. Jørgensen,
Malermester Heinrich Wamecke,
Købmand Christian Hansen,
Bogtrykker Valdemar Ihle,

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

918,60
327,50
272,20
314,83
32,50

Ialt

kr.

1.865,63

Til alle disse kontante gaver kom en hilsen fra Danmarks-Samfundets Over
styrelse, der havde vedtaget at bevilge et Flag til Broager Folkebørnehave,
som hermed følger pr. Post.
Vigtigst var det dog, at Skjerbæks arbejde på at fa skabt et fadderskab kronedes
med held. Den 21. maj 1941 skriver Frederiksbergs borgmester Vilh. Fischer
til Lærer Jørgensen: Privat kan jeg meddele Dem, at Budgetudvalget i Man
dags Aftes vedtog, at Frederiksberg Kommune i S A ar skulle yde et Bidrag paa
kr. 1630,00 aarligt ti! en Børnehave i Broager. Sagen skal fo r paa Kommu
nalbestyrelsens Møde paa Mandag, og skal der endelig vedtages; men je g har
villet give Dem denne meddelelse straks, fo r at Arbejdet paa Børnehaven kan
blive fremskyndet. - Det er mig personlig en stor Glæde, at Sagen er gaaet i
Orden, og jeg haaber at hørefra Dem, at Børnehaven bliver aabnet til belejlig
Tid. - Min Opmærksomhed skal til Stadighed være henvendt paa Broager, og
jeg beder Dem lade mig vide, hvorledes Sagen nu forløber.
Vilhelm Fischer (1877-1969) var en anden markant personlighed i arbejdet for
Broager Folkebørnehave. Han var uddannet cand.pharm og karrieren førte til
stillingen som direktør for firmaet A/S Alfred Benzon. Sideløbende hermed
var han i årene 1936-48 borgmester på Frederiksberg. Ved Fischers død skrev
tidsskriftet Grænsen bl.a. —dansk grænselandsarbejde har dermed mistet en
a f sine trofaste forkæmpere og støtter.
7. juni 1941 kom den endelige bekræftelse fra Frederiksberg Kommunalbesty
relse, der meddeler, at tilskuddet vil blive udbetalt kvartalsvis forud, første
gang, når der er modtaget meddelelse om, at børnehaven er gået i gang.
I Broager arbejdes der ivrigt videre. På et bestyrelsesmøde den 6. juni 1941
forhandles der med Reinhold Hansen om lejemålet, og man udarbejder en
kontrakt, som både ejer og lejer kan godkende. Den årlige husleje fastsættes
til 1000 kr. Den 12. juni mødes man igen for at lave udkast til vedtægter for
den Bømehaveforening, der skal drive børnehaven.
Allerede søndag den 15.juni 1941 afholdes der igen bestyrelsesmøde. Denne
gang i børnehavens lokaler. Her vedtager man vedtægter for såvel Bømehave130

foreningen som Børnehaven. I den forbindelse pointerer Overinspektionen
senere, at i foreningens bestyrelse skal et medlem være læge, et medlem lærer
og mindst et medlem en kvinde. Forældrene skal være repræsenteret med
mindst to medlemmer. Desuden besluttes ud over lederen at ansætte en ung
pige til en månedlig løn af kr. 40 samt en rengøringskone. Til rengøring
bevilges kr. 300 årligt. Ved samme lejlighed fastsættes indvielsesfesten til
søndag den 10.august 1941 kl.15.
På bestyrelsesmødet får man også afklaret spørgsmålet om, hvem der skal være
børnehavens leder. Allerede i brev af 29.maj 1941 har overinspektør Skjerbæk
udtrykt skuffelse over, at forhandlingerne med den af ham foreslåede fru
Kretzschmer er strandet, men samtidig tilføjer han at Frk. Else Jeppesen,
Sønderborg overfor mig er skildret som en solid og god Medarbejder, og hvis
derfor hendes Vedkommende kan forelægges tilfredsstillende Vidnesbyrd, vil
der sikkert ikke blive noget i Vejen fo r atfaa ministeriel Godkendelse a f hende
som Leder. De ønskede Vidnesbyrd må værefremskaffet, fo r på mødet beslutter
man sig fo r at ansætte Frk. Else Margrethe Jeppesen, fo r Tiden Sønderborg,
som Leder a f Børnehaven fra 01.august 1941 at regne.
Som planlagt blev børnehaven indviet den 10.august 1941. Flensborg Avis’s
lokale referent, August Korse, var tilstede og den 14.august kunne avisen
bringe en fyldig reportage under overskriften: "Festlig indvielse a f den danske
Børnehave - "En sten i Muren, som hegner Danmarks Gaard". Her står bl.a.
flg.:
"De mange Deltagere beundrede den smukke lyse og lette Tone, som herskede
overalt i Møblement og Udstyr. 54 smaa Stole ved smaa Borde gjorde megen
Lykke blandt Forældrene og vil sikkert gøre endnu mere Lykke blandt de smaa
Gæster, der Mandag Eftermiddag skal tage Herlighederne i Besiddelse.
Legetøj stod paa Hylder i Stuerne i saa store Mængder, at det vilfryde Børnene
over alle Grænser. / Parken var der opstillet Gynger og Vippe samt en stor
Sandkasse, hvor Skovle og Trillebøre kun ventede paa alle de smaa Brugere."
Efter sangen "Du skønne Land" bød børnehavens formand lærer Lars Jørgen
sen velkommen og så blev der talt af repræsentanter for nogle af de bidragy
dende interesseorganisationer:
Sparekassedirektør Øllgaard (Kronprinsesse Ingrids Fond) og folketingsmand
I.P. Nielsen (Komitéen til Støtte for danske Børnehaver i Sønderjylland).
Kommunaldirektør Gerner Andersen fra fadderskabsbyen Frederiksberg brag
te en personlig hilsen fra borgmester Fischer, der ikke selv kunne være tilstede,
og fortalte, hvorledes det havde været en stor glæde for Frederiksberg Kom
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mune at bidrage til denne sags løsning. Der havde været fuld enighed i
kommunalbestyrelsen om, at Broager Folkebømehave var en sag, der fortjente
kraftig og øjeblikkelig støtte, hvorfor man hurtigt var blevet enige om at
etablere et fadderskab. Med ønsket om at Børnehaven maatte bestaa langt ind
i Fremtiden og maatte kunne løse de Opgaver, den bliver stillet overfor til
Gavn fo r de kommende Slægter og dermed fo r Land og Folk, erklærede
Direktøren Broager Folkebømehave fo r aabnet.
Derefter gav overinspektør Oluf Skjerbæk udtryk for sin glæde over åbningen
af den nye børnehave. Med den var et stort ønske i vide kredse blevet opfyldt.
At behovet var stort, viste det store antal børn -54- der fra starten var indmeldt.
Overinspektøren udtrykte et hjerteligt til lykke og satte i øvrigt tyk streg under
ordet dansk i Folkebømehavens navn.
Efter frk. Jeppesens tak for den tillid, man havde vist hende ved at betro hende
ledelsen af børnehaven, sluttede man åbningshøjtideligheden i børnehavens
park med at synge "Til vor lille gerning ud".
Men hermed var det ikke slut. Den hundredtallige skare fortsatte til Forsam
lingsgården, hvor kaffebordene stod dækket. Her fortsatte talerne og sangene.
I.P. Nielsen udtalte bl.a. Der er kun eetfo r Danskheden at gøre i Dag: at spytte
i Næverne og tage fat. Pastor Rohleder bragte en hilsen fra "Store Søster":
Børnehaven i Egemsund. Provst Høgsbro, overlærer Damtoft og lærer Reinhold Hansen var på talerstolen, inden overinspektør Skjerbæk til slut udtalte
Det, der sker med Hensyn til danske Børnehaver i Sønderjylland, vil sikkert
hurtigt være med til at ændre Synet paa Børnehaverne i det " gamle Land",
hvor man ikke kender den Udbredelse a f Børnehaver i Almindelighed, som de
nu snart kendes ethvert Sted i Sønderjylland.
Som afslutning på dagens festligheder kunne lærer Jørgensen takke alle, der
havde deltaget samt været med til at virkeliggøre Broager danske Folkebøme
have. Forsamlingen sang "der er et yndigt land", hvorefter denne betydnings
fulde dag i Broagers historie var slut.
Dagen efter, mandag den 11.august 1941, tog de egentlige brugere - børnene
- børnehaven i brug. Ind i den store forstue, hvor frk. Jeppesen og hendes
medarbejder hjalp de små af med overtøjet, som blev hængt op på knagerne;
hver havde sin mærkat med et lille dyr, så man nemt kunne finde den igen
næste dag og fremover. Derefter gik man lige frem og ind i den store fællesstue
- et sandt paradis med alskens herligt legetøj, som man kunne lege med
sammen med de mange legekammerater, man med ét havde faet. Her fandt
også mange andre indendørs aktiviteter sted: Sang og sanglege, save, klistre,
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tegne, og op mod jul var alle travlt optagede af at lave julestads og julegaver
til dem derhjemme. Forfatteren af denne artikel har stadig hver jul julestads
forarbejdet i Broager Børnehave for 50 år siden hængende på sit juletræ og en
enkelt af forældre-gaveme - omhyggeligt udført med nål og tråd og tungen ud
af munden - eksisterer såmænd også stadig i familien.
Det naturlige centrum i al aktivitet i Børnehaven var dejlige, frodige frk.
Jeppesen. Allestedsnærværende, aktiv, iderig - hun var som en mor for os
allesammen - vi elskede hende. Hun udstrålede tryghed og varme. Jeg havde
svært ved at forestille mig nogen bedre egnet til denne opgave. Børnehaven
var hendes liv. Senere kom der også mand og egne børn til og navnet blev
ændret til fru Sørensen. Men for mig - sikkert også for alle andre af hendes
"ældste" børn forblev hun alle dage at være: Frk. Jeppesen. Når man senere
hen i livet traf hende på gaden i Broager, blev man altid mødt med et varmt,
genkendende smil og en aldrig svigtende interesse for, hvordan det gik én.
Efter en lang og betydningsfuld gerning i Broager, hviler hun nu sammen med
sin mand på Broager kirkegård.
Efter denne velfortjente minderune, skal vi tilbage til Børnehaven dengang.
Fra fællesstuen gik man direkte ud i den store have - eller Parken, som den
omtales i samtidige beretninger. Her var midtpunktet en stor sandkasse med
plads til "et hav" af børn, ligesom der herude også var cykler, løbehjul og andre
spændende former forudendørs legetøj. Bagerst i haven varen lille forhøjning.
Herfra havde man en fin udsigt over Flensborg Fjord. Her stod vi ofte og
kiggede på de flotte, store balloner, der hang højt i luften over Flensborg. Vi
var så små, at vi ikke rigtigt anede alvoren bag. Men ballonerne var krigsværk
tøj; kæmpemæssige spærreballoner, der skulle hindre de allierede bombema
skiner i at gå for tæt ned over Flensborg, der i luftlinie kun lå få kilometer borte,
men i det Tyskland, der var hovedpersonen i den voldsomme krig, der rasede.
Erkendelsen af, at denne krig også kunne nå Danmark fremgår bl.a. af et
cirkulære, Børnehaven modtog fra Overinspektionen for Børneforsorgen i
december 1941. Her henleder man institutionens opmærksomhed på de farer,
som krigsbegivenhederne i luften kan medføre og så følger en lang række
forholdsregler for, hvad man skal gøre i tilfælde af nedfald af sprængbomber,
af brandbomber eller af granater fra luftværnsskytset. Man forstår alvoren i et
sådant cirkulære, når man tænker på, hvad der skete med den danske børnehave
i Flensborg og senere under krigen med den franske skole i København.
Uvist af hvilken årsag var jeg ikke med i Børnehaven fra den første dag. Jeg
måtte vente 2-3 uger. I et gammelt fotoalbum har min far skrevet: 1.september
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1941: I dag begyndte Poul i Børnehaven i Broager. Her gik jeg i godt 2 1/2
år, til jeg i april 1944 begyndte i 1. klasse på Broager Skole - men det er en
anden historie.
Selv om jeg begyndte lidt senere end de andre, mener jeg dog at kunne huske,
at jeg var med, da den første store mærkedag i Børnehavens historie indtraf.
Her tyr jeg igen til min fars referat af begivenheden i Flensborg Avis: Mandag
formiddag (25/8-41) ankom Kronprinseparret paa et lille Besøg til Broager.
Jævntog ligetil kom det høje Par kørendefra Graasten paa Cykle, kun ledsaget
a f en Hofdame.
Det var den nye Børnehave, Kronprinsessen havde udtrykt Ønsket om at
besøge, og der var da ogsaa stor Spænding blandt de smaa over det ventede
høje Besøg.
Bestyrelsens Formand, Lærer L. Jørgensen, Broager, bød i en kort Tale
Velkommen og udtrykte Bestyrelsens Taknemmelighed fo r Besøget og den
Interessefo r Børnehaven, som dette var et Udtrykfor, og takkede ligeledes fo r
al den Støtte, man gennem Kronprinsessens Fond havde faaet til Gennemfø
relsen a f den danske Børnehave.
Efter at have beset alle indretninger og talt med enkelte a f de smaa, fortsatte
man til Præstegaarden, hvor der indtoges en Forfriskning.
Efter en god Times Ophold i Byen kørte Kronprinseparret tilbage til Graasten.
Men ellers var hverdagen begyndt i Broager danske Folkebømehave. Vi børn
mærkede ikke noget til det, men bestyrelsen var snart igang med det næste
projekt: Opførelsen af egen bygning. En sådan stod færdig 6 år senere og blev
indviet Store Bededag den 2.maj 1947. Det er også en interessant historie, som
der forhåbentligt bliver mulighed for at bringe ved en senere lejlighed.
P.S.: Nogle tal vedr. Børnehavens start. Man budgetterede med tig. udgifter i
forbindelse med børnehavens start:
Reparationer i Reinhold Hansens ejendom
Ændringer ved den elektriske installation
Legepladsen, sandkasse m.m.
Inventar til børnenes opholdsstue
Bømehavemateriel
Køkkenudstyr: Krus, håndklæder, vaskefade m.m.
Medicinskab
Sparekomfur
Mindre reparationer
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kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr
kr.
kr.
kr.

520
140
150
1.200
200
600
50
100
65

Rengøringsrekvisitter
Køkkenmøbler
Gardiner og mørklægning
Uforudsete udgifter

kr.
kr.
kr.
kr.

200
225
200
100

Samlede etableringsudgifter

kr.

3.750

Driftsudgifter 1941/42
Løn til lederen
Løn til medhjælp
Rengøring
Mælk til børnene
Elektricitetsforbrug
Vandafgift
Brændsel
Vask- og rengøringsmidler
B ømehavemateriel
Forsikringer
Bidrag til pension
Diverse
Husleje

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2.220
480
300
760.
120
60
850
250
100
50
60
100
1.000

Samlede udgifter i børnehavens første driftsår

kr.

6.350

P.S.: Som nævnt var oprettelsen af Broager danske Folkebømehave også en
national manifestation. Det kunne derfor være interessant at se, hvordan man
reagerede herpå på "den anden side". På Der Nordschleswigers redaktion i
Åbenrå har man meget venligt undersøgt forholdet. Jeg bad om at få oplyst,
om avisen bragte noget om Broager børnehave dels i forbindelse med den
stiftende generalforsamling den 12.marts dels i forbindelse med indvielsen den
10.august 1941.
Der Nordscleswiger oplyser, at man ikke er i besiddelse af avisen for 1. halvår
1941. Gennemsøgning af avisen lO.august -15.september 1941 har ikke bragt
noget om børnehaven for dagen.
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Denne serie fotos blev taget i Broager Folkebømehave pa forfatterens 6 ars

fødselsdag den 30. juni 1943

Fødselaren modtager gratulationer Fødselsdagsbarnet trommer fo r en
på sin stolte kæphest med Dannebrog betuttet lille veninde med en meget
og papirhuen kækt på snur.
stor sløjfe. Hvem er pigen? Desværre,
efter mere end 50 år rækker hukom
melsen ikke så langt tilbage.
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Børnehavens store sandkasse. Fødseluren graver forrest i billedet med kryds
på låret.
T.v. sidder Vivian Gladys Nielsen. Hun synes at kede sig bravt, men på det
tidspunkt var hun da også hele 10 år, så hvem kan fortænke hende i, at hyn
ikke gider at lege med småbørn.
Vivian blevfødt i april 1933 i USA som datter a f en danskfar og en norsk mor.
Da forældrene ikke kunne tage sig a f hende i opvæksten, kom hun til Danmark,
hvor hun voksede op hos postmester Knudsen og dennesfamilie i Broager. Fru
Knudsen var søster til Viviansfarmor. Den længstlevende ifamilien var Karin
Knudsen (1906-1988), postmesterens datter, som på det nærmeste var Vivians
plejemor.
Efter postmesterens pensionering i 1943 boede familien en kort overgang i en
lejlighed i Schumanns hus på hjørnet a f Vestergade og Møllegade. Derefter
lejede de i en årrække Villa Nejs i Set Pauli. Da den blev solgt, boedeJamilien
Knudsen kort tid i Dynt skole, hvorefter de flyttede ind i andelsboligerne,
Østerbakke (nr. 20).
Vivian tog eksamen fra Broager realskole og efter en danse- og gymnastikud
dannelse i København rejste hun tilbage til USA. Hun har dog hele tiden
bevaret nær kontakt med Danmark. Hun har været hjemme i Danmark flere
gange, ligesom Karin Knudsen besøgte hende nogle gange i USA. Vivian er
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nu gift Scholtz og bor i Florida.
Bagerst på sandkassens rækværk kører August Schneider rundt med en trille
bør. August og fødselaren var klassekammerater. Augustfik en tidlig, voldsom
og tragisk død. Den l.ju n i 1946 legede hanforan sit hjem. Han og hansfamilie
boede i en lejlighed ovenover købmand Lund på hjørnet a f Borgergade og
Vestergade. Fra en lastbil blev der læsset varer af. Herunder faldt en rulle
blykabel på over 100 kg. ned over den 9-årige August, der fik hovedet knust.
Ved begravelsen gik klassekammeraterne foran Broagers gamle hestetrukne
ligvogn og strøede gran på gaden fra floromvundne kurve.

To scener fra en festlig dag i
børnehaven. På detførste hej
ser børnehavens leder, frk.
Jeppesen, flaget iforhaven ud
mod Set. Pauli. På det andet
går vi børn med begejstring
rundt om flagstangen. For
uden de mange børn ses i bag
grunden fru Ruth Trier-Mørk,
medlem a f børnehavens bestyrelse og fru Ragna Korse.
Ved nærkigning med lup vil flere a f børnene nok kunne genkendes. Selv står
forfatteren yderst til højre.
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Med nål og tråd - og tungen lige
i munden blev denne fornemme
julegave produceret a f denne ar
tikels forfatter i vinter-månederne
november og december 1942.
Den lå underjuletræet i Kirkega
de 6 og blev modtaget med stor
mende begejstring a f far og mor.
Som andre mesterværker blev
den efter endt brug lagt væk og
gemt - således har den nu overle
vet de første 50 år.

Udsigtfra Kirkegade ned mod "æ by" i 1940erne. T.v. ses restaurant Klippen,
hvor restauratør Andersen havde sit udskænkningssted - dem var der faktisk
mange a f i Broager dengang. Der læsses Sønderborg Øl af. Bag lastbilen ses
den gamle benzinstander, der blev drevet ved håndkraft.
Nederst til højre ses - efter parken - køkkenhaven, der hørte til præstegården.
Her kom senere rutebilstationen til at ligge.
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Kejserdom
Ingrid Flebbe Skov

Kejserdom
Under forskning af mine forfædre har jeg altid gerne villet se de egne, hvor de
har levet, og her nåede jeg til "Kejserdom" ved Brunsnæs på Broagerland. Det
er et dejligt sted, med en skøn udsigt over til Angel. Kejserdom ligger lidt
sydligt for Brunsnæs. Det er nærmest kun en markvej, som går ned til kysten,
og her ligger tre huse, eller sommerhuse. Man kommer dertil, når man kører
et kort stykke ad vejen fra Brunsnæs mod Busholm, til der i højre side er en
vejviser, hvorpå der står Kejserdom.
Ordet Kejserdom er en fordanskning af det tyske Kaisertum (kejserdømme),
og mange tror, at vejen har fået navnet af en Kejser. Det har den også, men
manden var ikke Kejser, han hed Kejser, og var fisker. Her vil jeg så fortælle
om den Kejser og hans familie, som jeg mener, vejen har faet sit navn efter.
En Glaser (glarmester) i GI. Haderslev, Kai Nielsen, gifter sig i 1711 med Anne
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Marie Christensdatter. De far i 1716 en søn, som far navnet Christian, og da
han er Kai’s søn, får han efternavnet, som gennem tiderne skrives på flere
måder, som f.eks. Kaisen, Keysing, Kaiser, Kayser og Kejser.
Christian Kaiser bliver landboelsmand og fisker i Halk Sogn, Haderslev Amt.
I hans tredje ægteskab med Ann Jensdatter får de sønnerne Peter, døbt d.
15.9.1750, og Jørgen, døbt d. 21.2.1759 i Halk. Det er denne Peter Kaiser, jeg
vil fortælle om.
Peter Kaiser finder jeg som 24-årig ung mand i Tandslet Sogn på Als. Hvordan
han er havnet på Als?. Hans far var jo fisker, så sønnen har nok også fisket,
måske er han i dårligt vejr søgt i land på Als.
Den 18. nov. 1775 blev Peter Christens og Anna Maria Jacobs viet i Tandslet
Kirke. I dette ægteskab var der to piger: Ann Christin, døbt d. 7. december
1777, og Ann Marie, døbt d. 25. august 1779 i Tandslet Kirke. Dette første
ægteskab varer til 27. juni 1786, hvor Ann Maria Peter’s, hustru til Peter
Kayser i Lebøl, dør, 31 år og 6 mdr. gammel.
Andet ægteskab indgår Peter Christian Kaiser den 7. oktober 1786 i Tandslet
Kirke med enken Metta Maria Hansen. Hun var datter af kådner (husmand)
Peter Jensen og Anna Maria af Hørup. Hun havde været gift med kådner Hans
Monsen, søn af Hans Monsen og Synnet Jørgensdatter fra Lebøl, Tandslet
Sogn. Metta Maria havde en uægte søn, Christian, med gårdmand Christen
Hansen Kaad i Mindebjerg, Hørup Sogn, med sig i ægteskabet.
Ifølge Af- og Tilgangslister er Peter Kejser og hans hustru bortrejst fra Tandslet
Sogn i juli 1788.
Vi finder dem igen ved Brunsnæs i Broager Sogn.
Den 28. maj 1790 dør Metta Maria, ved Brunsnæs, inderste Peter Christian
Kaiser’s hustru. Hun bliver begravet på Broager Kirkegård. Hendes søn er da
II år gammel, og den 2.juni 1790 er der skifte mellem ham og hans stedfader.
Christian, eller Christen, Hansen har fra sin rigtige fader 40 Rigsdaler - de står
i stedfaderens hus. Drengen arver også sin afdøde mors fader, 7 Rdr. og 27
skilling, ialt 47 Rdl. og 27 skilling, som Peter Christian Kaiser må forsøge at
betale til næste Martini og til Johanni 1791, uden renter i samme møntsort.
Desuden skal drengen have i arv efter sin moder: 1 daglig seng, 1 egekiste med
beslag, 1 fyrrelade (skrin eller skuffe) og tre a f sin moders underrocke (under
kjoler). Formynderen, Højfyrstelige Augustenburger kådner Jens Pedersen fra
Mindebjerg, tager sin søstersøn til sig, så Peter Christensen Kaiser er fuldstæn
dig fritaget for pleje, pasning, undervisning og alt hvad til en opdragelse hører.
Tredje ægteskab indgår Peter Christensen Kaiser den 21. september 1790 med
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Anna Catharina. Hun var datter af kådner Hans Monsen og Synnet Jørgensdatter fra Lebøl, Tandslet Sogn. Hun havde været gift med Hans Lorenzen fra
Kegnæs, og havde i sit første ægteskab en datter, som hed Siile Catharina.
I dette ægteskab fik Anna Catharina og Peter Christensen Kaiser 4 børn:
1. Anna Maria Dorothea Kaiser, født d. 16. april 1791.
2. Christen Kaiser, født d. 16. april 1793.
3. Johannes Kaiser, født d. 27. august 1796.
4. Elsabe Siile Marie Kaiser, født d. 22. april 1799.
Alle børnene er født ved Brunsnæs.
Anna Catharina’s datter fra første ægteskab, Sille Catharina, døde d. 6.oktober
1797.
Men heller ikke denne hustru fik Peter Christensen Kaiser lov til at beholde.
Anna Catharina døde den 20. nov. 1806 ved Skeldevig af udtæring.
Jeg mener, at de ca. 1802 er flyttet til Skeldevig.
Den 27. januar 1807 købte Peter Christensen Kaiser ved Skeldevig, Matr. Ske
II Skrækkehøjs Parcel af Johan Thomsen for 800 Rigsdaler. I August Korse’s
bog om Broagerland står, at Peter Christensen Kejser var født i 1744, og at han
ingen arvinger havde. Dette er ikke rigtigt.
Samme dato er der skifte igen, fordi han agter at gifte sig. Skiftet finder sted i
overværelse af hans naboer, boelsmand Johan Ludvig Jacobsen og inderste
Anthoni Andresen. Hans levefod er middelmådig, og han er ikke i stand til at
overlade ret meget til sine børn. De får lidt, han har lagt til side, og nogle af
møblerne: Til hver af sine sønner, et skuffeskrin med lås, et ditto til den ældste
datter og en fyrrekiste til den yngste.
Først og fremmest ville han sikre sin kommende hustru sit indersted beliggende
ved Skeldevig, og dette i tyve år. Efter disse tyve år tilstås stedmoderen
følgende aftægtsordning
- "som hun skal glæde sig over resten af hendes liv:
1. Til bolig far hun det til rådighed værende aftægtskammer, som skal istand
holdes af indersteejeren.
2. Som køkkenhave afgives til aftægten et stykke tværs gennem haven, og som
måler fire bred og tolv favn i den østre og seks favn i den vestre side.
3. Årlig modtager aftægtsbesidderen til madlavning, som bliver leveret af
indersteejeren: 6 skæppe rug, 4 skæppe byg, 4 skæppe boghvede , 1 lispund
røget flæskeside, 2 ænder og 14 pund smør, halvt græs og halvt vintersmør.
4. A f mælk modtager aftægtsbesidderen, sålænge inderstestedets køer giver mælk,
ugentlig to kander og når en ko står tør, en kande friskmalet mælk, og endelig:
142

5. Har aftægtejeren fri adgang til brødbagning og tørt kom, samt uhindret brug
af bagetrug og melsigte, samt fri vask, endvidere har aftægtsejeren i sygdom
og alderdom krav på rettelig pleje og omsorg."
Fjerde ægteskab: Den 14. marts 1807 viedes i Broager Kirke Peter Christensen
Kaiser til Maren Lorenzen fra Ragebøl. Hun var datter af afdøde kådner
Christen Lorenzen og hustru Catharina Hansen i Ragebøl.
Den 9. juli 1820 sælger Peter Christensen Kaiser sit på Skeldevig beliggende
boelsparcelsted: "Landejendom med bygninger, samt alt, hvad i den bygning
er søm og nagelfast, med undtagelse af en jemovn (kakkelovn)", til Peter
Petersen fra Broager. Samtidig skulle aftægtskontrakten fra den 7. jan. 1807
være gældende for sælgerens hustru i hendes levetid og hvis hun skulle afgå
ved døden før sælgeren, beholder han sin lejlighed og have, omsorg og pleje.
Også denne aftægtsordning skulle afholdes af køberen. Købesummen var 650
rigsdaler.
Fra juli 1788 til ca. 1802 har Peter Christensen Kejser levet sit liv som
Lyksborgske inderste og fisker "bey" (ved) Brunsnæs.
Hans broder, Jørgen Christensen Kaiser, står "fadder" til Anna Maria Dorothea
Keiser, døbt d. 21. april 1791 i Broager Kirke. Han bliver også i Brunsnæs.
Jørgen Christensen Kaiser lejer d. 9. februar 1792 afdøde Trinke Iwersen’s
landejendom ved Brunsnæs, for 7 år, af arvinger og formyndere. På denne
kontrakt borger Peter Christensen Kaiser for sin bror.
Atter i 1798 er der oprettet en kontrakt, hvor Jørgen Christensen kaiser køber
et indersted af Andreas Rasmussen i Brunsnæs. Jørgen Kaiser havde også
hustru og børn. Han døde den 1. juni 1829, som lejeinderste i Lågmade ved
Egemsund.
Peter Christensen Kaiser ved Skeldenæs døde den 5. april 1832, og blev begravet
den 8. april ved Broager Kirke. Hans fjerde hustru døde den 12. marts 1842.
Hvordan Kejser-familieme end har levet deres liv, så har de levet det, så de
blev husket. Hvor mange af os, som lever i dag, vil blive husket om 200 år endsige fa en vej opkaldt efter sig ?
Skrevet af en efterkommer. Peter Christensen Kaiser og Anna Catharina var
mine tip-tip-tip-oldeforældre.
Rendsborgvej 23, Dybbøl
6400 Sønderborg
Den 30. marts 1993
Ingrid Flebbe Skov
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Oplysningerne er fundet på Landsarkivet i Aabenraa i følgende bøger:
GI. Haderslev Kirkebøger
Halk Kirkebøger
Tandslet Kirkebøger
Broager Kirkebøger
Nybøl Herreds Skifteprotokol nr. 1335, 1780-1791
Nybøl Herreds Skifteprotokol nr. 1336, 1792-1815
Kontraktbog for Nybøl Herred nr. 1325, 1791-1802
Kontraktbog for Nybøl Herred nr. 1326, 1802-1823
Nybøl Herreds Skyld og Panteprotokol 11 nr. 1284, 1803-1885
August Korse: "Broagerlands Historie"

Efterskrift
I brødrene Peter Christensen Kaiser og Jørgen Christensen Kaiser’s efterslægt,
blev der født flest piger.
Peter Christensen Kaiser havde to sønner: Christen (Christian) og Johannes
Kaiser.
Christen (Christian) havde fem døtre.
Han blev i sit liv betegnet som kådner, parcellist, skipper, skibsbygger og
færgemand. Han døde ved Sønderballe, Hoptrup sogn i Haderslev amt, den 31.
juli 1869.1 hans efterslægt har der været både- og skibsbyggere, skibsredere
og søfolk er der stadig.
Johannes havde en datter.
Hans død har jeg ikke fundet, men han må være død før 13. maj 1826.
Jørgen Christensen Kaiser havde to døtre og en søn.
Sønnen hed: Christian Frederik Peter Kaiser, han havde to døtre. Christian
Frederik Peter Kaiser døde den 20. juli 1874 i Broager.
Så der var ingen mandlig efterkommer til at føre navnet videre, men efter
pigerne er der en stor efterslægt i Sønderjylland og på Angel.
Ingrid Flebbe Skov
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Set og sket på Broagerland
E ster Olsen

1992
Januar:
01. Generationsskifte hos Ihle Grafisk Produktion
09. Foredragsaften med Lorens Christensen "Feltpræst på Cypern", arrange
ret af B.U.I. og Husholdnings-foreningen
15. Vestervang’s terapilokale modtager en gave fra Broagerlands Musikfe
stivalforening - en kastemaskine
17. De indsamlede ting afgår fra Broagerhallen til Letland
22. Foredragsaften med Frede Simonsen om turen til Amerika
28. Temaaftener om død og sorg starter i Sognegården
Februar:
04. Foredragsaftener med Inger Hjuler Bergeon om tiden som Abbed Pierre
Klunser og rejsen til Latinamerika
11. Konfirmandshow i Broager
19. Egemsund Kirke og Baptistsamfundet i Egemsund har møde på Egernsund Skole med foredrag af Erling Andersen
19. Igen i år 4 blå flag på Broagerlands strande
20. Italiensk dag på Vestervang
21. Dansk Røde Kors lokalafdeling i Broager har stiftende generalforsam
ling
30. Broagerlands Kunstforening har stiftende generalforsamling
Marts:
01. Der flyttes ind i de nye andelsboliger på Ramsherred
10. Webers Gamle Købmandsgård rives ned
17. Børge Jørgensen starter murerfirma i Broager og Skeide har der været
gymnastikopvisning
19. Koncert i Broager Kirke med "4 Tunes"
Bjarne Iversen blev kåret som "Arets B.U.I.’er"
Børnene i Børnegården Nejs opfører "Skatteøen" for forældre og
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kammerater
Egemsund Brandværn har besøg af et brandværn fra Leck
Smøl Vold pyntes med en ny flagstang og nyt indgangsparti
Kirkestien i Skodsbøl sælges
Koncert i Egemsund Kirke med Per Nielsen på trompet og Matthias
Janz på orgel
Broager Blomster overtages af Karina og Niyaz
30. Der er guldkonfirmation i Broager ved pastor Kyster
Broager Tennisklub anlægger bane 3, delvist ved hjælp af frivillig
arbejdskraft
Egemsund håndboldpiger vandt Det Sønderjydske Mesterskab
31. Vestervang runder af ned foredrag og debat over emnet "Personlig Ud
vikling"

21.
22.
27.
29.

April:
01. Skeide Maskinstation overtages af Leif og Hanne
05. Gendarmstiens sidste etape mellem Sønderborg og Vemmingbund indvi
es
10. Broager Musikskole afholder sin anden forårskoncert
13. Leif Scheel, Avnbøl starter sin butik med kunst, antik og souvenir i Ve
stergade 49, Broager
25. Naturfredningsforeningen laver cykletur rundt på Broagerland
29. Kommunen køber cykler til hjemme- og sygehjælperne
Lydia V. Mortensen starter ny fodklinik i Storegade 7
Egemsund Frivillige Brandværn holder åbent hus, og viser en gammel
svensk brandbil, udlånt af Jens Brodersen, Egemsund
Maj:
02. Fritidsklubben holder loppemarked på Mariegård
02.-03. Musiktræf på Cathrinesminde Teglværk
06. Genilegatet tildeles 3 fra Broager, nemlig Bjøm Larsen Madsen, Knud
Jørgen Lej og Jette Juul Nielsen
Lyngby-Tåmbæk Kommunes Feriekoloni ændres til Broager Lejrskole og
Kursuscenter, samtidig tiltræder Susanne og Per Juel Jensen som besty
rerpar
14. Første del af Cathrinesmide Teglværk indvies, det er arbejderboligerne,
og æresgæster var tidligere beboere
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17. Broager Musikfestival var begunsiget af fint vejr, og havde mange gæ
ster
22.-23. Markedsdage i Broager
24. Sæsonens første parkunderholdning finder sted
26. Broager Supermarked udvides med et Blomsterland
Broager Rideklub afholder ringridning
27. Egemsund Børnehave og Fritidsklub opnormeres med 15 pladser, så der
er plads til 109 børn
28. Boldklubben FREM afvikler en 4-dages idrætsuge
28. Claus Clement giver 100.000,00 kr. til en handicapbus til Vestervang
Juni:
01. Nyt OK-Benzin anlæg åbner ved Brugsen i Broager
05. Grundlovsmøde ved Vemmingbund med taler af Bente Witt og Henning
Dyremose
09. Inga Jørgensen giver også 100.000,00 kr. til en bus til Vestervang
10. Broager Husholdningsforening cykler ud i det blå
13. Det Blå Flag hejses 4 steder i kommunen.
14. Egnsspillet "At sejle er at leve" opføres i Egemsund, og blev en stor suc
ces
15. Lokalhistorisk Forening har udflugt til Bov Museum
16. Venstres Vælgerforening besøger H.A. Petersens Teglværk ved Nybøl
Nor
Der er rejsegilde på Sparekassens tilbygning
19. Danmarks ældste skude "Elida" besøger Egemsund
21. Parkunderholdning
23.
Set. Hansfest i parken og andre steder, men uden bål pga tørken
25. Hjemmeværnet arrangerer kanontorden mellem Gammelmark og Dyb
bøl til minde om 1864
Juli:
02. Ringridning starter med lottospil, og festen slutter 06.07.92 med frokost
07. Unibank i Broager kan fejre 25 års jubilæum
21. Kirkekoncert i Broager Kirke med Ulrik Cold og Inge Beck
26. Den tredje parkunderholdning finder sted
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August:
09. Ringridning i Brunsnæs
15. Byfest i Egemsund
16. Broagerlands Efterskole starter i Skeide
20. Kirkekoncert i Broager Kirke, hvor Sokkelund sangkor synger
23. Den fjerde parkunderholdning finder sted
28. Taget på Egemsund Skole skal repareres, kommunen bevilger
300.000,00 kr til formålet
29. Efterskolen i Skeide indvies
30. Der er "Åbent Hus" på Iller Slot
31. Egemsund Brandværn har besøg fra Rathenowl
September:
01. Broager Kommune bevilger 30.000,00 kr til Broagerlands Turistforening
01. Skeide Frivillige Brandværn far 7.000,00 kr fra Alsisk Forsikring til om
bygning af brandstationen
04. Broagerlands Musikfestival har viseaften på Skodsbøl Kro
04. Boldklubben FREM i Egemsund afholder loppemarked
04. Egemsund Kirke lukkes i 3 uger på grund af reparation
06. Skodsbøl Skov udvides, der plantes ny skov på ca 12 ha
Fåredag på Cathrinesminde Teglværk
08. 2 bueskytter fra Broager, Jan Hansen og René Callesen var med til at
sikre sølv til Danmark ved stævnet i Manchester
12. B.U.l. holder høstfest med revy
13. Den sidste parkunderholdning finder sted, og årets huspris stiftet af Er
hvervs- og Turistforeningen tildeles huset på Fjordvej 21, Egemsund,
der ejes af Vagn Villumsen
23. Broager Garden indvier sin nye fane
Kirkespil i Broager Kirke "Efter Os"
26. Egemsund Pensionistforening fejrer 50 års jubilæum
29. Broager Husholdningsforening afholder modeshow
Oktober:
01. Broager Fritidshjem fylder 12 år
Grundstensnedlæggelse til den nye skulptur ved rutebilstationen i Broager
02. Broager Pensionistforening fejrer 50 års jubilæum
Pensionisternes lille butik genåbnes
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03. Egemsund Frivillige Brandværn afholder oktoberfest
Luftmeldeeskadrillen Sundeved og chefen Hans Christensen har 25 års ju
bilæum
04. Set. Georgsgildet’s årlige puslingeløb blev afviklet i Skeide Kobbelskov
08. Kirkekoncert i Broager Kirke med Rasmussens Trio
14. Broager Husholdningsforening besøger Dansk Glaskunst i Høruphav
17. Åbent Hus på Vestervang
Ny VVS forretning startes af Henning Villesen
19. Udstilling på "Annasminde" om småskibsfart
27. Broager Ringriderforening afholder generalforsamling på Strandkroen i
Vemmingbund
30. Garantmøde i Sparekassen. Valg af repræsentanter, derefter fortæller
Troels Kløverdal om sine oplevelser på havet
November:
04. Egemsund Socialdemokratiske Forening indbyder til dilettantspil på
Færgegården i Egemsund
Skeide Maskinstation har 40 års jubilæum
05. Årsmøde i Cathrinesmindes Venner
Ny butik i Broager åbner under navnet Æsken
06. Broager Sparekasse indvier de nye lokaler
07. Broager Pigespejdere har 40 års jubilæum
I Skeide Forsamlingshus opfører lokale amatører "Skovridderens datter"
"Tour de Broue" løbet afvikles
08. Salmesangsaften i Egemsund Kirke
10. Menighedsrådsvalg i Egemsund og Broager
11. 1
sognegården i Broager fortæller Anne Munk om sin barndom i Veder
sø Præstegård
12. Lokalhistorisk Forening udgiver Broagerland VII
December:
05. Indvielse af gendarmstien mellem Vemmingbund og Gammelmark
07. Egemsund Husmoderforening inviterer til adventsfest
09. Adventskoncert i Broager Kirke med amatørorkestret og Broager Egnskor
10. Knud Møller er slået til Ridder af Dannebrog
11. Rideklubben afholder venskabsstævne
12. Kirkekoncert i Broager Kirke med Musikskolen
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1993
Januar:
08. Luftmeldeeskadrillen får ny chef.
Hans Christensen, Broager falder for aldersgrænsen, og afløses af Allan
Høffler, Skeide
09. Juletræer byttes med løvtræer og flis
Spejderne har nytårsparade med march gennem byen
12. B.U.I. og Husholdningsforeningen indbyder til foredraget "Jorden
Rundt" ved Jens Nødskov-Hansen
17. Åbent Hus i Egemsund Skole, hvor emnet er astma og allergi
19. Ernst Primdal, Mølmark bliver hædret for 40 års tjeneste i luftmeldekorpset
29. B.U.I. indbyder til amatørteater "Bingospil"
Februar:
03. B.U.I. foredrag ved H.J. Sjôholm Petersen: "Handelsforbindelser i det
gamle Sovjet"
06. Udstilling af billeder fra Sydamerika: "Det Globale Miljø" på Annasminde
06. Bordtennisstævne i Hallen
Broager Motionscenter har åbent hus
09. Zoneterapeutskole oprettes i Broager
Åbent Hus i Egemsund Skole
10. Afstemningsfest på Strandkroen i Vemmingbund
11. Foredrag i Sognegården ved Ragna Petersen
Marts:
03. Foredrag i Sognegården ved Knud Sørensen
08. Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening med foredrag af H. Chri
stensen: "Gendarmer i Brunsnæs"
10. Musikskolen spiller til folkedans i Egemsund Skole
11. Gymnastikopvisning og amatørteater i Skeide Forsamlingshus
13. Tambourstævne med ca 200 spejdere
14. Venskabsstævne i Broager rideklub
Kirkens Korshær’s genbrugsbutik lukker
16. Årets lederpris tildeles Thorkil Hansen formand for Broager Rideklub
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Toni’s Modesalon åbner i lokaler ved supermarkedet
23. Musikskolen har forårskoncert i skolens aula
Skeide Efterskole holder åbent hus, hvor Bent Have fortæller om et år i
Mellemøsten
Generalforsamling i B.U.I., og der indvies en ny fane skænket af "Dan
marksfonden"
Foredragsaften på Egemsund "Aben Skole" emnet er: "Hvad gør
fjernsynet ved os?"
27. Mie Hansen kåres til Årets B.U.I.’er
29. Randi Agergaard overtager M/K Salonen på Møllebakken
April:
02. Første spadestik til byggeri af 14 andelsboliger, blev taget. Navnet bli
ver Maj kær
14. Lise Nørgaard holder foredrag i Broager Skoles aula: "Sine Meningers
Mod"
22. Ole Videbæks kunstværk ved Broager rutebilstation afsløres
26. Handels- og Håndværkerforeningen har sat 5 nye velkomstskilte op
27. Kirkens Korshærs genbrugscenter genåbner på Set. Pauli
29. Sangaften på Broagerlands Efterskole
Maj:
05. Koncert i Broager Kirke med Treenighedskirkens Drengekor
07. Egemsund Frivillige Brandværn har åbent hus
09. Koncert på Cathrinesmide Teglværk med Nordborg og Broager amatør
orkester
12. Byvandring i Egemsund arrangeret af Lokalhistorisk Forening
15. Den anden musikfestival afholdes arrangeret af Broagerlands Musikfe
stival Forening
18. Fritidsklubben søsætter deres hjemmebyggede tømmerflåde "Kontiki"
21. Bømegilde i Skodsbøl
22. Veteranbiler mødes til jubilæumsløb i Broager
23.-24. Pinsemarked i Broager
24.
Parkunderholdning
29. Broagerløbet 93 afvikles
Skodsbøl- Egemsund Jagtforening modtager "natur- flora- faunaprisen"
Bent Gundesen åbner galleri i Egemsund
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Juni:
01. International børnedag i Egemsund
03. International børnedag i parken i Broager
15. Sommerfest på Rendbjerghjemmet med contry-rytmer
Henriette åbner salon "Klip og Krøl" på Illerstrandvej
19. Filmoptagelser på Cathrinesminde Teglværk til brug i film om Carl Niel
sen
20. Broager Kirke skal renoveres
21. Kanontorden mellem Dybbøl og Gammelmark
27. Legedag på Cathrinesminde arrangeret af Cathrinesmindes Venner og
D.G.I.
Juli:
01. Ringriderfesten starter, det er samtidig 90 års jubilæum
29 russiske bøm ferierer på Skeide Efterskole
25. 3. parkunderholdning finder sted
August:
04. Venstres Vælgerforening arrangerer rundvisning på Rådhuset
08. Ringridning i Brunsnæs
15. 4. parkunderholdning afvikles
19. Cathrinesminde Teglværk indvies som museum, begivenheden overvæ
res af dronning Ingrid
25. Ældrefest i Sognegården, hvor grønlandsfarer Bent Lumholt fortæller
22.-26. Egnsspillet "At sejle er at leve" opføres i Egemsund, dette er en gen
tagelse fra i fjor
25. Kathrine Carstens er valgt til "Årets Leder"
26. Et rumænsk kor synger i Egemsund Kirke
29. Broagerlands Skytteforening indvier en ny pistolbane
September:
14. Foredrag i Sognegården af Bjarne L. Henriksen over emnet den bundlø
se moral
28. Sven Eskelund tager det første spadestik til kraft- varmeværket
29. Cathrinesminde Teglværk får 150.000,00 kr i sponsorstøtte fra De For
enede Teglværker
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Oktober:
01. B.U.I. opfører Broagerrevy
03. Graver Holger Jepsen går på pension efter 43 år ved Broager Kirke. Han
far overrakt dronningens fortjenstmedalje i sølv
16. Lokalhistorisk Arkiv udstiller på Cathrinesminde i efterårsferien
20. Korkoncert i Broager Kirke med Chorus Soramus
November:
01. Generationsskifte i J. Rathjes bageri i Egemsund
02. Broager Husholdningsforening besøger bandagist Kristine Raaschou-Nielsen i Sønderborg
03. Foredrag i Sognegården. Eva Nordentoft taler over emnet "Liv og død i
vore hænder"
07. Koncert i Broager Kirke med domkirkekoret fra Schleswig
12. B.U.I. arrangerer koncert med Broager Amatørorkester og fællessang på
Jes Jacobsens Hotel
13.-14. Julemessen i Hallen arrangeret af spejderne, bliver en stor succes
14.
Årsmøde på Cathrinesmindes Teglværksmuseum
16. Kommunevalg, resultatet blev 6 A, 3 V, 2 C
Kirkekoncert i Broager Kirke med Haderslev Blæseensemble
20. Kunstudsmykningen på havnen i Egemsund indvies
Skeide Gymnastikforening indbyder til dilettantforestilling i Forsamlings
gården
20.-21. Broager Rideklub afholder venskabsstævne
21.
Socialdemokratisk Forening har dilettantforestilling på Færgegården i
Egemsund
21. Fr. Petersens Maskinfabrik i Smøl engagerer sig på det russiske marked
24. Grønlands Keramiske Industri går konkurs
26. Juletræet tændes i Broager
December:
04. Socialdemokratiet indbyder pensionister til dilettant, kaffebord og bingo
08. Adventskoncert i Broager Kirke
20. Julemanden er på gaden i Broager og brandvæmsorkesteret spiller
20. Fuld belægning og nye byggeplaner for efterskolen i Skeide
Ester Olsen
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FORORD

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

Indledning og sammenskrivning
Billede af Smølvold (1932)
v/ Uddannelseschef
Foto. Nationalmuseet
Henning Damtoft Pedersen
Jyderup
Smølvold, der ligger ved amtsvejen mellem Nybøl og Broager, er et gam
melt kunstigt anlagt voldanlæg og et af egnens bedste udsigtspunkter. Volden
gør sandsynligvis tilbage til forhistorisk tid og har en højde på 46 meter over
havet samt en diameter på 50 meter.
Egentlige udgravninger er aldrig foretaget, men der er konstateret en tør
voldgrav, ligesom der er fundet skår af lerkar fra den ældre jernalder. Der er
ikke fundet spor af bebyggelse, og anvendelsen af stedet er ikke fastslået.
Voldanlægget kan måske have været en tilflugtsborg eller et kultsted i ljerne
tider, men der er aldrig fundet spor af egentlig bebyggelse. I dag anvendes
volden også som samlingsplads.
(iennem årene er der afholdt en række folkefester på Smølvold. Hvert år til
Sankt Hans samles mange mennesker fra oplandet for at overvære et af
egnens største Sankt Hans bål.
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I øvrigt er volden i dag fredet af Nationalmuseet. Under krigen i 1864 ind
gik Smølvold også i et større preussisk fæstningsanlæg.
Fæstningsanlægget, der bestod af en række kanonstillinger, var planlagt til
at kunne fastholde de danske soldater ved Dybbøl og forhindre, at de gjorde
udfald mod de preussiske styrker. Således var der på Smølvold anlagt en luk
ket skanse udstyret med fire haubitserkanoner.
Voldanlægget ejes i dag af et andelsselskab, som blev stiftet i 1931. Dette
skete for at forhindre, at området skulle forblive i hjemmetysk eje. Af andels
selskabets love fremgår det, at stedet skal anvendes til at markere det danske:
Der må f.eks. kun flages med Dannebrog. Dette sker også på nationale fest
og mindedage.
Smølvold var således også det naturlige sted for et stort folkemøde efter
slutningen af 2. Verdenskrig. Det foregik 2. Pinsedag 1945 med ca. 2500 del
tagere.
Af programmet kan nævnes:
Velkomst:
Sognerådsformand, Kaptajn Chr. Jessen, Skodsbøl
Tale for kongen:
Gårdejer Chr. Sibbesen, Gammelgab
Tale for Danmark:
Harald Petersen, Broager
Tale om modstandsbevægelsen:
Overtoldassistent Funder Nielsen, Egernsund
Mindetale for de faldne:
Provst Rohleder, Broager
Værnemagere og krigsforbrydere:
Lærer H. Jensen, Egemsund
Mindretalsspørgsmålet:
Dyrlæge Højlund Carlsen, Broager
I mellemkrigsårene var der i Sønderjylland selvsagt stor interesse for det
nationale spørgsmål. Dansk og tysk markerede sig over for hinanden. Min
morfar J.P. Damtoft (1880-1950 ) var levende interesseret i de nationale
spørgsmål og var med i mange initiativer omkring det nationale arbejde. Såle
des også bevarelse af Smølvold som dansk samlingssted.
Fra hans hånd foreligger en håndskrevet beretning om Smølvold nedskrevet
i begyndelsen af 30 eme. Beretningen er nedskrevet i 2 kladdehæfter og har
et omfang på i alt 40 sider. Herunder bringes et uddrag, og såvel indholdet
som sprogtonen giver et godt billede af en tid, hvor man var opmærksom på
det danske og betydningen af at markere det i det daglige.
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I forlængelse
af J.P. Damtofts
artikel er aftrykt
en beretning af
den nuværende
formand
for
Andelsselskabet
S m ø 1v o 1d s
bestyrelse, tøm
rermester Jens
Uffe Hansen.
Her fortælles om
andelsselskabet
S m ø 1v o 1d s
oprettelse, og
afslutningsvis
findes
en
udskrift af besty
relsesprotokol
len fra selska
bets oprettelse i
1931 til 1966.

.---

Smølvold

v/ J.P. Damtoft, Overlærer ved Broager Skole 1920-45.
Smølvold, Sundeveds skønneste Udsigtspunkt, der i lang Tid havde været i
tysk Eje, blev i Sommeren 1931 ved Køb erhvervet af nogle gode nationalt
tænkende Mænd. Derved kom denne herlige Plet i danske Hænder. Pladsen
vil for Fremtiden blive benyttet især til nationale Friluftsmøder. En høj Flagmast er rejst på Volden, og herfra hilser et Kæmpeflag paa vore nationale
Mindedage langt, langt ud til alle Sider.
Begivenheden giver Anledning til at opfriske nogle af de Minder, vi har om
Smølvold. Fra Volden overskuer man et af de smukkeste Landskaber i Dan
mark. Mod Nord sluttes Synskredsen af Ullerup og Sottrup Kirker med deres
slanke Spir, medens Sundeveds lille venlige, nu sjældent brugte Frimenig
hedskirke titter frem mellem Amtsvejens Allétræer. Længere mod Øst hæver
sig en mindre Bøgeskov (Bøffelkobbel), bag hvilken to af vore Helte hviler i
en stille, kærligt fredet Grav bag Havenes Hegn. Herfra ledes Blikket op mod
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Dybbøl, fra hvis Banker Dybbøl Mølle vinkende minder os om dansk Udhol
denhed og Trofasthed, medens det tyske, nu for danske Statspenge vedlige
holdte Mindesmærke, truende fortæller os om Vold og Overmagt. Kun med
bevæget Hjerte kan vi lade øjne og Hjerte dvæle paa disse Steder, der har
drukket saa meget af vore tapre Heltes Hjerteblod, kæmpende for Fædrelan
dets Ret og Ære. Sorgen dulmedes vel noget, da det udgydte Blod 1920 brag
te os saa skøn en Høst, vor Genforening med Moderlandet. Bag Dybbøl lig
ger den skønne 0 Als, hvor vort øje hinsides Vemmingbund møder Sønder
skoven og Kajnæs, hvis hvide Kirke fremhæves skønt mod den mørke Bag
grund.
Mellem Kajnæs og det mod Syd for os liggende Angel strejfer vort Blik
Gammelmark, hvorfra i 1864 de preussiske Kanoner bombarderede Sønder
borg og Dybbølskanserne.
Mellem os og Angel danner Flensborg Fjord en aaben Vej ud til Østersøen.
Angel skjules dog tildels af Dynt Bakker og Broager Kirke, men Vest for den
ne møder vort øje atter den skovkransede Kyst. Ind over Holdnæs naar det
skarpe Blik endog helt ind til Flensborgs Taarne. Lige mod Vest følger Blik
ket Fjorden helt ud til de tvende Okseøer. Ogsaa de smukke Partier fra Ringenæs og Graasten drages med ind i Synskredsen. Dermed har vi saa Rammen
til det Rundbillede, som beskues fra Smølvold. Inden for denne Ramme
byder Naturen os den skønneste og rigeste Afveksling. Overalt ses de tiltalen
de, bløde Linier. I broget Mangfoldighed møder øjet toppede Bakker og frodi
ge Dale, bugtende Agre og herlige Skove. Fra Markernes levende Hegn
istemmer Fugleskarerne sit tusindstemmige Kor, og Myriader af duftende
Blomster krydrer Luften, og mellem Buske, Hegn og Havernes rige Frugt
træer hilser os en Række venlige Landsbyer med røde Tage og lyse Mure, der
i de grønne Omgivelser virker saa betagende fredeligt. Landskabets fineste
Pryd er dog I lavet, der næsten fuldstændig omslynger os. Hvem elsker ikke
Havets dragende Magt. Det vidunderlige Hav, som blinkende, vinkende
møder vort øje, hvorhen vi end retter vort Blik. Særlig kønt er Havet, naar
Solen en skøn Sommerdag kysser de let krusede Vande og paa de gyngende
Vandtoppe danner Mængder af ligesom smaa Blinkfyr, der legende hopper
hen over den blanke Havflade. Ja, paa Smølvold er kønt.
Men medens vi saaledes fra Smølvold lader vort Blik glide til alle Sider og
glæder os ved det storartede Rundskue, vil vi dog heller ikke glemme at rette
Tanken mod Volden selv. Hvad har vel den at fortælle os? Vi opdager snart, at
den ikke er nogen af Naturen dannet Bakke. Lige saa lidt kan der være tale
om en Kæmpehøj. Men hvad er den da? Mon en Borgvold, en Skanse? Hvem
kan sige os det? Saavel den mundtlige som den skriftlige Overlevering lader
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os næsten helt i Stikken.
Anlægget er snarest at forklare som en Bygdeborg fra Oldtidens Slutning
eller den ældre Middelalder. (Citat fra Trap Danmark 1929, Red.) Smølvold
maa saaledes helt sikkert være en meget gammel Borgplads eller Voldsted.
Det hindrer dog selvfølgelig ikke, at den kan være taget i Brug til senere
Tider, saaledes har den utvivlsomt været benyttet som Skanse i Svenskekri
gen. Ikke mindre sandsynligt er det, at den har fundet Anvendelse under Ven
dernes Plyndringer. Idelig maatte de danske Øer og Kyster, saaledes ogsaa
Als og Sundeved lide under disse barbariske Venders Hjemsøgeiser. 1135 var
Hjemsøgeiserne meget haarde, hvorfor Erik Emund 1136 med en Hær sejlede
over til Rygen for at tugte de slemme Naboer. Det huskedes dog ikke længe,
da opførte Svend Grate 1148 Als Slot (senere Nordborg Slot) til Værn mod
Venderne. Alligevel vedblev deres Røverskibe at hjemsøge de danske Sunde
og at mætte, ja at fede sig ved Byttet paa de rige danske Øer. En sørgelig Illu
stration til Vendernes frygtelige Plyndring er den Kendsgerning, at der i 1159
paa en Dag bragtes 700 danske Fanger paa Markedet i Mecklenborg, hvor de
solgtes som Slaver. Og først efter at Valdemar den Store i 1170 opførte sit
stærke Værn, Sønderborg Slot, mod Venderne, fik Als og Sundeved saa
nogenlunde Ro for dem. Man kan forstaa, om man i disse rædselsfulde Tider,
har bygget et Vagttaarn paa Smølvold, hvorfra der haves Udsigt langt ud paa
Østersøen. Man kan tænke sig den Angst, men ogsaa den stærkt opildnede
Kamplyst, der har grebet Egnens Befolkning, naar Bavnen lyste fra
Smølvolds høje Mast og kaldte til Samling mod den barbariske Røver. I
Farens Stund er hver vaabenfør Mand ilet til Stranden for at hindre Fjendens
Landgang. Ikke altid er det lykkedes, og de har da som sidste Redning taget
deres Tilflugt paa Borgen paa Volden. Her er saa den sidste Kamp bleven
udkæmpet, der desværre tit endte med Nederlag og Slaveri. Naar et Sagn for
tæller, at de kæmpende fra Borgen i yderste Nød ad en underjordisk Gang
kunde redde sig op i Kirken, saa ligger heri dog ikke Spor af noget som helst
historisk Grundlag.
I Krigene fra den nyere Tid har Smølvold ikke spillet nogen nævneværdig
Rolle. Kun ved man, at den preussiske Kronprins Friederich Wilhelm (den
senere tyske Kejser Friederich III) i 1864 om Morgenen den 18. April holdt
her med sin Stab for at følge Bevægelserne ved Dybbøl. Senere hen paa For
middagen red han med sin Stab ned gennem Broager og Dynt ud til Gammel
mark. Her var Udsigten selvfølgelig bedre, og Fare kunde der jo ikke mere
være forbunden dermed.
Nu vil Smølvold forhaabentligt aldrig tiere blive Skueplads for krigeriske
Tildragelser. Men hvem kan vel staa her med lidt Kendskab til dens Historie
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uden ligesom fra det fjerne at høre fæle Krigshyl, de Saaredes Jamren og de
Døendes sagte Stønnen. Denne Følelse vil dog nu trænges tilbage af Glæden
over den enestaaende herlige Udsigt, Glæden over Landskabets rige Ynde og
Afveksling, samt af Glæden over, at Smølvold er gaaet over i dansk Eje. Nu
faar den atter sin særlige Bestemmelse. Ogsaa i Fremtiden vil der blive kaldt
til Samling paa Smølvold; dog bliver det ikke Krigshavnen, der kalder. I Steden for fjerne Tiders Krigsraab, vil her senere lyde glade, jublende Sange; i
Steden for Saaredes og Døendes Klager dejlig Musik og gode Taler. For
Fremtiden vil her fredelige Folkefester og vore nationale Fester blive afholdte,
her paa denne vort skønne Fædrelands særligt skønne Plet.
Sådan skrev daværende overlærer ved Broager skole Jens Peter Damtoft om
udsigtspunktet Smølvold.
Flere andre a f sognets mænd mente med gårdejer Peter Møller, Smøl, i spid
sen, at her var en plet, som var vigtig at fastholde på danske hænder som et
samlingspunktfor egnens befolkning på nationale fest- og mindedage.
Nedenfor følger beretningen om oprettelsen af andelsselskabet Smølvold
ved den nuværende formand for bestyrelsen, tømrermester Jens Uffe Hansen,
hvis far, lærer Reinhold Hansen, Broager, også var med til at oprette selska
bet.

Oprettelse af andelsselskabet
Smølvold
v/ tømrermester Jens Uffe Hansen, Broager.

Den 29. maj 1931 holder Andelsselskabet Smølvold sin første generalfor
samling hos gæstgiver Jes Jacobsen i Broager. Men forud for denne general
forsamling har der i 1930 været en livlig aktivitet for at få samlet 20 besid
dende mænd på Broagerland til at købe grundstykket Smøl Vold i lige sam
eje. Andelstegningen starter 16. okt. 1930 og afsluttes den 11. november sam
me år. Gårdejer Peter Møller, Smøl, er sådan set initiativtageren, og følgende
tegner hver en andel:
Andel nr.
1 Peter Møller
gårdejer
Smøl
2 Andreas Thomsen
gårdejer
Skodsbøl
3 Jens Hansen
gårdejer
Nejs
4 Knud Sand
lærer
Iller
5 Frederik Jensen
gårdejer
Villesholt
6 Tyche Tychsen
gårdejer
Krammark
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„ANDELSSELSKABET S M Ø L V O L D “
BROAGER, den 4 ^ -
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Love for „Andelsselskabet Smølvold“.
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§ .
Selskabet« Formaal er at sikre uhindret Adgang (or alle og enhver til Smølvold, dog med den
Indskrænkning, at til Atholdelse af Fester af enhver Art maa Bestyrelsens Tilladelse indhentes i hvert enkelt
Tilfælde.
§ 3.
Selskabets Flagstang maa kun benyttes til Danebrog.
§ 4.
Alle Indtægter staar til den aarlige Generalforsamlings Raadlghed.
dog forlods.

Driftsomkostninger fradrages

§S.
Selskabet vælger paa den aarlige Generalforsamling en Bestyrelse paa 3 Mand, som selv vælger
sin Formand. Formanden fører Selskabets Medlemsliste. Han er tillige Selskabets Kasserer og aflægger
hvert Aar Regnskab for Generalforsamlingen. Bestyrelsen afgaar med 1 Medlem hvert Aar, de to førsle
Aar ved Lodtrækning. Formanden tegner for Selskabet.

§ 6-

Generalforsamling afholdes aarlig i Maj Maaned og er Selskabets øversfe Myndighed.
Ekstraordinær Generalforsamling har samme Myndighed og skal indkaldes af Bestyrelsen, naar
et Flertal indenfor denne forlanger det, eller naar det forlanges af mindst 7 Andelshavere.
Generalforsamlingens Beslutninger tages med simpelt Stemmellerial, dog kan §§ 2, 3 og 4 i disse
Love kun forandres, naar '/, af Andelshaverne slemmer derfor, eller naar lo, med mindst 14 Dages Mellem
rum afholdte Generalforsamlinger, vedtager Ændringer i de nævnle ire Paragrafer med mindst 80°/o af de
mødie Andelshavere. Ved Sømmelighed foretages Lodtrækning. Generalforsamlinger skal indkaldes med
S Dages Varsel.
§ 7.
Der udstedes Andelsbreve lydende paa Navn til Andelshaverne. Andelsbrevene betales kontant
med 100 Kr. De kan sælges eller overdrages til andre, dog kun i hvert enkelt Tilfælde med Generalforsam
lingens Samtykke. Overdragelsen paategnes Andelsbrevet af Formanden. Ingen kan eje mere end én Andel.
§ 8.
Dør et Medlem uden at have faaet Andelen overdraget til en anden, og der ikke inden 2 Aar
efter Dødsdagen og efter Opfordring af Bestyrelsen er fremkommen Forslag til Overdragelse fra Arvingerne,
tilfalder Andelsbrevet Selskabet vederlagsfrit, og dette skal da paa førstkommende ordinære Generalforsam
ling overdrage Andelen til en anden. Bestyrelsen har Forslagsret i dette Tilfælde, men iøvrigt som i § 7.
Muligt Vederlag, som betale* af den ny Andelshaver, tilfalder Selskabet. Enken efter en Andelshaver be
tragtes som saadan og indtræder uden Omkostninger i den afdøde Ægtefælles Sted.
Andelsbreve kan ikke pantsættes, belaanes eller beslaglægges.

§ 9.
Selskabet kan opløses, naar */« af Andelshaverne stemmer derfor. I dette Tilfælde kan der dog
Ikke tilbagebetales noget som helst Beløb til Andelshaverne. Hele Selskabets Ejendom maa da anvendes i
dansk nationalt Øjemed efter den afsluttende Generalforsamlings Beslutning. Eksproprieres Arealet eller Dele
deraf, lilfalder hele Indtægten dog Andelshaverne.
Saaledes vedtaget.

Broager,

den 29. 5. 1931.

Peter Møller.
Knud Sand.
T. Tychsen.
C. Schmidt.
N. F. Nielsen.
Joh. Tychsen.
Lorens Jessen.
Andr. Thomsen.
J. Damtoft.
Fr. Jensen.
Jes Jacobsen.
Chr. Sibbesen.
Reinhold Hansen.
C. Hollensen.
Chr. Petersen.
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Mølmark
gårdejer
7 Christian Petersen
Smølmark
8 Lorens Jessen
gårdejer
gæstgiver
Broager
9 Jes Jacobsen
bagermester
Broager
10 Nicolai F. Nielsen
Broager
overlærer
11 Jens P. Damtoft
Mølmark
12 Mathias Hollensen gårdejer
Gammelgab
13 Christian Sibbesen gårdejer
gårdejer
Gammelgab
14 Rasmus Tychsen
Broager
lærer
15 Reinhold Hansen
sparekassebogholder Broager
16 Christian Schmidt
Cathrinesminde
17 Christian Hollensen teglværksejer
gårdejer
Dynt
18 Johan Tychsen
Smøl
19 Jens Christensen
gårdejer
teglværks- og gårdejer Iller
20 Hans Petersen
I Iver andelshaver indbetaler kr. 105, i alt kr. 2100.
Da volden er udpagtet til H.P. Hansen, Smøl, indgås der landpagt den 7.
november med kr. 60. Man betaler så de 0,9986 hektar med i alt kr 1897,34. Købekontrakten med kr. 45,55, køber et flag til kr. 55,00, en flagstang til kr.
48,00, og når lige at købe en regnskabsbog samme dag som generalforsamlin
gen den 29. maj 1931. Der bestilles en protokol, som først bliver leveret og
betalt den 2. maj 1932 med kr. 15,00.
Indtil 1905 var ejendomsretten til volden på danske hænder som tilliggende
lil Andreas Andersens gård i Smøl. Ved udparcellering overgik besiddelsen
på hjemmetyske hænder. Besiddelsesforholdet var i allerede forløbne år rent
privat eje, men der var dog aldrig, hverken under dansk eller tysk besiddelse
blevet nægtet adgang, når ejerens samtykke blev indhentet.
Efter genforeningen med Danmark 1920 blev volden mere end hidtil en
samlingsplet, især for dansk nationale forsamlinger og møder. (Eksempel:
Den 15. juni på Genforeningsdagen eller Valdemarsdag var der optog gennem
byen med alle skolebørnene og med brandkoret i spidsen op til Smøl Vold,
hvor der så blev holdt tale og vi børn fik en sodavand, og der var hængt kring
ler op på en snor, som vi så skulle bide i, hvorefter den blev udleveret.) I 1930
var besiddelsen af volden, om ikke formelt, så dog reelt i den Nordslesvigske
Folkebanks hænder, og dermed var der åbnet en mulighed for igen at få vol
den på danske hænder.
Gårdejer Peter Møller, Smøl, bestræbte sig for at få dannet et selskab til at
overtage den, med det for øje at sikre besiddelsen på danske hænder, og det
lykkedes at få 20 bosiddende mænd på Broagerland til at købe Smøl Vold.
Købekontrakten er dateret Sønderborg den 4. oktober 1930. 1 fuldmagt for
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maskinbygger Christian Fabricius Petersen af Smøl sælger og overdrager
Friederich Petersen, Smøl, volden til de ovenstående 20 mand til lige sameje
med hver en ideel tyvendedel.
Til den første generalforsamling var der så mødt 12 andelshavere. Peter
Møller åbner generalforsamlingen, hvorefter Andreas Thomsen oplæser et
udkast til vedtægter for selskabet på 9 paragraffer. Efter at hele udkastet er
oplæst, gennemdrøftes hver paragraf for sig og vedtages i sin endelige form.
Vedtægterne vedtages derefter enstemmigt. Købsdokumenterne forelægges
forsamlingen. Valget af bestyrelsen resulterer i, at gårdejer Peter Møller,
Smøl, gårdejer Andreas Thomsen, Skodsbøl, og overlærer Jens P. Damtoft,
Broager, vælges. Bestyrelsen vælger Peter Møller til formand.
På generalforsamlingen i 1936 vedtages det, at andelshaverne hver især
overdrager deres ideelle andele til Andelsselsskabet Smølvold, som herefter
står som ejer af grundstykket Smøl Vold.
I 1937 henstiller generalforsamlingen til bestyrelsen så vidt muligt at drage
omsorg for, at andelsbrevene ejes af folk inden for sognets grænse.
I 1935 var der indgået kr. 450,- for eksproprieret jord af Smøl Vold til ny
landevej Nybøl - Broager. Resten på kr. 150,- blev udbetalt året efter. Der gik
så et par år med at blive enige om at udbetale kr. 20 heraf til hver af andelsha
verne, hvilket så skete i 1939. Restbeløbet enedes man om at lade blive i kas
sen.
Man bevilger i 1943-44 50 kroner til bomberamte i Flensborg og i 1945 100
kroner til Bornholmsindsamlingen efter det sovjetiske bombardement af øen.
Den nuværende formand er den femte i rækken. Gårdejer Peter Møller,
Smøl, var formand for Andelsselskabet Smølvold fra oprettelsen i 1931 og til
sin død i 1967. Hans søn Peter Møller jr. fra 1967 - 70, hvorefter gårdejer
Tøge Tychsen, Dynt, overtog indtil 1977. Herefter blev det gårdejer Svend
Hollensen fra 1977 - 90. Tømrermester Jens Uffe Hansen er den nuværende
formand.
Ved fornyelsen af hele indgangsleddet i 1991 har selskabet opnået tilskud
fra byens pengeinstitutter, og den grusbelagte parkeringsplads er udført af
Broager kommune.
Foruden formanden består bestyrelsen i dag af fhv. gårdejer Harald Jensen,
Broager, og gårdejer Kristian Anker-Møller.
Oplysninger fra bestyrelsesprotokollen i perioden 1931 - 1966.
Oprettet 29.5.1931 Bestyrelse: Peter Møller, Andreas Thomsen, J.Damtoft
2. maj 1932
Andreas Thomsen genvalgtes
30. maj 1993
J. Damtoft genvalgtes
31. maj 1934
Peter Møller genvalgtes. Andelsbrevene uddeles. Smøl
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31. maj 1935
29. maj 1936

29. maj 1937

24. maj 1938

30. maj 1939
2K. maj 1940
23.

maj 1941

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

30. maj 1944
25. maj 1945

16. maj 1946
28. maj 1947

19. maj 1948

12. maj 1949
19. maj 1950

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

28. maj 1952
7. juni 1952

27. maj 1953

17. maj 1954

23. febr. 1955
7. marts 1953
20. maj 1955

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

28. maj 1957

29. maj 1958

9. juni 1959

1. juni 1960

27. juni 1961

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

22

28. maj 1962
14. maj 1963
28. maj 1964

28. maj 1965

26. maj 1966

volden i løbet af året. Peter Møller genvalgtes til besty
relsen. Jens Uffe Hansen overtager sin fars Reinhold
Hansens andelsbevis.
Der er købt et nyt flag, og der er købt kort. Tøge Tychsen
blev genvalgt. Bortkommer et andelsbrev, kan man få et
nyt ved henvendelse til formanden.
Mathias Hollensen blev genvalgt. Der er ikke sket noget i
det forløbne år.
Sankt Hans bål som sædvanlig. Peter Møller genvalgtes
til formand. Overdragelse af andelsbreve: Kristian Sibbesens overdrages til sønnen Philip Ernst Sibbesen og
Rasmus Tychsens andel overdrages til Hans Tøge Tychs
en. Dyrlæge Åge Suurballes andel overdrages til Axel
Hofgaard Møller.
Det er i år 35 år siden Andelsselskabet overtog Smølvold.
Tøge Tychsen blev genvalgt. I stedet for afdøde Mathias
Hollensen valgtes Svend Hollensen ind i bestyrelsen, og
Svend Hollensen overtog samtidig sin fars andelsbrev.
Den nuværende forpagter Peter Christensen overtager
forpagtningen igen 1. maj 1965 - 1. maj 1970 for 100 kr.
årligt.
Formanden kunne berette, at der var mange besøgende på
volden, og at flaget blev hejst på de nationale festdage.
Peter Møller blev genvalgt. Overdragelse af andelsbreve:
Frederik Jensen til sønnen Harald Jensen, og J.P. Dam
tofts andel til svigersønnen Knud E. Pedersen samt
Nicolai Nielsen til sønnen Claus Nielsen, Sønderborg.
Da Jørgen Thomsens andelsbrev er bortkommet, bemyn
diges formanden til at udstede et nyt.

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

Egernsund, byen ved ”æ sundgaf” har helt sin egen historie, især i modsæt
ning til de øvrige landsbyer på Broagerland.
De var fra oldtiden opstået som bondelandsbyer, hvorimod egnen omkring
Egernsund på de tider var dækket af store egeskove med et par fiskerhytter
ned til vandet - måske med lidt færgefart. Først da sejlskibsfarten i det 17.
århundrede tog fart, gav det grobund for teglværksindustrier, og byen Egern
sund opstod. Udstykningen i 1785 af herregården ’’Skodsbølgård” (Nienhof)
satte yderligere fart i oprettelsen af teglværker og dermed tilhørende beboel
ser.
På ’’Grønland” fødtes den 24.08. 1864 Richard Jepsen Dethlefsen. Slægten
Dethlefsen ejede fire af teglværkerne, (Høile, Brille, Island og Grønland)
Richard Dethlefsen voksede op i en for teglværkerne fremgangstid. Han fik
en god uddannelse, valgte at studere arkitektur og kunsthistorie, hvilket førte
til en usædvan
lig flot karriere,
f.eks. kan næv
nes: Ansat ved
den preussiske
stat som byg
ningsingeniør,
professor
dr.phil h.c. ved
universitetet i
Königsberg
( Kal i ngrad) ,
udnævnt
til
konservator for
Ø st-preussen,
D om kirkebygmester, bygge
de og ledede
frilandsmuseet i
Kö n i g s b e r g ,
den by hvor han
levede til sin
dødi 1944.
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Hans store interesse for kirken og den kristne tro, havde han med hjemme
fra. Hans morfar var således præst ved kirken i Bedsted ved Løgumkloster.
Før hans arbejde i Østpreussen ledede han reparationsarbejder ved flere kir
ker i Slesvig-Holsten, blandt andet kirken i Mølin. Det største arbejde var
arbejdet med at ombygge domkirken i Königsberg i årene 1902-1907. Selv
om hans virke var langt fra sin hjemegn
beholdt han kærligheden til den. Murste
nene der blev benyttet til ombygningen af
domkirken i Königsberg, blev således
hentet fra teglværkerne i Egernsund.
Under dette store arbejde modnedes tan
ken om at bygge et kapel i sin hjemby.
Han udfærdigede en tegning, der fik flere
lighedstræk med domkirken i Königsberg,
f.eks. kirkeportalen.
Hans store familie i Egernsund var til
stor hjælp, da planerne skulle realiseres.
De fik teglværksejernes hustruer med på
ideen, og dermed var lykken gjort. De
kære mandfolk var så nødsaget til at give
den økonomiske opbakning. På et møde
på Færgekroen blev beslutningen taget og
arbejdet fordelt: Grunden med skrænten
ned til Flensborg Fjord gav ejeren af grundstykket teglværksejer Asmus Paulsen, Prinzenhof. Teglværksejer Andreas Hüttmann forærede de røde håndstrøgne Egernsundsten, teglværksejer Carl Matzen gav de almindelige røde
tagsten og Rendbjerg kom med de mange specielle sten blandt andet farveglacerede mursten, der så flot dekorerer facaderne, ligeledes stenene til alteret og
døbefonten.
De specielle tagsten til tårnet kom ligeledes fra Rendbjerg, de er senere
(1976) blevet udskiftet med kobber. Der blev ligeledes givet tilsagn om øko
nomisk støtte samt tilbud på frivillig arbejdskraft. Arbejdet kunne begynde i
1907. Fru provstinde Reuter forærede kapellet fire vinduer i koret med glas
mosaik-udsmykning plus indskrift. Arbejdet blev ledet af bygmester Friede
rich Horn Broager. Træskærerarbejdet på alteret og ved prædikestolen er
udført af snedkere fra Tyrol. Malerarbejdet med udsmykning blev udført af en
hannoveransk maler.
Onsdag den 22. september 1909 blev kirken officielt indviet. Med dampskib
kom de øverste kirkeforordnede fra regeringen samt de indbudte gejstlige
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Kirken i dag.

Indgangsporten fremhævet med
glaserede mursten.

Bibelen med sølvbeslag med bibel
ske motiver.

Døbefonten.
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Alteret.

med generalsuperintendant D. Kaftan i spidsen. Bygmester F. Horn overrakte
nøglen til Hr. D. Kaftan, hvorefter denne igen overgav nøglen til Pastor Nis
sen Broager. Skolebørn sang og de cirka 200 kirkegængere tog plads.
Åbningstalen blev holdt af generalsuperintendant I). Kaftan, hvorefter han
overrakte en bibel, en gave skænket af Hendes Majestæt Kejserinde Auguste
Viktoria (1858-1921) der jo nedstammede fra hertugdømmet Augustenborg.
Bibelen var med hendes egenhændige indskrift: ’’Lasset uns Ihn lieben denn
er hat uns zuerst geliebet”.
Pastor Nissen holdt hovedprædiken, hvor han til slut meddelte at der skifte
vis ville blive holdt dansk og tysk gudstjeneste.
Efter gudstjenesten, hvor sangkoret ”Lyra” havde sunget, begav de ca. 50
særligt indbudte sig ned til et festligt dækket bord på ’’Færgekroen” Pastor
Nissen ledede festen, der blev talt af flere samt sendt et lykønskningstelegram
til kgl. regeringsbygmester R. Dethlefsen i Kønigsberg kapellets ophavs
mand. Til slut uddelte generalsuperintendant D. Kaftan kej selige ordner til
Pastor Nissen samt teglværksejerne Paul Knønagel og Carl Matzen.
Inde i kirken hænger skoleskibet ’’København” et femmastet dansk skole
skib der sporløst forsvandt i 1928 på rejse fra Rio de Jainero til Australien.
Modellen er bygget af kaptajn Bollerup.
Et maleri malet af en kunstner Pedro L. Caubet er en gave fra en skipper. Et
orgel fra orgelbygger firmaet Marcussen & Søn fik kapellet i 1966. Kapellet
var nu blevet til Egernsund Sognekirke oprettet ved kongelig resolution af
10.09.1959. Orgelet er anbragt på pulpituret, hvor den længdegående bæren
de bjælke har en udskåret tekst fra Esajas bog: ’’Ultinam a facie tua montes
deficerent” oversat: ”Gid bjergene vaklede for dit åsyn”. Forklaring: Profeten
anråber Gud om at gribe ind og redde sit folk, der er undertrykt af fjender,
han beder da: ”gid du
sønderrev himlen og
steg ned, så bjergene
vaklede for dit åsyn”.
Ved oprettelsen af
kirkesognet fik kirken
sin egen kirkegård og
sin egen præstegård en milepæl i byens
historie.
Med stor tak til A/S De Forenede Teglværker Egernsund
for økonomisk støtte til bogens farvebilleder
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Klar til dyrskue i Sønderborg Helmuth Pustal og Herbert Tychsen.
Hoppen i midten tog turen til Fyn.
Af J. W. H. Tychsen
Broager, den 15. oktober 1992.
Et lille tilbageblik til tiden omkring 1940, med en sandfærdig beretning om,
at køre med hest og vogn til Fyn.
I 1937, var der en bekendtgørelse i avisen, om at der på Kolding Exportstald
var auktion over indførte føl og plage fra Belgien. Min far ringede til Jens
I lattesen, (som dengang boede i ”Æ Hoel”), og spurgte, om han ikke ville
med til auktion i Kolding. Det ville han gerne, og som sagt så gjort. Om den
gamle hjemmefra havde bestemt sig for at købe et føl, ved jeg ikke, men
skæbnen ville, at N. Andersen, der var direktør for Kolding Trælast, vadede
rundt på auktionen i en vældig brandert, (det gjorde han tit). På en eller anden
måde var han kommet til at byde 1.700,00 kr. på et føl, som han nu ikke vid
sle, hvad han skulle stille op med. Så mødte han min far, som han kendte i
forvejen, og fortalte hvad der var sket, og nu var min far den eneste, som kun
ne hjælpe ham af med føllet.
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N.Andersen ville give frokost på Saxildhus, bare min far ville købe føllet.
(Den historie har Hattesen fortalt mange gange).
Min far mente, at det var bedst, at de gik til frokost først, så kunne de altid
tale om føllet. N.Andersen skulle gerne have 1.700,00 kr. for føllet, så gjorde
det ikke så meget med regningen for frokosten, men far ville kun give
1.400,00 kr, og sådan blev det. Da de tog afsked, sagde N.Andersen, at så fuld
ville han aldrig være mere, for det var for dyrt. Sådan gik det til, at min far
fik købt et føl i Kolding.
På det tidspunkt var jeg på Fyn, og far glædede sig til at vise mig vidunde
ret. Da jeg så føllet, var jeg ikke vildt begejstret, og sagde ikke ret meget. Mor
var også med for at høre min kommentar. Det eneste, som jeg sagde var, at
det kan hjælpe noget, at føllet er indført, men en ordentlig gang får det aldrig,
lige meget hvor det kommer fra. Den eneste replik fra far var, at det var jeg
for ung til at bedømme. Men uden at prale af mig selv, så kom der dog til at
stå i Kåringscertifikaterne, både da føllet blev kåret som 3 års og 4 års: ’’lidt
snæver og ikke for god gang”. Det kan ikke nægtes, at da min mor så det, var
hun meget stolt af sin søn, og sagde det også til min far, som svarede med et
langt mmmmmm.
Bortset fra det, så blev det en rigtig god, bred og stærkt bygget hoppe. I
1940 da den var 3 år skulle den bedækkes, men hvor?
Da jeg var på Fyn i 1936-37, havde jeg stiftet bekendtskab med mange fortrindelige hingste. Vi havde 9 hopper på gården, som jeg drog til hingst med
til forskellige steder på Fyn. Det var f.eks. godserne Wedelsborg, Krengerup,
Brasholm og Løgismose.
Om søndagen cyklede jeg rundt i omegnen og kikkede på hingste. Det var
ikke helt frit for, at de gjorde lidt grin med mig, når jeg kom hjem om afte
nen, men det havde nu min interesse.
Der, hvor jeg helst ville færdes var på Løgismose. De havde en fortrindelig
hoppe-samling, 9 blåskimlede hopper efter ’’Ideal af Løgismose”. Ikke nok
med at der var en flink staldmester, men man kunne også gå en tur med
godsejer Jessen og snakke om heste, det var en dejlig tid. På et tidspunkt for
talte jeg ham om føllet, som min far havde købt. Så sagde han, at jeg skulle
komme igen 3 uger senere for at se en 3 års brunskimlet hingst, som han hav
de købt i Belgien, og at det sikkert ville komme til at passe med, at vores føl
kunne blive bedækket af denne hingst, når tiden var inde. Selvfølgelig var
sådan en knægt som mig da stolt over denne samtale med godsejeren.
Men nu må vi hellere komme til sagens kerne. I 1940 skulle hoppen til
Løgismose, men som alle ved, var Danmark blevet besat den 9. april 1940, og
det betød at en masse ting blev besværlige. Der var f.eks fra den ene dag til
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den anden ingen benzin, der var ingen toggang til normal tid, og uden at
besættelsesmagten bestemte, hvordan det skulle foregå.
Da vi ringede til jernbanestationen i Gråsten om en vogn til transport af en
hest til Fyn, vidste de ikke, hvornår der kunne fremskaffes en vogn til det for
mål, og om det i hele taget var påkrævet, at vi fik hesten afsted.
Da var det, at min far sagde: ”Du kan køre til Fyn med hoppen”.
Jeg spurgte: ’’Hvordan gør man det? Det er dog en temmelig lang
strækning”. Vi diskuterede sagen, og jeg foreslog, at far skulle kontakte sin
bror, om vi måtte låne hans Faeton (det var dengang en meget fin vogn med
gummihjul og plads til 4 personer. Der kunne sættes en buk på til kusken, når
der var flere personer, for øvrigt havde den tilhørt min bedstefar, men min
onkel Hans købte den, da min far fik bil i 1927).
Far ville ikke så gerne kontakte sin bror i dette ærinde, for onkel Hans var
ikke altid lige nem at snakke med, så det blev mig, der skulle gøre det. Det
gjorde jeg en søndag eftermiddag, jeg mødte ham i haven ved hans nye hus,
hvor han var ved at sætte bønner. Da jeg havde kendt ham, siden jeg var barn,
kunne jeg mærke, at det ikke var en god dag, jeg havde valgt til at snakke
med ham. Jeg vidste også, at nu var der brug for alle mine diplomatiske
evner, så vi snakkede om de fine frugttræer, som virkelig også var helt, som
de skulle være. Vi kom også ind på, hvorfor han lagde bønner på den måde,
da fik jeg det svar, at det kunne jeg være ligeglad med. Pludselig sagde han
så, at det kunne da ikke være rigtigt, at jeg var kommet for at kigge på hans
frugttræer og bønner, jeg måtte da have et andet ærinde. Så måtte jeg ud med
sproget, at det var for at høre til, om jeg kunne låne vognen i 3 uger. Det kun
ne slet ikke lade sig gøre. Så fik han forklaringen, og at det var nødvendigt, at
hoppen blev på Fyn i 3 uger, for at være sikker på, at den var med føl. Nu var
der mange ting, som han skulle bruge vognen til lige netop i den omtalte tid.
Så nu var der ikke noget at gøre ved det, så jeg sagde pænt farvel og gik til
havelågen. Pludselig sagde han så: ’’Hvornår, var det, at du skulle bruge den”.
”Nå, ja, så kan du hente den, når det passer dig”.
En søndag eftermiddag hentede jeg køretøjet, da vognen var smurt, og der lå
en tømme i vognen, som passede i længden var alt i orden.
Mandag morgen kl 4.30 begyndte turen fra Toft, da jeg nåede Kværs Lade
gård, begyndte det at regne, og det blev det ved med, indtil jeg nåede Assens
kl 17.00. Det var et godt vejr for hesten, friskt og ikke for varmt. Jeg havde
regntøj med, så der skete ikke noget ved det.
Der var mange sjove oplevelser undervejs. Der var mange mennesker at
snakke med, og vi havde jo ikke travlt, biler kom der ingen af, kun nogle
enkelte lastvogne med blafrende pressenninger fra Den Tyske Værnemagt. Til
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at begynde med var hoppen noget bange for disse blafrende pressenninger,
men det vænner et dyr sig forbavsende hurtigt til. Undervejs snakkede vi med
de forskellige vejmænd, der dengang gik og ordnede rabatterne, de havde jo
guldtresser om kasketten, så de mente at de betød en temmelig masse i det
danske samfund. De skulle alle have en forklaring på, hvad det betød med
den køretur, og jeg kunne da også se på nogle, at de mente, at jeg var lidt
småtosset. Ja, jeg kom endda i snak med en bonde i nærheden af Øsby, og han
var ikke i tvivl, for han spurgte ligeud, om jeg var helt normal. Det mente jeg
nu nok, at jeg var, han rystede på hovedet da han gik. Det første sted, der blev
gjort holdt var på Lyngtofte Kro, neden for Knivsbjerg. Vi skulle have et
foder og hesten blev staldet ind. Jeg spiste min medbragte pakke fik 2 øl og 1
snaps til. Det tog en time. Kromanden sad og snakkede, han skulle jo have
den samme remse som alle de andre, men da han hørte, at det kostede 800,00
kr. for en bedækning, da fik han øjne som mokkakopper. Og da tror jeg nok,
at han mente, at der var noget galt. Nogle år efter besøgte jeg kroen igen sam
men med min nuværende kone, og jeg spurgte om han kunne huske mig? Det
kunne han bestemt, da jeg så fortalte ham, at det føl jeg fik lavet dengang
blev vi budt 7.500,00 kr. for, da den var 2 år, blev hans øjne lige så store igen.
Sådan noget det fornøjer mig, jeg kan ikke gøre for det. Det var en sidebe
mærkning. Vi kørte videre, og vi snakkede undervejs, det var herligt, prøv at
tænke jer nu i dagens Danmark findes der ikke et eneste menneske, der har
tid til den slags, og hvor er der mange, der kunne have godt af sådan en tur,
måske ikke på samme måde, men som man selv finder ud af det. Omkring kl.
15 nåede vi Årøsund Færgegård.
Der spændte vi fra for at fodre igen, hesten fik det den skulle have og jeg
gik ind og fik - mon ikke noget kaffe og en lille genstand. Kl. 4 kunne jeg
skimte færgen ude i Lillebælt under indsejling til Årøsund, så var det med at
komme på stikkerne igen og komme ombord. Kaptajnen var ikke glad da han
så mig med det køretøj, og han mente at vi fik et forfærdeligt bøvl med at få
den hest ud på færgen. Jeg forklarede ham, at det skulle han tage helt roligt,
hesten skulle jeg nok selv sørge for at den kom ombord. Så forlangte han at
den skulle spændes fra vognen inden jeg gik ud med den. Jeg bad ham gå op i
sit styrehus, og så kunne han nyde udsigten derfra. Manden vidste jo ikke at
hoppen havde været vant til at komme med Egernsund Færge lige fra den var
føl. Han var vældig imponeret og gudskelov var der udskænkning ombord, så
vi fik nogle stykker i den time som sejlturen varede. For jeg var da et mand
folk, der kunne ordne det med at få en hest ombord på færgen. Vi nåede
Assens kl. 17.15, derfra var der kun 7 km ud til Hestholmgård, hvor vi over
nattede den første nat.
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Det var den gård, hvor jeg havde tjent i 1937-38. Der ankom vi lidt efter kl.
18. Der var jo glæde i det store hjem over at se mig i hestevogn helt fra Søn
derjylland til Fyn, og heldigvis var der nabokomsammen med spisning, øl og
brændevin. Vi fik hesten på stald, fodret og strøet for natten, og selvfølgelig
blev jeg da budt med til bords, ellers havde det også været en skuffelse. Nu
springer jeg lige en smule i tiden til dengang jeg var karl på ovennævnte gård,
da havde jeg et lille intermezzo med naboens datter. De havde en gård og et
lille teglværk ved gården. Vi mødtes sommetider når det var mørkt, det gjorde
man dengang i min ungdom, nu i den nyere tid da er det med at få det vist
frem så hurtigt som muligt i solskin, så alle kan se hvilken stor karl man er.
Vi var da også kommet sammen efter den tid, og mødtes i Haderslev, og gik
tur om Haderslev Dam om søndagen, men sådan det helt store kan det ikke
have været. Men nok om det, ved ovennævnte komsammen, var hendes mor
til stede, og hende fik jeg til borddame, det var virkeligt hyggeligt.
Da vi var lige ved at være færdige ved bordet, sagde hun til mig: ”Er du
ikke træt af den lange køretur?” Det var jeg ikke, jeg havde jo siddet ned hele
dagen, så hvisker hun mig i øret” Ruth er alene hjemme i aften, vi vidste jo,
at du kom”. Da der så blev sagt velbekomme, mente jeg, at det ville gøre godt
med lidt frisk luft, hvortil gamle propritær Bang bemærkede, at det kunne han
den onde hyle mig ikke begribe, når jeg havde været ude i den friske luft
siden kl. 5 i morges. Men jeg gik nu alligevel en lille tur om gennem skoven.
Jeg kendte vejen fra før.
Næste morgen kl. 9 gik turen videre til godset Løgismose. Jeg lånte en
cykel, og tog så hesten ved hovedet, og så fulgte den bare efter, der var ca. 10
km til Løgismose. Men undervejs kunne jeg holde ind til Gamle Peder Kro
mand på Falsled Kro, en hyggelig kro, og mindst lige så hyggelig en Kro
mand. Det var ikke som idag, hvor der reklameres så meget med de Franske
Kokke i køkkenet, og er dyrt som bare fanden, men gæster har de dog allige
vel.
Men som sagt når jeg målet, og jeg var meget heldig for den første som jeg
mødte var godsejeren, det kunne ikke være bedre, og staldmesteren kom også
til. De skulle nok tage sig af det fornødne. Nu skulle jeg jo kun se at komme
hjem så hurtigt som muligt, I skal huske på, at jeg havde plads på teglværket,
men jeg tog det nu temmeligt roligt. Ihvertfald var jeg da inde for at snakke
med gamle Peder igen på hjemvejen. Jeg blev også en dag længere på Hest
holm, men så gik den heller ikke længere.
Med færgen til Årøsund, rutebil til Åbenrå, langt ophold, ind på hotel ’’Dan
mark”, stor bøf med tilbehør. Kl. var omkring middag, så det kunne ikke pas
se bedre. Hjemme på Toft ved 4 tiden, og så var den ferie forbi.
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Nu kunne jeg allerede begynde at glæde mig til at komme afsted igen om 3
uger. Da tog jeg mere tid med mig, idet jeg cyklede til Langetved der ligger
ved Rødding. Der besøgte jeg en makker fra Landbrugsskolen, og blev der et
par dage. Så den samme omgang en gang mere, til Årøsund, til Hestholm og
næste dag til Løgismose, alt var i orden, og jeg kunne tage hjem den næste
dag, og det forløb faktisk på samme måde som den modsatte vej, bare med
den undtagelse, at der var solskin fra en skyfri himmel hele dagen, det var
ikke lige det der bekom hesten bedst. Asfalten var blød af varmen, og det gav
sig udslag i, at hoven blev fyldt med blød tjære, som man tænker sig et sne
vejr, hvor sneen klæber sig fast under støvlerne. Vi var inde ved smeden i
Hoptrup for at få hovene renset. Da vi kom hjem om aftenen kl. 9, var det lige
sådan igen. Hoppen var meget træt, den lå ned det meste af den næste dag,
kun et par timer var den på benene for at græsse lidt og få noget vand.
Den næste dag rev vi alle skoene af den, og man kunne næsten se at den føl
te det, som om den var kommet fra fodpleje. Der var ikke nær så mange ople
velser på hjemturen som modsat, kun éen god.
Da jeg var på Fyn, og vi skulle til dyrskue eller kåring med hestene, havde
vi fået besked på, at når vi kom til en god kløvermark, så skulle vi bare lade
dyrene græsse, og vi kunne tage os et lille hvil, chefen sagde: ” Der kan ske
det, at I bliver opdaget, og manden bliver tosset, men så kan I bare fortsætte,
de fleste er flinke”. Det gjorde jeg også på hjemturen, i nærheden af Kistrup.
Jeg havde fået mig installeret, lå og blundede lidt, og hesten gik rundt om mig
i snor og græssede, da der kommer en mand og sparker mig bag i ryggen.
Han spurgte om, hvad jeg foretog mig, og jeg bekendte, at jeg sov, og at
hesten åd. Det kunne han nok se, og så spurgte han om, jeg vidste hvis mark
det var, og jeg svarede, at jeg kunne tænke mig at den tilhørte ham, da mente
han, at jeg var meget intelligent, men hvor jeg kunne tillade mig det, jeg her
var i færd med, da jeg forklarede ham, hvor jeg kom fra, og hvor vi skulle
hen, blev han meget interesseret og lagde sig ned ved siden af mig, og vi fik
en lang sludder ud af det, det var hyggeligt. Jeg inviterede ham ned til mig,
hvis han nogen sinde skulle komme ud for det samme ærinde, og vi skiltes
med gode ønsker for hinanden.
Det er nu 52 år siden, det ved jeg bestemt, for jeg holdt min 20 års fødsels
dag på vognen hjem fra Fyn. Da jeg kom hjem, var der ingen hjemme, men
der var sat en øl og noget brød frem, og ved siden af stod der en grammofon,
med en plade eller to, den ene var ihvertfald ”Det har regnet og sneet på Dal
gas Boulevard”. Vi var glade for en grammofon med svingpjat dengang, ja
tiderne skifter, og nu går det hurtigt.
Med venlig hilsen J. W. H. Tychsen. Broager.
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3 flotte Belgierbagdele

Kragesand

Erindringer af Christian Peter Hansen ”Kragesand
Den 5. maj 1871 er jeg født i et hus, der ligger på den yderste spids af Kra
gesand, lidt syd for det nuværende hus. Jeg blev døbt den 13. maj 1871,
(Christian efter fars plejefar, altid kaldet bedstefar, Peter efter farfar).
Den 13. november 1872 kom stormfloden, som jeg ikke erindrer, men har
fået fortalt om. Jeg var 172 år, og søster Katrine var kun 5 uger. Mor, Katrine
og jeg blev om morgenen hentet i hestevogn af naboen Andreas Andresen,
Rojhus. Dengang var der endnu tørt ude ved husene, men inde over sandet,
stod vandet så højt, at det på dybeste sted, var ved at gå op i vognen.
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Far var gået til Dyntmark for at slagte (hjemmeslagter - bierhverv overtaget
efter plejefar). Da han kom tilbage ved middagstid, gik han øst om, da han
var klar over at vejen fra Måling var under vand. Ved slusen var vandet brudt
igennem, og en del bønder var ved at dæmme op for vandet med sandsække,
men det var forgæves. Far ville svømme over, men bønderne forhindrede det,
da de ingen reb havde med. Far hentede et reb på Borre, bandt det om livet og
gik så ud i vandet, men blev taget af strømmen, han stolede på rebet, selv om
han blev ført med bækken indad, og det gik godt. Rebet blev spændt over og
brugt til en trækfærge (dejtrug), så flere personer kunne komme over. Hvad
far udrettede, da han kom hjem, ved jeg ikke. Mine forældres hus var vist nok
allerede faldet, og i huset der lå indenfor, boede mine bedsteforældre (Hoffmanns), var murene allerede meget medtagne. Her opholdt mine bedsteforæl
dre sig på loftet sammen med en anden fisker (Hans Jepsen) og hans kone,
deres hus, som også var faldet, det havde ligget ved skellet mellem Jørgen
Christensen og Målings marker (nord for den nuværende grusgrav). De blev
om eftermiddagen hjulpet ud gennem vinduerne, og i en båd sejlet (over diger
og hegn, sagde min far) ind til det sted, hvor vi nu bor.
”Her er godt at være”, sagde far, her stod den gang en fårehytte, som de
bandt båden ved, og her byggede min far så senere dette hus.

Kragesand nr. 3. Huset Christian Peter Hansens far byggede
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Vandhøjden på huset Kragesand nr. 3
Stormfloden var en katastrofe for mange kystboere, for mod ildebrand har
man forsikret, men her kunne ikke regnes med nogen godtgørelse. Her på
kysten, lå stranden, da vandet havde trukket sig tilbage, fyldt med husgeråd
og bygningsvragdele, men her sattes vagt ved det, for at det ikke skulle blive
stjålet. Anderledes på Angels kyst, hvor der lå endnu mere, og hvorfra far i
løbet af efteråret og vinteren, måtte hente det og sejle det hjem, som han kun
ne finde, særlig i Bochholmvig lå der meget. Her havde befolkningen stjålet
og slæbt hjem, hvad de kunne overkomme. De skal endog have været maske
ret for ikke at blive genkendt. Senere kom der et cirkulære fra myndighederne
om at tilbagelevere, hvad der var taget, da der ellers ville blive gjort husun
dersøgelser. Efter det, var en hel del kommet frem, men ikke altid på stran
den, men rundt om på markerne, i mergelgrave og lignende steder.
Vel var stormfloden en katastrofe, men når nøden er størst, er hjælpen nær
mest. Der blev foretaget en indsamling over hele Slesvig-Holsten. Der ind
kom så rige gaver, så de skadelidte vist nok overalt, kom skadesløse fra det,
da først den øjeblikkelige nød var afhjulpet.
Mine bedsteforældres hus var ikke mere medtaget, end at mine forældre fik
det så meget i orden, at de boede der, medens de byggede huset her, under
istandsættelsen boede de på Rojhus.
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Mine bedsteforældre og Hans Jepsens boede på Måling, jeg ved ikke hvor
længe, vist til huset her har været færdigt.
Far købte grunden her af Andreas Andresen og byggede huset, han indrette
de også en lejlighed til mine bedsteforældre her.
Til den før omtalte Hans Jepsen byggede far også, mod at han fik den hjælp
Hans Jepsen skulle have haft. Dette var et blindt foretagende, da far på den
tid, hvor han indgik aftalen, ikke vidste hvor stor hjælpen ville blive, men han
sagde dog senere at han kom skadesløs fra det.
Mine forældre fik, som nygifte, altid det bedste af hvad der var samlet ind af
klæder, da uddelerne gik ud fra at det var nye ting som var gået tabt.
Hans Jepsens hus kom til at ligge, hvor mine bedsteforældres hus lå.
Far der var født i 1843, og opteret til Danmark i tiden 1864 - 70, havde som
helt ung været med sin far ude som husslagter, men efter giftemålet i 1870,
var han fisker på heltid.
Her kun omtale af en enkelt periode i 70’erne, som jeg har fundet notater
for, og som gav grund til om- og tilbygning af huset. Der var i de år, hver vin
ter en stor mængde stortorsk her i i]orden. Fiskeriet efter dem foregik med
pilk, og der var så mange at 2 mand tit kunne laste en jolle på nogle få timer,
men det kneb jo imidlertid med afsætningen af så store mængder. Far
begyndte så at købe op og videre sælge. I de første år har han røget nogle,
men mest videre solgt friske fisk, men i den sidste halvdel af 70’erne gik han
over til at lave klipfisk.
Det har ikke været helt små kvanti, der er gået gennem hans hænder, således
har han ifølge optegnelser i 1878 købt 11.262 kg for 1.014,00 Mark. Priserne
har kun været små, i 1877 har han betalt 9 og 10 Mark pr. 50 kg pilket torsk,
og kun fået 20 Mark pr. 50 kg klipfisk.
Nogen særlig god forretning har det ikke været, men en bifortjeneste ved
klipfisk var fremstilling af tran af torskeleveren. Ren tran var den gang et
middel mod tuberkulose, og det ser ud til, der har været stærk efterspørgsel
efter den og til ikke helt små priser.
Et andet biprodukt var affaldsmøddingen, der blev solgt eller byttet med
korn. Et år fik han 12 tdr. rug, det var til 1 års forbrug i husholdningen til
bagning, alt var jo hjemmebagt.
3. april 1887 blev søster Katrine og jeg konfirmeret i Broager Kirke af
Provst Reuter. Jeg kom sent i skole, muligvis på grund af den lange vej og
ene her fra, så nu kunne vi følges.
Det sidste skoleår havde jeg dispensation, så jeg måtte blive hjemme, når det
var fiskevejr, da jeg så skulle hjælpe far.
Tidligere havde han haft forskellige, dels gifte, dels ugifte medhjælpere,
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men det var ikke altid lige heldigt. Det var grunden til at jeg blev fisker, selv
om jeg hellere ville ud at sejle.
Vi fiskede den sommer med rødspættegarn ved Kalkgrunden, (Hans
Mathiesen var medhjælp den sommer) vi havde ca 10 garn hver.
Det var vist kun en 18 fods damjolle, vi havde i den første tid, så den har
været hårdt belastet.
I løbet af sommeren fik vi en ny båd, bygget hos H.P.Sibbesen, den var vist
28 fod lang, så den kunne bedre klare turen, der i let kuling kunne være hård
nok, men den var tung at ro, når det var stille vejr, der fandtes jo ingen moto
rer.
Rødspættefiskeriet var ikke særligt lønnende, og det blev efterhånden dårli
gere, jeg mindes et enkelt træk, hvor vi ikke fik en eneste. Isinger var der
mange af, men de var værdiløse, hvis de kunne holdes i live, solgtes de for 40
pfenning for en snese. Vi gik så over til ålevod, såkaldt spilvod. Jeg mindes,
at jeg var med far og Hans Mathiesen i Vemmingbund for at få oplysninger
om, hvorledes sådan et vod blev lavet. Jeg og Hans Mathiesen fiskede så i
nogle år med dette om sommeren alene, men så kom snurrevoddet i brug. Det
var fisker Jens Lorenzen fra Gammellyk på Angel, som først brugte det.
Vi fik det første vod fra en vodbinder i Hals ved Limijorden.
Det blev hevet ud med håndspil, med ca 200 favne line på hver arm, det var
tungt arbejde, og det blev for en stor del brugt om dagen.
Efterhånden blev der dog så mange vod, at rødspættebestanden ikke kunne
holde til det, så det blev uøkonomisk.
Vort hovedfiskeri var dog, dengang som nu, blankål i efteråret, som foregik
som nu med 5 eller 6 bøj lede ruser. Min far havde i den tid, han havde flest,
hen ved et par hundrede ruser, og havde kysten besat fra Gammelbro til Stor
skoven.
I foråret fiskede vi med bundgarn efter sild, og far røgede en hel del sild,
som han sendte til Flensborg og andre steder.
Således husker jeg, at han havde aftagere i Hamborg. Med tiden blev der
mere brug for at sende sildene friske. Om vinteren fiskede vi med torskeruser, der en årrække var ret så lønnende.
Jeg var nu nået til den alder, hvor den tunge pligt til at melde sig til den
tyske lægrulle, meldte sig. Dette var mig meget imod, helst ville jeg være
gået samme vej, som min far og andre unge i hans tid var gået, at udvandre til
Danmark. Dette var dog på den tid, så godt som gået af brug. Far talte med
Andreas Andresen om spørgsmålet, denne igen med H.P.Hanssen, Nørremølle. H.R Hanssen havde frarådet det, og ment at de unge burde aftjene deres
tyske værnepligt, for at kunne blive i landet og senere værne danskheden. Det

40

var mig en tilfredsstillelse, når H.P.Hanssen, der den gang allerede, betragte
des som en danskhedens fører, kunne anbefale det, måtte det jo være det rigti
ge.
Jeg meldte mig så til stamrullen, var på session i foråret 1891, og blev taget
til tysk marine. Om sommeren var jeg atter til session, blev atter taget til 2.
matrosdivision, der ligger i Wilhelmshafen. I efteråret fik jeg så ordre til at
møde i Wihelmshafen den 4. januar, jeg blev imidlertid syg, meget alvorligt.
Jeg fik lungebetændelse, meget alvorligt, jeg var syg hele vinteren, i foråret
1892 fik jeg atter ordre til session, men var endnu syg, og kunne ikke møde.
Til sommersessionen mødte jeg, og blev sat et år tilbage. På sessionen i
foråret 1893 blev jeg atter taget til marinen, men på sommersessionen fundet
’’dauernd untauchlich zum dienste in Heere und der Marine” (vedvarende
uduelig til tjeneste i Hæren og Marinen). Så var jeg fri, dette kunne jeg vist
nok til dels takke min læge Dr. Reuter, Broager for, der skønt tysksindet, hav
de skrevet gode attester for mig.
Forud for disse sessionsår havde jeg måttet ansøge om at blive tysk statsbor
ger, far var dansk undersåt, han søgte, men fik afslag, derimod blev en ansøg
ning fra mig personlig bevilliget.
Far blev senere, da bror Henrik skulle være soldat, optaget som tysk under
såt og med ham mine mindreårige søskende.
Jeg gik og længtes efter at komme ud og se noget andet, men kunne dårligt
undværes hjemme, far gav dog lov til et højskoleophold. Jeg havde læst i
Flensborg Avis, at der på Vallekilde var en fiskeriafdeling, og der ville jeg
gerne over.
Far var vist ikke særlig velstillet den vinter, og jeg havde heller ikke ret
meget på bogen.
Andreas Andresen opfordrede os til at søge hjælp ved den Nordslesvigske
Skoleforening, der vist netop var blevet oprettet. Jeg fik fuld friplads. Ophol
det varede 5 måneder, kostede 30,00 kr. pr måned og fiskeriafdelingen 5,00
kr. ekstra, som jeg selv betalte.
Skolen begyndte den 3. november. Det var 3. gang jeg kom nord for
grænsen, idet jeg sommeren før var til fest på Skamlingsbanken, indbudt af
Andreas Andresen til afsløring af Laurids Skov’s mindesten den 18. maj, og
senere på sommeren var søster Katrine og jeg til skyttefest i Brahetrolleborg
skov, indbudt af P.Phillipsen.
Jeg faldt godt til på skolen, og i juleferien besøgte jeg farbror Johan i Neksø
på Bornholm.
Jeg ville gerne prøve en anden form for fiskeri, så jeg fandt også noget, men
da jeg bad om fars tilladelse, mente han at det var bedre, at jeg kom hjem, for
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han manglede stadig hjælp. Jeg fik ikke det ud af skoleopholdet, som jeg hav
de håbet, men det var nok fordi, der var så mange elever, og da jeg under
sommerfiskeriet talte om at komme på en mindre skole til vinter, sagde far, at
så kunne jeg lige så godt holde med fiskeriet, så det blev jo ikke til noget.
Hjemturen fra skolen gik til fods til Slagelse, så med tog til Korsør, og her
fra med dampskibet ’’Fylla” til Sønderborg. ’’Fylla” gik den gang i fast rute
fart mellem Flensborg, Sønderborg og Korsør 3 gange ugentligt.
Indtil 1904 fiskede jeg på part med fars redskaber, således at jeg fik 1/2 af
blankålene og 1/4 af det øvrige, foruden kost og husly.
Redskaberne var de samme som før omtalt, og Hans Mathiesen var stadig
medhjælper ved vodgarnsfiskeriet og tildels også ved bundgarnsfiskeriet.
1904 skete der en forandring, ålepladserne blev opdelt af amtsforstanderen.
Far havde, som før omtalt, været ene om disse her omkring og østpå, nogle
pladser ved Sannersmose og ud for Storskoven havde han dog givet afkald på
til fordel for andre.
Ved Kragesand og vest her for, ved Gammel bro og vestpå havde Hans Jep
sen (omtalt under stormfloden) nogle pladser. Nu var nogle fiskere øst for
Storskoven samt Christian Duus og Lorens Hoffmann, som boede ved San
nersmose, kommet i tanker om det uretfærdige i, at de ikke kunne få del i
blankålefiskeriet. De havde kun fisket med løse redskaber, torskeruser, vod,
garn og lignende og tildels arbejdet på teglværkerne om sommeren (måske
var det også uretfærdigt, men det kunne vi ikke rigtigt indse den gang). Men
disse fiskere henvendte sig nu til myndighederne, og ved at påberåbe sig, at
de havde været tysk soldat, lovet at stemme tysk ved valgene og lignende,
opnåede de at få ålpladserne delt. Der hengik dog vist et par år, før der nåedes
en endelig ordning, dels havde de nye pladskrævere ingen eller kun få redska
ber, mens vi stadig lå med flere end vi efter den nye ordning kunne få plads
til.
1903 var søster Magda blevet gift med Jørgen Kock, og de var flyttet her
hjem.
Der var indrettet lejlighed til dem her i huset. Jørgen indtog nu tildels min
plads, som fars parthaver, og jeg, der var ungkarl blev bange for at blive skub
bet helt ud, derfor købte jeg en del af fars redskaber, vist halvdelen, bundgar
nene havde vi dog stadig i fællesskab.
Ved den endelige opdeling af ålepladserne, gjorde far, Jørgen og jeg vore
krav gældende i fællesskab, og delte så de os tilståede pladser mellem os. Jeg
fik bugten samt pladserne ud for Borres eng og øst derfor ved Grisen, (stor
sten i vandet). Dette var ikke nok til mine redskaber, så jeg forsøgte ovre ved
Angel.
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1904 købte jeg en 28 fods bundgarnrøgtebåd med en 3 Hk motor, den koste
de 900,00 Mark (den første motorbåd her på f]orden).
Da far og Jørgen så, at blankåls fiskeriet gik godt syd for fjorden, begyndte
de også der.
Bror Peter var også hjemme nogle år og deltog i fiskeriet.

Fiskeriet under 1. verdenskrig

Så gik tiden uden nævneværdige oplevelser, vi arbejdede i Sandgraven og
fiskede som hidtil, men i 1913 døde min mor, dette medførte jo i nogen grad
forandring i hjemmet. Jeg havde hidtil fået kost og ophold hos mine forældre,
men nu måtte jeg, såvel som far have kosten hos Magda.
Jeg havde i mors tid betalt 26 Mark om måneden, hvilket var meget billigt,
da jo også vask og alt det øvrige var indbefattet deri. Magda fik nu 30 Mark
det første år, men så kom krigen og alting blev dyrere. 1914 gav jeg 35 Mark,
1915 først 40 Mark, så i juni 45 mark, i august 50 Mark, og i 1916 gav jeg 70
Mark. Dette noteret for at vise prisernes udvikling i de første år af krigen.
Jørgen måtte afsted til fronten ved mobiliseringen den 6. august 1914.
Lørdag den 8. august 1914 blev jeg arresteret og ledsaget til Sønderborg (til
fods) af arrestforvareren i Broager, som ville aflevere mig på Sønderborghus,
hvor de tidligere fanger var afleveret, men blev henvist til slottet, hvor fanger
ne nu var.
På vagtstuen sagde man, at der ikke var mere plads, men tilsidst blev jeg
anbragt på 2.sal, her var mange som jeg kendte.
Vi havde det meget frit, og besøgte de andre stuer. Jeg slap ud igen den 14.
august, vi fik nu besked på ikke at forlade kommunen uden at give kommu
neforstanderen besked, tilsvarende med amtet. Vi fiskere skulle have et fiske
ripas, som jeg fik efter nogle få dage.
Den 7. september 1914 døde min far, ramt af et hjerteslag, han havde været
sengeliggende nogle dage, uden at vi dog anså det for alvorligt.
Vi var så kun Magda, hendes børn samt mig tilbage her på Kragesand.
Vi skulle føre tysk flag, når vi fiskede. Flaget skulle hentes om morgenen og
afleveres om aftenen til kystvagten. Båden skulle hver aften sejles til Skeldebro, og der være under vagtmandskabets opsyn om natten, for ikke at de rus
siske krigsfanger, der var arbejdskraft på gårdene skulle finde dem og flygte.
Jeg tilbød militæret det gamle hus til vagtlokale, og da de fik det kunne både
ne ligge her. Vagtmandskabet var indkvarteret på gårdene, men dem der var
her på Kragesand fik kosten hos Magda, der således fik udleveret ekstra
fødemidler.
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I
Onsdag den 18. oktober 1916 var jeg til session på Hotel Alssund i Sønder
borg, da alle kassationer fra før krigen blev ophævet ved lov. Jeg blev taget til
1. matrosdivision K.L. Nu gjaldt det om at undgå indkaldelsen, men det gik
ret let for fiskere og landmænd.
Under krigen har jeg i årene 1915 og 16 ikke fisket med bundgarn om
foråret, men kun med åleruser om efteråret. Jeg fiskede ved hjælp af Magdas
børn, med rødspættegarn og også lidt med rødspættevod om sommeren. I
1917 havde jeg Hans Gregersen, Skeldevig til hjælp ved bundgarnene i
foråret. Han fik 1/8 af bruttofortjenesten.
I oktober 1917 kom Jørgen Kock, der var blevet dansk statsborger i mellem
tiden hjem fra krigen, så vi var fremover fælles om bundgarnsfiskeriet om
foråret, indtil vi vist nok først i 20’erne opgav dette helt.
Under krigen kunne vi få lov til at købe 5 kg proviant i Danmark, og vi sej
lede da også flere gange til Ærø.

Redskabshus til fiskeri Sandgraven.

Sandgraven

I nogle år havde vi hjulpet skipper Peter Olsen fra Nalmadebro ved Gråsten
med at lade sand og grus på kysten, han sejlede til værftet i Flensborg, men vi
blev kede af arbejdet der tilmed i pålandsvind var meget vanskeligt og vådt.
Vi blev enige med skipperen om at slå en bro ud for sandet, således at skibet
kunne ligge ved broen, og vi ladede så med tipvogne inde fra sandet.
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Sandet havde far købt i 1900 af Peter Mathiesen, han var bror til før nævnte
Hans Mathiesen, der havde købt ”Det gamle Hus” i 1895 og solgte nu både
sandet og huset til far.
Vi kom ikke i gang med at sælge sand til Peter Olsen, han blev afskediget af
værftet. Samtidig begyndte tyskerne oprettelsen af Sønderborg Marinestation,
hvor vi gennem forskellige mellemmænd fik leverancen af sand og grus. De
første år var vi ene om leveringen, da dominerede det helt over fiskeriet, og vi
var som regel 4 mand, hvoraf jeg var den ene.
Sand kostede mellem 80 pfenning og 1,20 Mark pr m3og lønnen var mellem
40 og 60 pfenning.
I foråret 1914 købte jeg sandet af far for 1.500 Mark. Jeg købte også en gra
vemaskine for 1.200 Mark, den flød på 2 pontoner, den blev drevet af moto
ren fra min båd fra Langeland, min første båd, den kunne grave ned til 2
meters vanddybde.
Krigen stoppede alt, det blev kun til 5.000 m3til beton til Flensborgs havne
anlæg.
Jeg havde planer om at gennemgrave stranden ind til sandgraven, men det
sandede straks til, så det gik ikke, for at lave den om til havn.
I vinteren 1918 - 19 tog isen broen.
Før 1920 solgtes ca 70.000 m3 pr år, men efter genforeningen blev det kun
til 15 - 20.000 m3 1943 blev grunden eksproprieret til fordel for Afvandings
selskabet, og jeg fik 3.000 kr.
Materialerne blev brugt til et dige om Kragesand.

Sandgraven på Kragesand

45

”Det gamle hus”

Kragesand
Der med menes det hus, som ligger nede på Kragesand Hage. Det har i
tidens løb skiftet ejer ret så mange gange, og da jeg er i besiddelse af en hel
bunke papirer, købekontrakter og lignende, angående dette skal jeg her give
en kort oversigt over dets historie.
De efterfølgende tal er taget af de nævnte papirer.
I 1855 har min bedstefar, Christian Frederik Hoffmann, hos hvem min far
efter hans fars død i 1854 var kommet i pleje, købt en byggegrund på det syd
vestligste hjørne a f’’Borres” mark på Kragesand.
De havde tidligere boet i Skeide, Østerballe, men bedstefars bror, Lorenz
havde i 1853 købt en grund, lidt nord for den nuværende sandgrav, hvor han
havde bygget et hus, for derfra at drive fiskeri, og det ville bedstefar også
prøve, for at tjene lidt mere, han var hjemmeslagter.
Chr. Hoffmann byggede huset på hagen, og startede på fiskeriet sammen
med broderen Lorenz.
Efter nogle år bliver Lorenz træt af fiskeriet, sælger huset til Hans Jepsen og
udvandrer til Amerika. Huset faldt helt sammen under stormfloden den 13.
november 1872, og blev aldrig genopbygget igen.
I 1870 far, Hoffmanns plejesøn, Hans Peter Hansen, i følge nævnte papirer
købt en skæppe land af Borre, for 60 Daler Preussisk Courant opmålt til 70
kvadratroder i areal, i bonitet 19 dito (således står der i kontrakten og måle
brevet). Far har så straks bygget på nævnte grund.
Mine forældre blev gift samme år, og boede der til huset 2 år senere faldt i
stormfloden, og det blev ikke senere genopført.
Det hus mine bedsteforældre havde bygget, og hvor de stadig boede til
stormfloden ødelagde det, men far lod det sætte i stand, og overlod det til
Hans Jepsen, da dennes hus ikke kunne reddes. Far fik Hans Jepsens forsik
ringssum for det.
Det er altså dette hus jeg nu kalder ”Det gamle Hus”. Far må stadig have
ejet, den før omtalte skæppe land, der lå uden for huset (sydligere da han i juli
1873 sælger det til Hans Jepsen.
I foråret 1881 køber far grunden (eller grundene) med huset for 900 Mark af
Hans Jepsen.
Denne handel husker jeg noget om, far havde forkøbsret til huset, og da
Hans Jepsen var ved at sælge det til en anden fisker, som far ikke ønskede at
få til konkurrent, så købte han det.
1895 købte Peter Mathiesen huset af far for 500 Mark. Peter Mathiesen køb
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te samtidig Sandet (den senere sandgrav) af Chr. Jepsen Christensen for 400
Mark.
P. Mathiesen holdt 1 ko, havde opdyrket sandet, og drev lidt fiskeri, men
opgav det da jorden gav alt for lidt. Foråret 1900 solgte han Sandet såvel som
huset til far. Sandet kostede 700 Mark og huset kostede 650 mark.
1910 solgte far huset til Hans Rode, men denne købte få år efter et hus ved
Sannersmose. Huset på Kragesand overlod han til en datter og svigersøn.
Hans Rode drukner på havisen, og foråret 1917 købte jeg huset på Kragesand
af enken, Ingeborg Rode for 1200 Mark.
De første år var huset lejet ud til forskellige folk, siden indrettede jeg det til
hønsehus. Jeg havde ca. 200 høns, men der kom sygdom i dem og de måtte
sælges. Huset stod så længe tomt, og blev slet ikke vedligeholdt, der var nog
le købere, men jeg kunne ikke skille mig af med det.
Huset forfaldt mere og mere, og efter krigen 1940 - 1945 var der intet tag
tilbage, men der var alletiders legeplads for feriebørnene på Kragesand.
Efter krigen lejede staten det sydøstlige hjørne af haven, der stod en barak,
der tjente som vagtstue og bolig for de soldater, der bevogtede grænsen (fjor
den). Lejen var 20 kr. i måneden, og det mente jeg skulle bruges til at genop
bygge huset, der var ingen vinduer eller døre, og tagstenene var der heller
ingen tilbage af. Jeg gik selv i gang, og 1950 var jeg færdig, og så blev det
lejet ud i nogle år, senere er det solgt.
Fødselsdag ved Flensborg Fjord!

Den kendte sønderjydsker
Fisker Chr. Hansen, Krage
sand pr. Skeide, fylder 75 Aar
den 5. Maj Chr. Hansen, som
formentlig huskes for flere
velskrevne Artikler her i Bla
det, var paa Vallekilde Høj
skoles Fiskeriafdeling Vinter
1893—94 og tog senere Kursus hos Otterstrøm
saavel i Kerteminde som paa Snoghøj. Han
sen er Bundgarnsfisker fra Flensborg Fjord
og har til Stadighed været i Ledelsen for
»Flensborg Fjord Nordkyst Fiskeriforening«
ligesom han var Formand for Fællesfiskeri
foreningen for Nordslesvig fra Starten i 1919
til 1922.
— Vi gratulerer.

Generalieblad, Christian Peter Hansen, Kragesand (død 85 år gammel i 1957)
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Foto 5: Kragesand nr. 10. ”Det gamle Hus
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En sten til
fire brødre
A f E. Bauer

”Sten satte Broagerland, Sønner til Minde, faldne i Krigen 1914-18 ”
Således lyder kunstmaler Johan Skovgaards indskrift på den granitblok, der
står på toppen af Broager Sogns mindehøj. Et minde, der med sine 9 hvisken
de egetræer fremstår som et af de smukkeste og vemodigste i Sønderjylland. I
omtalen af mindet fremhæves ofte, at der her som enkelte andre steder findes
to sten med hele fire navne. Således finder man mod syd i stenkransen, der
omgiver højen, en større sten med navnene på fire brødre: Lorenz, Andreas,
Johannes og Henrik.

;

uO R EN S H Ä N SE^
^ 7 5 ’8 6
s

ANDREAS HANSEN

* 1 0 4 -9 0
-JOHANNES HANSES

^
^
... HENRIK HANSI -

rak

+ 2'

49

Lorenz
Andreas
Johannes
Henrik
Intentionen med det følgende har været at bringe portrætterne af de berørte
og at tilføje det smule erindringsstof, der er bevaret.
Faderen, Jes Peter Hansen (født den 18.05.1854), giftede sig i 1874 i Kværs
med Christine Ferdinand (født den 04.11.1851). De fik ikke færre end 12
børn, som for oversigtens skyld må nævnes i kronologisk rækkefølge:
a) Hans Peter Hansen
født den 15.08.1874
b) Peter Christian Hansen
født den 01.10.1976
c) Christine Hansen
født den 02.10.1878
d) Sofie Hansen
født den 26.10.1880

Brødrenes hjem ved Flensborg Fjord
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født den 27.10.1882
e) Marie Magdalene Hansen
født den 03.03.1885
f) Andrea Laurette Hansen
født den 07.05.1886
g) Lorenz Ferdinand Hansen
født den 08.04.1888
h) Andrea Margretha Hansen
født den 10.04.1890
i) Andreas Hansen
Johannes
Hansen
født
den 21.03.1892
j)
født den 02.05.1894
k) Henrich Detlef
født den 24.04.1896
1) Anne Margrete
Navnet Andrea forekommer 2 gange (f) og (h), idet Andrea Laurette døde
godt et år gammel.
De første år efter giftermålet boede familien forskellige steder på Broager
land og omegn, men på et tidspunkt købte faderen sammen med en af de æld
ste sønner et beskedent femfagshus, beliggende neden for gården Midtskovs
jorder, helt ud til Flensborg Fjord.
Her ernærede Jes Peter Hansen sin store familie ved arbejde som klodsma
ger (træskomager), suppleret med fiskeri og teglværksarbejde. Endvidere tog
ægteparret mod plejebørn, anvist af kommunen. Ialt har således en børneflok
på 32 været under samme beskedne tag, begribeligvis ikke på samme tid.

Brødrenes forældre med 3 plejebørn: Christian Møller; Hans August og
Minnetta samt hunden Chien.
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Jes Peter Hansen havde et stærkt dansk sindelag, tildels vel affødt af, at han
som dreng havde været med til at køre halm til de danske soldater i 1864, og
arbejdet i teglværks egnen bragte Staunings portræt op på stuevæggen, da den
tid kom. I sine sidste år kunne han tilbagevendede stå og skue over mod
Angel, medens han med sin yngste svigersøn (se foto nr. 16) diskuterede, om
Angel nu rettelig var tysk eller dansk land.
Som det umiddelbart forstås, var 1. Verdenskrig med tab af fire sønner over
måde hård for familien, og til belysning af, hvorledes familien yderligere var
involveret, skal søskenderækken kort gennemgås.
Den ældste af sønnerne, Hans Peter (a), deltog ikke i krigen. Han var svært
syg og døde 53 år gammel. Peter Christian (b) derimod blev indkaldt til mari
nen og udsendt til tysk dominerede områder i Kina. Hans søn, Christian, nåe
de også at blive indkaldt, begge overlevede.

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

Christine (c) og Martin Paulsen, også krigsdeltager - overlevede.
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Sofie (d) blev gift med Peter Stølting (født den 20.04.1882).
Han var udlært smed og deltog som sådan i krigen. I dens allersidste dage
blev han dræbt, da en granat slog ned i den smedje, hvori han arbejdede. Hans
sten står også på mindehøjen.

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

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

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

Andreas’ grav, Vilna.
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Eneste kendte foto af Andreas (i) omgivet af Johannes (j) og
Henrik (k) og lillesøsteren Anne (1). Andreas faldt i Vilna
(nuværende Vilnius, Litauen) 25 år gammel.
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Johannes (j) nåede ikke at blive formælet med pigen Mimmi, som han ses
afbildet med.

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

Gedenkblatt: Wir sollen auch unser Leben für die Brüder lassen (1. Joh.
3.16.) Zum Gedächtnis des Johannes Hansen, Gefreiter 7. komp. Res. Inf.
Regts. 215, Er starb fürs Vaterland am 6. Juni 1915. Wilhelm R.
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Ud over dette blad er blandt familiens fotos bevaret et simpelt postkort, hvor
alle fire brødres dødsdatoer og regiment tilhørsforhold er påført. Kortet er
blevet tolket som en første, lakonisk opgørelse over familiens tab, men anden
forklaring er vel mulig.
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Feltpostkort vedrørende 4 brødre: Alle 4 navne er påført med dødsdatoer og
militært tilhørsforhold. En lakonisk opgørelse over familiens tab ?
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Den yngste af de fire brødre, Henrik (k), ugift fandt sin død i Frankrig den
15.07.1918, altså få måneder før krigens afslutning, ligesom for Lorenz ved
kommende.

Den yngste af brødrene, Henrik, faldt 24 år gammel i Frankrig
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Moderen modtog det sidste af de fire dødsbudskaber, medens hun gik i mar
kerne og hakkede roer. Hun var på det tidspunkt psykisk mærket af alle ulyk
kerne og sank besvimet om.
Forståelig er vel også mytedannelse og overtro i en sådan sammenhæng. Der
blev således fortalt, at hver af brødrenes død var blevet varslet ved at en hvid
fugl havde pikket på en rude i deres hjem.
Den sidste i hele søskendeflokken, Anne (1), giftede sig den 10.05.1914 med
Nicolaj Peter Hansen (født den 02.06.1889).

Anne’s (1) mand Nicolai Peter Hansen i fransk fangenskab ”og aldrig har Flensborg Fjord været kønnere, end da vi sejlede hjem”
- skriver han om sin hjemkomst i DSK-årbogen 1955.
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Også han blev hurtigt indkaldt og sendt til fronten i Frankrig for kort tid
efter at blive taget til fange og videresendt til fangelejr i Marokko. Efter kri
gens ophør nåede han hjem, og trods sygdom under det lange fangenskab har
han med megen humor beskrevet sine oplevelser i DSK-årbogen 1955.
Medens Annes far endnu levede, flyttede de ned i hendes barndomshjem og
opnåede der at få 10 børn.
Om de fire brødres liv og færden er der ikke bevaret så meget erindrings
stof. Lorenz vides at have haft arbejde som teglværksmester og kusk på
Gramgård. Som andre børn fra små kår kom de tidligt ud at tjene på omlig
gende gårde, især på Skeldemark egnen. Kom de hjem en søndag, var det til
fods frem og tilbage, og tillod tiden overnatning, blev der hentet halm ind og
bredt ud på stuegulvet.
Initiativet til mindehøjen udgik fra menighedsrådet i Broager og rådgivning
blev givet af museumsinspektør J. Råben, Sønderborg, og senere også af
kunstneren Johan Skovgaard, Jægerspris. Projektet blev energisk bakket op af
sognets øvrige 8 småbyer: Dynt, Skeide, Gammelgab, Mølmark, Iller, Egern
sund, Skodsbøl og Smøl. Gennem et halvt år blev der kørt jord og udvalgte
sten fra området til højens opførelse. Desuden blev der ved indsamling blandt
private samlet ca 5000 kr.

Mindehøjen blev indviet den 19.11.1922. Foreningen D.S.K. (Dansksindede
Sønderjydske Krigsdeltagere) holdt i mange år en mindehøjtidelighed den
11.11. med kransenedlægning, billedet er fra en af disse mindehøjtidelighe
der. Brødrenes yngste søster, Anne (1) ses som nummer to fra højre.
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Da indsamleren for Iller området, Hans Petersen, nåede til brødrenes mor,
måtte han love hende, at der blev sat en særlig smuk sten for hendes drenge.
Da hun blev præsenteret for den færdige sten, var det en meget følelsesladet
oplevelse, og hun takkede Hans Petersen for at have opfyldt sit løfte.
Den yngste søster, Anne (1), døde i Broager den 03.11.1975. 1 sin begravel
sestale gav præsten et smukt stemmingsbillede aflivet i det lille hus ved jo r
den (se foto 2), og nævnte, at også sorgen var kendt der - med adresse til en
svoger og til de fire brødre, hun havde mistet.
Kilder: Broagerlands Lokalarkiv.
D.S.K. Aarbog 1955.
Trap Danmark Aabenraa-Sønderborg Amter
Tak til: Christian Hansen, Sønderborg
Sofie Pallesen, Nordborg
Christine Jepsen, Broager
Christian Fægteborg, Østerholm
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Seks Sønner i Krigen, fire af dem omkomne, deraf de tre i Løbet af eet Aar,
det var den Skæbne, der ramte Familien Jens Chr. Schwarz i Broager.
Theobald, Johannes, Frits, Jens, for faa Aar siden unge Mænd med Mod paa
Livet, Forældrenes Glæde og Stolthed, Ægtefællers Støtte, Genstand for den
forlovedes Drømme, og nu kun Navne og Minder i de efterladtes Erindring.
Deres Fader, Jens Chr. Schwarz, født i Abild, var Arbejdsmand og boede
først i Broager, senere i Skodsbøl. Da Børneflokken blev stor, og Kaarene i
Hjemmet var smaa, maatte Sønnerne tidligt ud at tjene hos Bønderne, og tre
af dem blev ved Landbruget, til Døden bortrev dem.
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Den ældste, Theobald, som blev født i Broager, den 9. November 1887, kom
allerede som Barn til Stenderup, hvor han blev til efter sin Konfirmation.
Senere tjente han i flere Aar hos Gaardejer Lorens Petersen i Ragebøl. 1907
blev han Soldat og kom til at ligge ved 9. Artilleriregiment i Køln; men sene
re var han en Tid Oppasser hos en Løjtnant i Ehrenbreitstein.
Efter at have aftjent sin Værnepligt tjente han som Karl forskellige Steder. I
Ketting Kro, hvor han var en Tid lærte han sin senere Hustru, Anna Beck fra
Løjt at kende. 1912 blev de gift og boede en Tid i Broager, medens Theobald
gik ud som Daglejer. Senere flyttede de unge Folk til Rinkenæs, hvor han var
Malkerøgter hos Gaardejer Jes Thaysen. - Huset, de boede i, brændte for
Resten lige før Krigen.
Da denne udbrød, blev Theobald straks indkaldt til 20. Regiment til Lockstedt-Lejren, og han kom derfor ogsaa med til det første Fremstød gennem
Belgien og til Tilbagetoget fra Marne i den første Del af September. Han naaede overhovedet ikke at faa skrevet hjem. Den første Meddelelse, man fik i
Hjemmet angaaende ham, var Efterretningen om hans Død.
Den 18. September ramte en fransk Granat en af Batteriets Ammunitions
vogne og beskadigede en Del Granater. - Hvis dette var sket senerehen i Kri
gen, havde man ladet dem gaa over til Fjenden som Blindgængere.
Men da det endnu kun var i Begyndelsen af Europas Ragnarok, manglede
man Erfaring i, hvad der kunne gaa an, og hvad man for sin egen Skyld burde
undlade.
Da det derfor den næste Dag kom til Skydning, forlangte Vicefeldwebelen,
som var meget ivrig i Tjenesten, at en af de beskadigede Projektiler i for
skriftsmæssig Tilstand skulle affyres som første Skud.
Kanonkommandøren, en Overgefreiter, nægtede først at udføre Ordren, men
maatte til det alligevel. Men hans Betænkelighed viste sig at være berettiget,
thi idet Theobald Schwarz stødte Projektilet i Kanonen, eksploderede det og
ødelagde hele Skytset, og Theobald, Gefreiteren og to til blev dræbt; de var
døde paa Stedet. Dette skete ved Vitry les Reims.
Foruden Enken efterlod Theobald sig en lille Søn, som hed Jens.
Den næste, som omkom, var den yngste af Brødrene, Jens. Han var født den
26. Januar 1893. Efter sin Konfirmation i 1908 kom han i Sadelmagerlære
hos Sadelmager Chr. Wegerslev i Broager og besøgte samtidig den derværen
de tekniske Fortsættelsesskole.
Han fik udlært i 1912, hvorefter han arbejdede forskellige Steder som
Svend, for Eksempel i Meldorf i Ditmarsken, i Sommersted og Gramby, men
kom i Efteraaret 1914 tilbage til Wegerslev, som da havde meget Arbejde med
Leveringer til Hæren.
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Jens Schwarz var da allerede udtaget til Maskingeværbetjening, men blev til
Trods herfor i November 1914 indkaldt til 86 Infanteriregiment i Flensborg,
hvor han saa var Rekrut til i Februar 1915.
Imidlertid var det blevet bekendtgjort, at Forældre kunne opnaa Orlov for
deres indkaldte Sønner ved at indlevere Guldpenge paa Posthuset imod Pen
gesedler. Jens Chr. Schwarz prøvede dette til Fordel for Sønnen Jens; men
han opnaaede ikke Orlov, hvad Grunden hertil nu end har været.
I Februar blev han sendt til Frankrig, og her forsvandt han i Skyttegravene
ved Moulin den 5. eller 6. Juni 1915, hvordan det er gaaet til, vides ikke rig
tigt. Ved samme Lejlighed forsvandt tre andre unge Mænd fra Broager, og
vistnok er hele Kompagniet gaaet til Grunde. Over for Regimentet laa franske
farvede Tropper.
Jens var ved sin Død forlovet med Nielsine Jensen fra Jels. Han blev er
klæret for død den 1. Februar 1918.
Ikke længe efter sendte Dødsenglen sin Indkaldelsesordre til Frits, født den
1. Februar 1891 i Skodsbøl. Han var Landmand med Liv og Sjæl og gik helt
op i sit Arbejde. Derfor faar han et godt Skudsmaal fra de Steder, hvor han
har tjent, hos Gaardejer Andr.Thomsen, Skeide, Rasmus Lorenzen - den
Gang i Dybbøl -, paa Krammark og hos Claus Staugaard i Snogbæk.
Han blev indkaldt til Landstormen, den 8. Juni 1915, altsaa i de samme
Dage, som Broderen Jens omkom. Frits fik en kort Uddannelse i Rostock og
sendtes derfra til Rusland, hvor han faldt i det første Sammenstød, han deltog
i. Sammen med sine Kammerater laa han i Dækning i Udkanten af en Skov
bag et Dige.
Idet de ville løbe frem, sprang en Shrapnell over Hovedet paa dem. Frits var
blandt de ramte, han døde straks efter og blev begravet i en Skov paa Stedet.
Han efterlod sig Enke, Fru Karoline Schwarz i Gammelgab og en lille dreng.
Han faldt den 26. September 1915 ved Folnow.
Johannes Schwarz blev født den 11. Marts 1889 og kom ligesom Brødrene
Theobald og Frits tidligt til Landbruget. Hans Lyst stod egentlig til at blive
Slagter, men Forældrene syntes ikke de kunne overkomme at hjælpe ham
frem. Ogsaa han tjente forskellige Steder, saaledes hos P. J. Petersen i Snog
bæk, i Midtskov og paa Stensgaard, ligesom han har arbejdet paa Chr. Hollensens Teglværk i Mølmark. Han var overordentlig sparsommelig, og kun en
Snes Aar gammel kunne han til sine Forældre købe det Hus i Ringgade, som
nu Alfred Ovesen bebor.
Men derfor maa man ikke tro, at han var tør og kedelig. Nej, tværtimod, han
var en munter og livsglad ung Mand, altid i godt Humør og med Trang til at
sprede Glæde omkring sig, hvor han kom hen.

69

Johannes var Medlem af de nationale Foreninger og tog ivrigt Del i de unges
Samliv.
Han blev indkaldt som Erstatningsreservist den 7. Oktober 1914 og kom til
Slesvig. Dagen før han rejste, blev han viet til Sofie Kruse, en Datter af
Maskinist Kruse ved Sønderborg Bro.
Hans militærmæssige Uddannelse fandt dels Sted i Slesvig, dels i Sønder
borg og Lockstedt-Lejren, hvorfra han sendtes til Fronten i Foraaret 1915.
Broderen Peter, som nu er Smed i Rinkenæs, traf ham engang i Sumpene i
Flandern. Trods de vanskelige usunde Forhold, Soldaterne der levede under,
var Johannes i godt Humør og kunne stadig finde de lyseste Sider af Til
værelsen. Engang havde han Lejlighed til at slippe over til Englænderne, og
med hans danske Sindelag laa det nær for ham at ønske det. - Han var sendt
bagud efter Kaffe til Afdelingen, men i den taagede Nat gik han vild og naaede helt ud til de engelske Linjer, saa nær, at han kunne høre de engelske Sol
dater tale sammen. Men han frygtede for, at de skulle have skudt ham, før han
naaede at overgive sig, hvorfor han listede sig tilbage.
Den 25. Juni 1917 blev han et Sted mellem Arras og Lille saaret af en Gra
natsplint i Hoved og Skulder. Han laa længe paa et Feltlazaret i Pont å
Marque, og han mente selv, at det kun var et lettere Saar. Han har i den Tid
flere Gange skrevet hjem og givet Udtryk for sit Haab til Fremtiden. Men det
skulle ikke være saadan, og den 7. August 1917 døde han og fandt sit sidste
Hvilested paa Kirkegaarden i den fremmede By. - Der besøgte Broderen Emil
senere (det var anden Pinsedag 1918) hans Grav sammen med Mads Gram fra
København, med hvem han laa ved samme Batteri i to Aar. Gram fotografere
de Emil staaende ved Broderens Grav, et godt Billede og en kær Erindring for
Familien.
Emil Schwarz, der nu er Smedemester i sin Fødeby Broager, og fra hvem
disse Oplysninger stammer, har fortalt, at alle seks Brødre troede fuldt og fast
paa deres Held. Selv om de saa Kammeraterne falde, og hørte om Brødrenes
Død, faldt det dem aldrig ind, at den samme Lod kunne ramme dem selv - et
nyt Bevis paa Menneskenes Subjektivitet. Det er som en evig Gentagelse af
den romerske Feltherre Julius Cæsars Ord til en forsagt Skibsfører under en
forrygende Storm paa Havet: ”Tab ikke Modet. Vi kan ikke gaa under. Husk,
du sejler med Cæsar og hans Lykke”.
Og uden denne faste Tro hos den enkelte paa sin særlige Lykkestjerne havde
det vel heller ikke været muligt i fire Aar at fængsle næste hele Europas Ung
dom - og Manddom - til Skyttegravene. De ville leve, ganske simpelt, og der
for troede de paa Livsmuligheden trods alt.
Men for Forældrene derhjemme, der saa mere iagttagende, objektivt paa det
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hele, laa det saa nær at tvivle paa Sønnernes Held. Selv om Børnene var dem
nok saa kære, laa disses Liv uden for deres eget Selv, og derfor led de hjem
meværende maaske i mange Tilfælde mere, sjæleligt set, end Mændene i
Skyttegravene. Dette var i hvert Fald utvivlsomt Tilfældet for de gamle
Schwarz’s Vedkommende. Og de led saa dybt under Sorgen og Angsten, fordi
de var faamælte og indesluttede og ikke kunne skaffe sig Luft for deres Følel
ser i Udbrud. Især Moderen led stærkt, og Budskabet om Johannes’s Død var
sikkert medvirkende til hendes. Johannes’s Enke solgte Huset Aaret efter
hans Død, og de gamle flyttede da over til Smedens, og her døde Moderen
den 19. Oktober 1918, kun 63 Aar gammel.

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

Mange mennesker kender den store Jellingsten med indskriften: Harald satte
sten over Gorm sin fader og Thyra sin moder, den Harald o.s.v.
Svend Tveskæg rejste en sten over sin hirdmand. Svend Konge satte sten
efter Skarda, sin hirdmand, som var dragen vestpå, men nu døde ved Hedeby.
På andre sten står blot et enkelt ord f.eks.: Hærulf.
Disse sten er sat af eller for enkeltpersoner med den hensigt at begivenheden
eller personen ikke skulle blive glemt. Derfor valgtes det mest uforgængelige
materiale, man kendte, nemlig granit.
Ialt 561 mindesmærker er landet over rejst som minde om Genforeningen og
som et udtryk for den glæde Genforeningen vakte. Allerede før Genforenin
gen blev der rejst 29 og på selve Genforeningsdagen afsløredes 163 sten og
senere samme år 144.
Ingen anden begivenhed i vor historie har givet anledning til så mange min
desmærker. De står som uanselige sten præget af en uøvet amatørs hånd til
prægtige kunstværker, fra almindelige marksten til kolosser på 30 tons. De
står på gårdspladser, foran hoveddøre, i vejkryds, i parker eller på højdepunk
ter for at minde forbipasserende om den begivenhed i 1920.
I vor kommune har vi tre Genforeningsmindesmærker.
I 1O-året for Genforeningen rejstes mange sten, heraf den i Broager.
I Broager fandtes dengang et samråd af danske foreningers formænd og tillidsmænd. I efteråret 1929 modtog de fra flere sider opfordringer til at forestå
rejsningen af en Genforeningssten.
Carl Jensen, der var lærer i Broager, foreslog at udforme mindesmærket som
en stiliseret stendysse, der kunne placeres i det byanlæg, der lå lige syd for
kirken.
Mindesmærket skulle gerne kunne ses fra alle sider, så man fandt ideen om
udformningen såvel som forslaget til placering udmærket.
Der blev holdt offentlige møder om sagen og nedsat et 7- mandsudvalg med
gårdbestyrer Andreas Hansen, Dynt, som formand.
Carl Jensen var med i udvalget, og med sit forslag har han nok haft et min
desmærke i Jelling i tankerne. Her har man nemlig på 3 høje slanke sten
anbragt en vældig overligger.
Opbygningen står på en sokkel og det hele er hævet ca. 1 m over vejbanen.
Fra sin seminarietid huskede Carl Jensen lederen af øvelsesskolen, Edsen
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Johansen, som iøvrigt var sønderjyde af fødsel (fra Verte ved 0. Løgum).
Edsen Johansen var ikke så lidt af en kunstner. Han var udlært maler og bil
ledskærer og havde iøvrigt ofte været anvendt som rådgiver, når der skulle
findes egnede sten til mindesmærker, og til deres udformning.
Der blev samlet penge ind, og foråret 1930 blev bl.a. brugt til at gennemsøge
Broagerland for at finde egnede sten. Der lå særlig mange sten i strandkanten
ved Skeide, hvor de 4 største til mindesmærket da også blev fundet. Overlig
geren bedømmes til at veje ca. 8 tons. Den blev fragtet til Broager af vogn
mand Lauesen. Sognets beboere hentede de øvrige sten. Edsen Johansen
ledede arbejdet med at støbe/mure et passende fundament lidt nedenfor vejen
forbi kirken. De tre opretstående sten (ca. 75 cm) blev anbragt og ovenpå
overliggeren.
For at finde en passende indskrift blev udskrevet en offentlig konkurrence,
hvortil der indkom rigtig mange forslag fra hele landet. Udvalget gik ind for
et forslag fra Martin N. Hansen.
Det var rigelig langt til at kunne indhugges i overliggeren. I stedet fik det
plads på en af sokkelstenene mod syd. Da denne sten heller ikke er særlig
stor, kommer verset ikke helt til sin ret.
Martin N. Hansens vers lyder:
Med al vor attrå i dag i eje
står nu vor fremtid i lykkens tegn
vid det hver vandrer på disse veje
og sene slægter på denne egn,
og lyt, det nynner om vig og vang:
der blev dog sejr og tak til sang.
På overliggeren er indhugget på nordsiden:
Hid jeg kom fra Skelle strand
at vidne om vor hjemkomst
som del af Danmarks land.
På den sydlige bæresten står:
10. februar
15. juni
1920
og på sokkelens nordside:
Rejst 1930.
Ved en højtidelighed d. 11. juni 1930 blev mindesmærket afsløret og Edsen
Johansen holdt festtalen. (Mindesmærket stod i samme højde som vejbanen,
da det blev sat op. En senere vejforlægning har medført, at det nu står lavere
end vejen. Det ses derfor ikke helt så meget som tænkt - og som det nok for
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tjener.) Det synes, som om de danske foreningers samråd er opløst eller gle
det over i Danske Samfund, der stiftedes omkring 1934. Danske Samfund
arrangerede bl.a. Genforeningsfester, men gled så også efterhånden ud. Til
bl.a. at varetage flaghejsningen ved Genforeningsmindesmærket i Broager
foreslog gdr. Chr. Sibbesen, Gammelgab, så på et tidspunkt, at der dannedes
et såkaldt Nationalt Udvalg, der nu bl.a. sørger for flaghejsningen på de natio
nale flagdage.

Genforeningsstenen i Broager
I Egernsund ville man ikke stå tilbage for Broager, så i 1930 dannedes en
komite med det formål at rejse et Genforeningsmindesmærke i Egernsund.
Ideens ophavsmand var formentlig købmand Chr. Blomgren, der blev komi
teens formand.
Ligesom i Broagerudvalget gennemsøgte man strandkanten rundt på Broa
gerland og fandt en sten ved stranden i Skeide.
Postbådfører Peter Lorenzen gav med glæde og stolthed et stykke af sin
have til et lille anlæg, hvor stenen kunne anbringes.
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Stenen blev afsløret den 15. juni 1930 og bærer efter forslag af Chr. Blomgren indskriften:
GENFORENINGSSTEN
VI KÆMPEDE FOR VOR RET
OG RETFÆRDIGHEDEN SEJREDE
MED GENFORENINGEN 1920
REJST I TAKNEMMELIGHED
PÅ 1O-ÅRSDAGEN 1930
Om indskriften fortalte udvalgsformanden, at den var dannet efter et mund
held af fisker Peter Jensen: Hold bare ud, retten skal nok sejre engang.
For nogle år siden var der tanker fremme om at flytte mindesmærket til
pladsen ved havnen, men det blev dog opgivet igen.
Stenen og pladsen omkring den vedligeholdes af Borgerforeningen i Egern
sund.

Genforeningsstenen i Egernsund Chr. Høy, Sognefoged Chr. Blomgren, Købmand
Magnus Lorenzen, Barber Postborg, Overgendarm Chr. Hansen, Skomager.
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I Skodsbøl tog bestyrelsen for Skodsbøl danske forening i foråret 1935 iniativet til at rejse en Genforeningssten.
Beboerne i Skodsbøl sluttede i meget stort tal op om tanken, og på en to
dages bazar 16-17. januar 1935 indsamledes et overskud på 742 kr.
Påny fandt man ved Skeide strand en smuk sten, som blev rejst på en lille,
skrånende plads midt i Skodsbøl by, hvor to veje mødes.
På stenen er indhugget
GENFORENINGEN
1920
FÆLLES STAMME - FÆLLES LAND
REJST 1937
15. juni 1937 blev mindestenen afsløret ved en højtidelighed, hvor stort set
hele Skodsbøls befolkning var med.
Gdr. Andr. Thomsen holdt afsløringstalen, hvor han bl.a.mindede om, at
bortset fra gravsten på kirkegårde er landsdelen det sted i Danmark, hvor der
er rejst flest mindesten.
Han mindede om, at de fleste var rejst efter hændelser, der havde skabt sorg
og afsavn til forskel fra den sten, der nu blev afsløret: til minde om en glæde
lig begivenhed.

Genforeningsstenen i Skodsbøl
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Desuden talte lærer I. Mortensen, Sønderborg og lærer Chr. Mathiesen,
Skodsbøl, ligesom Skodsbøls skolebørn sang. Om aftenen var der stor fest på
Skodsbøl Kro med 160 deltagere - stuvende fuldt hus.
Op til 1930’erne var det først og fremmest ønsket om at mindes selve Gen
foreningen, der bidrog til planer om Genforeningssten.
Nazismens fremmarch sydpå og højrøstede tyske krav om grænserevision i
midten af 1930’erne blev også en anledning til at markere Genforeningen.
Som i Skodsbøl rejstes rundt i landsdelen - og i det øvrige Danmark - i slut
ningen af 1930’erne et antal Genforeningssten.
Andr. Thomsens sønnesøn påser flaghejsningen på den flagstang, der står på
grunden.
Indskrifterne på de mange sten landet over er naturligvis højst forskellige.
Meget brugt er citater fra kendte fædrelandssange.
Det oftest benyttede er de to sidste linjer fra ”Jeg elsker de grønne lunde”:
End er der en Gud foroven der råder for Danmarks sag. Citatet findes på 12
sten.
På mange sten findes årstal f.eks. blot 1920 eller 1864-1920 (Senere er der
på mange sten tilføjet årstal, der har forbindelse med 2. verdenskrig).
Nord for den gamle Kongeågrænse kan man på Genforeningsmindesmær
kerne finde ordet Sønderjylland. Så vidt vides findes ordet Sønderjylland kun
på een sten syd for Kongeågrænsen (i Toftlund, stenen er rejst af en rigsdan
sker). Hernede var man sig fuldt bevidst, der manglede noget.
Den da 78-årige vestslesvigske bonde, Broder Johannsen, Forballum, tilhug
gede selv en sten og rejste den på slægtsgårdens jord med indskriften:
end skiller landegrænsen samme æt.
Kilder: Vej lager: Historiske mindesmærker
Lokalhistorisk Arkiv, Broager
Private arkiver.
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Historien bag en
gammel småkage
opskrift
Sicilie Sakerieassen’s
Opskrift af Knæpnødder
Man tager 10 pund (5 kg) Hvede
mel
3 pund Kartoffelmel
372 pund Sukker
2 pund Smør
2 pund Talg
172 liter Mælk
2 findelte Vaniljestænger
13 Theskefulde Hjortetaksalt
ialt ca 11 kg dej
Opskriften er beregnet til julebagningen af Pebernødder for en alm. landbof
amilie cirka 1900.
Portionen blev gerne opbevaret i en mælkejunge.
I min bedstemors bageopskrifter fandt jeg denne slidte papirlap med
opskriften på pebernødder ’’kneppenørre” på sønderjydsk, oversat til nudansk
’’firkantede nødder”.
Denne opskrift vidner om flittig brug i min bedstemors hjem. Hun stamme
de fra Stenderup (1863-1937), blev gift i 1889 med Peter Andersen i Møl
mark, hvor hun flyttede ind på gården og blev nabokone til Fru Cecilie
Zachariassen (1875-1959), af hvem hun har fået opskriften, en opskrift der
stadig bruges i deres familie. Denne opskrift vakte mange minder om en
svunden tid.
Da min mor i 1971 indtalte et bånd optaget af ’’Institut for dansk dialekt
forskning”, fortæller hun bl.a. om bagningen med ovn. Det gav stof til denne
lille fortælling. Mor (1890-1976) blev i 1913 gift med Chr. Petersen og flytte
de ned på Søndergård, hvor fortællingen foregår.
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Vores bageovn var en stor muret ovn med skorsten, og indgangen var en stor
jernluge. Den lå i en særskilt bygning ”æ bakhus”, der lå norden for stuehus
og stald. Vinduerne var forsynet med jernstænger. Her stod bagetruget et stort
langt buet kar anbragt på en særligt bygget bænk. Vi brugte karret som båd
under den store oversvømmelse i juli 1931, det blev da ikke brugt til bagning
mere, idet ovnen blev brudt ned i slutningen af 20’erne.
I truget blev dejen æltet med håndkraft, en handling der krævede kræfter, 3
gange frem og tilbage for til sidst at blive ”sat op” i den ene ende, dvs. glattet
med lidt vand, et lærredsstykke blev lagt over og tilsidst blev bagedynen lagt
på, det stod så til næste dags morgen, hvor man så slog brødet op og smurte
det med vistnok rugmel og vand.
Her en lille historie: Rugen blev kørt til mølle og malet og senere hentet, det
sørgede for- og andenkarlen for. De kom hjem fra mølle til ’’melmadstid” (kl.
9), og gik straks ind for at få deres brød og kaffe, det huede ikke pigen Marie
Jonasson, hun ville igang nu med æltningen, og da karlene ikke ville hjælpe,
så kunne hun selv, det fik karlene at vide, hvorefter hun gik ud tog sækken
med mel (200 pund) i favnen og bar den ind til bagetruget - jo der var piger
til dengang.
At gøre ovnen klar skete altid dagen før eller et par dage før.
Ovnen blev fejet og gjort ren, brænde blev stablet op samt halm til optænding. Et lille uheld fra dengang: En and havde sneget sig ind bag brændet i
ovnen for at lægge æg, og da der næste dag blev tændt op indebrændte anden,
et kedeligt uheld, men ænderne gik jo frit omkring.
Ilden brændte nu så og så mange timer, bagetemperaturen skulle være i
orden, så blev ovnen ’’raget” med en ovnrager, gløderne kom ned i en fordyb
ning ”grot” foran ovnen, en jernplade blev lagt over, en gammel sæk oven
over, for til slut at lægge et lag vådt sand over. Gløderne blev nu til trækul. De
blev brugt i vores strygejern til opvarmning, det var et risikabelt værktøj.
Vi brugte også trækullene i knust tilstand, som medicin når smågrisene hav
de ’’tynd mave”.
Ovnen var nu klar til bagningen. Til at prøve temperaturen i ovnen anbragte
far en dunet hønsefjer i ”æ skøssel” så kunne man se på fjeren, hvor sveden
den var, og deraf se temperaturen. ”1 skøssel” var det redskab, man brugte til
at sætte brød eller bageplader ind i ovnen og ligeledes tage dem ud.
Bagningen var fars arbejde, ved bagning af småkager til julebagningen,
f.eks. var der altid en givet rækkefølge følgende ovntemperaturens langsom
me fald.
De sidste kager, der blev bagt var kys og ’’vespier” (hvepsereder), de sidst
nævnte var en slags chokoladekager med mandler eller nødder samt sukker
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’’Hatsukker”, en speciel slags sukker, der solgtes i form af en kegle på størrel
se med en hat deraf navnet.
I mors hjem blev den varme ovn efter endt bagning brugt til at tørre sukker
pærer, der var skrællet og kogt forinden, de blev lagt på et lag halm, for efter
endt tørring, at blive brugt til fyld i æbleskiverne ”æ æfelkache” i stedet for
svedskefyld.
Ovnen blev også brugt til at gennemvarme og tørre gårdens mange dyner.
Man lå jo i både under- og overdyner samt skråpude.
Forbruget af rugbrød var stort i en landhusholdning på ca. 12, så der blev
bagt mange brød hver gang. Det kunne jo hænde at de mugnede, så vaskede
og skurede man brødene, og de blev bagt en gang til ’’ombagt”.
En særlig kage til os børn var lavet af dejresterne i bagetruget. Dejen blev
formet flad som en tallerken, forsynet med et skåret kryds i midten.
Tilbage til pebernøddeopskriften. Jeg husker bedst denne juleforberedelse,
da vi ikke længere brugte bageovnen, den fjernede vi i slutningen af
1920’erne. Da foregik det hele i køkkenet, hvor nu brændekomfuret overtog
opgaven, senere da vi fik elbageovn, blev denne også brugt.
Vi deltog alle i dagens opgave med at bage pebernødder. Pigerne havde
æltet dejen, den blev delt i mindre portioner, hvor så kagerullen kom igang
med at rulle det tyndt. Den tynde dej blev så skåret i strimler, og her kom vi
børn ind i billedet med at skære disse strimler i små firkantede stykker i vari
erende størrelse, hvilket ofte gav kritik, vi lagde dem så på bagepladen, hvor
efter de blev bagt for til slut at blive fyldt i mejerispanden (30 1pebernødder).
Denne mælkejunge gav råstof til de forskellige formål, som vi brugte peber
nødder til. Til at lege ’’effen eller ueffen” samt andre lege, eller til de
besøgende i julen, der ikke måtte bære julen ud: ” Værsågod tag et par”, ofte
med bemærkningen: ” De er jo ikke blevet så gode i år”. Til børnene, der kom
til nytår med ”æ rummelpot” eller blot slog potter for at ønske et godt nytår.
Til Helligtrekongers aften, når vi fik besøg a f’’uklæje”, til den julegodtepose
vi alle på gården fik, samt til de utallige besøg med kaffe og kage, men det
gamle ord at julen varer lige til påske holdt også hos os. De smagte altid godt,
hvad enten det var før - under eller efter jul - ja lige til påske.
Da jeg selv stiftede hjem fortsatte vi traditionen med pebernøddebagningen
dog aldrig i den mængde. Da folkeholdet forsvandt på gården trådte gode
venner til, og sammen med deres børn opretholdt vi i mange år en bagedag
med julekager. I dag mindes jeg disse oplevelser med glæde, når jeg spiser en
enkelt pebernød købt i Brugsen.
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Mindestensafsløring
i Mindelunden ved Broager Kirkegård

Søndag d. 7 September 1947 afsløredes i Mindelunden ved Broager Kirke
en Mindesten for vore 2 Kolleger Overgendarmerne Janus Villiam Christen
sen og Thomas Emil Jessen fra Skeide, der begge døde i Koncentrationslejren
Neuengamme.
Sognepræsten Pastor Kyster talte ud fra Ordene: ’’Ingen har større Kærlig
hed end den, der sætter Livet til for sine Venner” og idet han udtalte: ’’Vore
døde vil vi ikke glemme. De stred for Danmarks Ære” afslørede Præsten
Mindestenen, mens Fanerne sænkedes, og Forsamlingen sang: ”Han, som har
hjulpet hidindtil, han hjælper nok herefter”...
Derefter talte Chefen for Grænsegendarmeriet, Oberst Ankjær, Gråsten. Han
omtale, at de sidste Hundrede Aars Historie har skabt Betegnelser som: Bismarcktiden, Kejser Wilhelmstiden og Hitlertyskland, men sagde Oberst
Ankjær, disse Betegnelser maa aldrig blive et Skjul for, at det er selve den
tyske Natur, der har vist Verden saa megen Ondskab og Brutalitet. For denne
Brutalitet er ogsaa de to Overgendarmer blevet Ofre. De har været Grænsegen
darmeriet gode Sønner! Kaptajn Madsen, Sønderborg, bragte Danmarks Tak
for trofast Grænsevagt. Katastrofen kom, og derefter Ydmygelsen. Nogle af
vore unge Mænd, deriblandt disse to, maatte sone en uklar og tvetydig Politik.
Lad derfor denne Mindesten staa som et Memento for kommende Slægter!
Grænsegendarmeriforeningens Formand, Overgendarm C. H. Christensen,
Skovby, udtalte bl.a.: ”Vi staar atter ved en Mindesten over 2 Gendarmer, som
ikke kom tilbage dernede fra de frygtelige Dødslejre. Ogsaa disse to brave
Mænd maatte sammen med mange andre gode Landsmænd bukke under i det
Stormvejr, som ramte vort lille Land og dets Befolkning i de 5 haarde Besættelsesaar.
Vi Gendarmer, der har den Opgave at bevogte vort Lands Sydgrænse, kom
ogsaa ud i Stormvejret. Af de Gendarmer, der den 5. Oktober 1944 blev
deporteret ned til de frygtelige nazistiske Koncentrationslejre, kom de 27%
ikke mere tilbage.
Imellem disse 27% var ogsaa Overgendarmerne Christensen og Jessen,
Skeide. Personlig lærte jeg disse to Kammerater at kende for ca. 10 Aar
siden, da vi sammen var ovre paa Fagskolen i København. Jeg lærte dem at
kende som to særdeles gode Kammerater, som i saa rigt Maal var i Besiddel
se af noget af det bedste, vi Mennesker kan eje - Livsglæde.
Denne Mindesten og alle de andre Mindestene, som af Grænsebefolkningen
er rejst over Gendarmer, som døde dernede, vil staa paa eller ved Kirkegaar-
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dene her langs med Grænsen og fortælle nulevende og kommende Slægter
om den Skændselsgerning, som det tyske, nazistiske Styre udøvede over for
det danske Grænsegendarmeri.
På Gendarmernes Vegne takker jeg Beboerne her i Broager Kommune, der
har rejst denne Mindesten over to af deres Sognebørn og vore to Kammerater.
Og jeg udtaler et: ’’Æret være deres Minde”. Vagtmester E.F. Hansen, Gam
melgab, omtalte de sidste Dage, han havde været sammen med de to Kamme
rater, inden de blev deporteret. Han bragte en Tak fra Kammerater i Afsnittet
og udtalte: ”Vi vil og kan kun Ære jeres Minde.” Vagtmester P.V. Petersen,
Skodsbøl, nedlagde på 6. Afsnits Personales Vegne en Krans ved Mindeste
nen, idet han lovede at Ære og værne Mindet om de døde Kammerater.
Overgendarm Mikkelsen takkede på Familiens Vegne for Deltagelsen, og
den smukke Højtidelighed sluttede med ’’Altid frejdig når du går”.
Hjertelig Tak
til vore kære afdøde Mænds Foresatte og Kammerater
for al Deltagelse ved Afsløringen af Mindestenen.
Tak til Fanebærerne og Tak for de smukke Blomster og Kranse.
Maren Jessen og Ib
Marie Christensen og Børn, Skeide
:: -
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Mindestenen er hentet ved Skeide Strand ifølge Dybbøl-Posten.
Kilde: Artikel i ’’Grænseværnet” nr. 18 d. 15. september 1947
Medlemsblad for Grænsegendarmeri foreningen.
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SET OG SKET PÅ BROAGERLAND
13.01.
16.01.
16.01.
20.01.
27.01.
27.01.
03.02.
03.02.
04.02.
05.02.
05.02.
05.02.
05.02.
06.02.
08.02.
10.02.
14.02.
03.03.
08.03.
12.03.

v/Ester Olsen
1994
Åben skole i Egernsund har debatforum over emnet uddannelsespoli
tik. Jørn Lehmann Petersen lægger op til debat.
Gospelmusik i Egernsund Kirke.
Foredrag i Sognegården af Simon Thorup, titlen er ”1 Paulus’s
fodspor”
Åbent debatforum i Egernsund fortsætter med uddannelsespolitik,
hvor Aage Fogh og Hans Jacob Rank lægger op til debat.
Åben skole, Broager- og Egernsund Husmoderforening arrangerer
revy, og Kim Mathiesen fortæller om ”7 år på Verdenshavene”.
Broager Byråd køber den tidligere købmandsforretning i Midtbyg og
vil indrette den til nyt bibliotek.
Generalforsamling i foreningen Venstre i Broager, Jens Lei blev valgt
til ny formand, og Peter Petersen, Mølmark fortalte om tidligere
tiders handel og håndværk.
Broager Spare- og Lånekasse åbner ny filial i Sønderborg med en
reception.
Premiere på Erik Clausens film ”Min fynske barndom”. En del af
filmen blev optaget på Cathrinesminde Teglværk.
Musikstævne arrangeret af Musikskolen.
Vinterfest og dilettant på Bykroen i Broager arrangeret af Socialde
mokratisk Forening.
Sportens Venner i Skeide indbyder til dilettantforestillingen ’’Svang
strups letlevende damer”
Broagerlands Rideklub afholder ridestævne
Kirkekaffe i Sognegården efter gudstjenesten, hvor den nye kirke
gårdsleder bydes velkommen.
Åben skole i Egernsund har møde med deltagelse af energiminister
Jan Sjursen.
Afstemningsfest på Strandkroen i Vemmingbund med festtale af
Hans Ole Hansen, Dybbøl og underholdning ved Broagerlands Egns
kor.
Broager fritidshjem og klub afholder fastelavns fest for børn.
Ulrik Cold og Inge Beck spiller og synger i Broager Kirke.
Foredragsaften i Sognegården i Broager med Bjarne Jørgensen.
B.U.I.’s amatører opfører Dario Fo’s Columbus.
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13.03. Cathrinesmindes Venner udgiver sit årsskrift.
14.03. Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Broagerland på
Bykroen i Broager. Inge Adriansen fortalte om russiske krigsfanger
under første verdenskrig.
15.03. Musikskolen afholder forårskoncert i aulaen på Egernsund Skole.
16.03. Broager Frivillige Brandværn uddeler hæderstegn til 7 aktive musi
kere.
17.03. Hobbyklubben har udstilling i Egernsund Gamle Skole.
28.03. Årets BUI’er blev Bjarne Ohrt, Dynt.
29.03. Broager Spare- og Laanekasse har garantmøde i Broagerhallen.
12.04. Hans Jørgen Frederiksen fortæller om udsmykningen i Broager Kirke
og viser lysbilleder om restaurering af gamle kirker.
20.04. Generalforsamling i Håndværker- og Handelsstandsforeningen, fore
ningen nedlægges.
Der gøres senere et forsøg på at oprette et Erhvervsforum, som dog
må opgives, da der er for ringe tilslutning.
21.04. De Forenede Teglværker har 100-års jubilæum.
29.04. Konfirmation i Broager Kirke.
01.05. Konfirmation i Egernsund Kirke.
04.05. Koncert i Broager Kirke med violinisten Anker Buck.
20 . 21.05. Markedsdage i Broager.
21.05. Musikfestival på Ringriderpladsen i Broager.
25.05. Idrætsuge starter i Egernsund, arrangeret af Frem.
28.05. Broagerløbet afvikles.
28.05. Broagerlands Rideklub afholder ringridning.
29.05. Syvende sæson med parkunderholdning starter.
04.06. Pigespejderne laver marked.
07.06. Jes Jacobsens Hotel tager navneforandring til ’’Bykroen Broue”.
10.06. 3 kunstnere præmieres for deres skulpturer ved Cathrinesminde Tegl
værk.
11.06. Skibsvrag fjernes fra Nybøl Nor.
18.06. Gymnastikstævne i Skeide arrangeret af Skeide Gymnastikforening.
19.06. Den anden parkunderholdning finder sted.
23.06. Sankthansfesten starter i parken med efterfølgende fakkeltog til Smøl
Vold, hvor bålet tændes og båltalen holdes af Ole Lefevre.
26.06. Legedag på Cathrinesminde Teglværk.
30.06. Ringriderfesten i Broager starter og fortsætter til 04.07.94.
02.07. Pengeskab på Broager Rådhus brudt op og tømt for 43.000 kr.
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01.07. Egernsund Husmoderforening fejrer 40-års jubilæum på Færgegård
en i Egernsund.
12.07. Kirkens Korshærs Familiecenter i Iller har 10 års fødselsdag, der
markeres med en konference, hvor truede og svage familier er i cen
trum.
21.07. 3. parkunderholdning finder sted.
05.08. Skeide Gymnastikforening afholder børnedyrskue og sportsfest.
07.08. Ringridning i Brunsnæs, hvor Peter Struck blev konge.
09.08. Banegolfklubben Broager afholdt et velbesøgt stævne på Ringrider
pladsen.
16.08. Unibank er flyttet fra Storegade 10 til Storegade 6.
23.08. Ved Byfesten i Egernsund fik Walther Hansen tildelt ’’Salon Lis’s
Initiativpris”.
27.08. Broager Frivillige Brandværn holder åbent hus.
28.08. 4. parkunderholdning finder sted med både musik og folkedans.
29.08. Udstilling om småskibsfart på Cathrinesminde Teglværksmuseum.
31.08. Ældrefest i Broager Sognegård, hvor Ole Juhl fortæller om sit arbej
de som landbetjent.
03.09. Boldklubben Frem i Egernsund holder loppemarked.
04.09. Åbent hus på Iller Slot i anledning af 10-års jubilæet.
08.09. Ebbe Kløverdal Reich holder foredrag i Sognegården i Broager.
10.09. Egernsund Frivillige Brandværns Orkester fejrer 100 års jubilæum.
11.09. Den sidste parkunderholdning finder sted, og ved den lejlighed mod
tager Peter Thomsen, Rendbjerg prisen for god byggeskik.
17.09. Sjov lørdag i Broagerhallen.
24.09. Original Fordekraines fylder 10 år og har jubilæumskoncert i Broa
gerhallen.
27.09. Der afholdes offentlig møde på Cathrinesminde Teglværksmuseum.
Professor Lorenz Rerup holder foredrag over emnet ”Det at være
dansk i det nye Europa”.
30.09. B.U.I. holder høstfest med revy.
20.09. Broager Fritidshjem fejrer fødselsdag med ishus.
22.09. B.U.I. inviterer til familieteater i Broagersalen, der opføres ’’Pinocchio”.
23.09. 3 kunstværker indvies på Broagerland.
04.10. Amin Schammari holder foredrag i Sognegården i Broager, emnet er
”De fremmede og os”.
06.10. Åben Skoles Debatforum i Egernsund, hvor Jørn Lehmann
Petersen indleder. Emnet er Cubaflygtninge før og efter Sovjets fald”.
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07.10. Borgerforeningen i Egernsund har lysfest.
08.10. Kommuneskatten bliver uændret 18,8 % næste år.
09.10. Internationalt kunstnertræf på Hans A. Petersens Teglværk ved
Nybøl Nor.
14.10. Broagerlands Kunstforening arrangerer udstilling på Annasminde.
22.10. For fjerde gang er der tegl værksvandring med start på Cathrinesminde.
25.10. Egernsund Socialdemokratiske Forening indbyder til dilettant på
Færgegården den 02. og 05.11.94.
29.10. Broagerhallen har 25 års jubilæum og i den anledning er der åbent
hus med reception og forskellige aktiviteter.
01.11. Bogen ’’Småskibsfart” præsenteres ved en reception på Færgegården
i Egernsund.
02.11. Skeide Gymnastikforening har 50 års jubilæum.
08.11. Cathrinesmindes Venner har årsmøde på Cathrinesminde Teglværk.
19.11. Superbrugsen i Broager har åbent hus efter udvidelsen.
25.11. Byens juletræ tændes på torvet i bymidten i Broager.
26.11. Julestue hos spejderne på Møllegade.
28.11. I anledning af Peter Nicolajsens 100 årsdag arrangerer Borgerfore
ningen i Egernsund en udstilling af hans malerier.
28.11. Lokalhistorisk Forening for Broagerland udgiver Broagerland VIII.
01.12. Åben Skoles Debatforum i Egernsund, hvor projektmissionær Jørgen
Johansen lægger op til debat om ulandsbistand, Rwanda og Den tred
je Verden.
04.12. Musikgudstjeneste i Egernsund Kirke, elever fra Broagerlands
Musikskole medvirker.
04.12. 6.c fra Broager Skole vandt førsteprisen i konkurrencen om at lave
den bedste avis.
09.12. Der er rejsegilde på tilbygningen på Strandhjem i Brunsnæs.
10.12. Broager Fjernvarmeværk indvier det nye kraftvarmeværk med åbent
hus.
11.12. Familiegudstjeneste i Broager Kirke med Lucia-optog og kirkekaffe.
13.12. Adventskoncert i Broager Kirke. Broager Amatørorkester og Egns
koret medvirker.
14.12. Tirsdagsklubben i Egernsund går i gang med staffeli og pensel under
vejledning af Birthe C. Olsen 15.12. Broager Pensionistforening ind
byder til julehygge på Bykroen.
18.12. Julemanden kommer til Broager.
26.12. Fodboldstævne i Egernsundhallen
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28.12. Egernsund Socialdemokratiske Forening inviterer pensionister til
julehygge på Færgegården i Egernsund.
1995
04.01. De Forenede Teglværker Egernsund varetager nu også salg og mar
kedsføring for Ørebo Teglværk på Sjælland.
09.01. For første gang i 26 år kommer der røg op af skorstenen på Cathrinesminde Teglværk.
12.01. Socialdemokraterne har inviteret finansminister Mogens Lykketoft til
Broager. Lykketoft vil på Bykroen i Broager fortælle om sin bog
’’Sans og samling”.
12.01. Åben Skoles debatforum har Healing på programmet, Levin Septrup
Vester Sottrup lægger op til debat.
21.01. Sjov lørdag i Broagerhallen.
21.01. Socialdemokratisk Forening inviterer til vinterfest på Bykroen i Bro
ager med dilettant og dans.
21.01. Venskabsstævne i Broagerlands Rideklub
26.01. Skeide Ungdomsskole har åbent hus med lysbilledforedrag af
Mogens Stryhn om børn og unge i u-lande.
31.01 Møde i Sognegården med foredrag af Anne Knudsen, emnet er ægte
skab, familie og samliv.
01.02. Der afholdes brudemesse på Bykroen i Broager.
01.02. Ved generalforsamlingen i Egernsund Husmoderforening blev Helen
Poulsen valgt til ny formand, da Else Clausen ikke ønskede at
fortsætte.
04.02. Discotek Full House i Broager Hallen arrangeret af B.U.I.
05.02. 45 amatørmusikere fra Sønderborg, Nordborg og Broager giver kon
cert i Broagersalen, de spiller Beethovens 1. symfoni.
07.02. Asmus Carstens stopper som formand i Frem i Egernsund efter 33 år,
hans afløser blev Ib Funder Nielsen, Egernsund.
08.02. Generalforsamling i Broagerlands Rideklub, formanden Thorkil
Hansen og kassereren Harriet Nissen ønskede ikke genvalg, Annegrethe Lund og Bettina Stein blev nyvalgt.
09.02. Debataften på Egernsund Skole over emnet Islam - trussel eller
udfordring, domprovst Niels Henrik Arendt, Haderslev indleder.
09.02. Ved generalforsamlingen i Broager Frivillige Brandværn blev Erik
Johannsen valgt til kasserer, han afløser Niels Peter Petersen, der trak
sig, som redskabsmester valgtes Ole Nielsen.
10.02. Afstemningsfest i Broagersalen med festtale af Frode Kristoffersen.
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18.02.
18.02.
20.02.
20.02.
23.02.
23.02.
23.02.
23.02.
25.02.
26.02.
27.02.
03.03.
03.03.
04.03.
04.03.
06.03.
06.03.
06.03.
12.03.

Egnskoret og amatørorkesteret medvirker. I anledning af 75-års
dagen var der lavet en udstilling i tekst og billeder, der skildrede
begivenhedernes gang arrangeret af Lokalhistorisk Arkiv.
Egernsund Socialdemokratiske Forening har ved generalforsamlin
gen fået ny formand, Grethe Lorenzen afløser Bo Evald, der ikke
ønskede at fortsætte.
Fodbold i Broager Hallen, hvor ialt 64 hold deltager.
Henny Møller Olsen, Vestervang fylder 100 år.
FREM i Egernsund vandt guld i indefodbold ved det danske mester
skabsstævne i Vingsted Centret.
Broager Husholdningsforening har sangaften på Vemmingbund
Strandkro under ledelse af sognepræst Uffe Bjerg, Bredebro.
På Skeide Efterskole fortæller et tidligere medlem af Moon bevægel
sen om sine oplevelser i sekten.
Broagerlands Turistforening afholder turistseminar på Færgegården i
Egernsund.
Revisor Egon Hansen blev ny formand i Det konservative Folkeparti
i Broager, han afløser Olaf Sønnichsen, som ikke ønskede at fortsæt
te.
Broager Musikskole afholder strygerstævne, der deltager ca. 50 stry
gere fra Sønderjylland, Fyn og Sydslesvig.
Efter gudstjenesten er der møde i Sognegården, hvor Karin Anker
Møller og John Wind fortæller og viser film fra deres arbejde i Brasi
lien.
Håndværker- og Handelsstandsforeningen arrangerer i fællesskab
med Fritidshjemmet fastelavnsfest.
B.U.I. opfører Lysistrate.
Broager Husholdningsforening har aftentur til Sønderborg Sports- og
Helsecenter.
Heinz Fries starter et auktionshus på Smedevej.
Ridestævne arrangeret af Broagerlands Rideklub.
Broager Musikskole har forårskoncert på Egernsund Skole.
Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening og Arkiv, derefter fore
drag af fhv. museumsinspektør Jørgen Slettebo, der fortæller om 38
år på Sønderborg Slot.
I Broager Sparekasse udstiller Inge Jessen farvede æg og Heike K.
Horne udstiller sine værker med bl.a. oliekridt.
B.U.I.’s bueskytter vandt 3 mesterskabstitler ved sydjydsk mester
skabsstævne for ungdomsskytter i Esbjerg.
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12.03. Koncert i Broager Kirke med Chorus 77.
13.03. Foredragsaften i Sognegården i Broager. Overrabiner Bent Melchior
taler om at være jøde i et kristent samfund.
15.03. Broagerlands Venstre har ved generalforsamlingen fået ny formand
Hans Jørgen Nymark, han afløser Jens Lei, der ikke ønskede gen
valg.
16.03. Sang- og dialektaften på Skeide Efterskole
17.03. Nadja Bøttger blev årets ’’skolepatrulje”.
22.03. Generalforsamling i Broagerlands Kunstforening, Martin Quist ind
leder aftenen med at fortælle om en maler fra Egernsund.
25.03. B.U.I. har forårsopvisning i gymnastik.
27.03. Bager Rathje udvider med 10 kvm. og en ny facade.
29.03. Garantmødet i Broager Spare- og Laanekasse foregår i Broagerhallen, der var fyldt helt op, sparekassen har 150-års jubilæum, hvilket
prægede festen.
01.04. Påskeudstilling i Toni’s salon.
01.04. Finn Wisnewski efterfølger Jens Birk Thomsen, som skoleinspektør
ved Egernsund Skole.
01.04. Sjov lørdag i Broager Hallen.
02.04. Ved generalforsamlingen i Sportens Venner oplyste formanden Jacob
Christensen, at overskuddet ved lottospillene blev 67.000 kr., som
bliver fordelt mellem 10 foreninger.
03.04. Ekstraordinær generalforsamling i Håndværker- og Handelsstands
foreningen på Bykroen i Broager.
Foreningen blev nedlagt, og der gøres senere et forsøg på at oprette
et Erhvervs Forum, hvilket dog mislykkes.
04.04. Den anden forårskoncert i Musikskolen afholdes i aulaen på Broager
Skole.
04.04. Broagerlands Turistforening har generalforsamling på Bykroen, hvor
meteorolog Keld Rasmussen fortæller om vejrmeldingens tilblivelse.
05.04. Teglkunstneren Ulla Viotti fortæller om sin kunst på Cathrinesminde
Teglværk.
06.04. Folkeoplysningsudvalget indbyder til foredrag og debat på Cathri
nesminde Teglværk, foredragsholder er Carsten Tronborg, Jelling.
Emnet er ’’Hvad med fritiden og kulturen i fremtiden”.
08.04. Røde Kors åbner en genbrugsbutik i Broager med en lille reception.
08.04. Klubstævne i Broagerlands Rideklub.
08.04. Franz Wingender fra Flensborg taler ved et møde på Bykroen i Broa
ger, mødet er arrangeret af Historisk Samfund for Sønderjylland.
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09.04. Kirkekoncert i Egernsund med Jesper Hindø og Mads Granum.
10.04. Skeide Frivillige Brandværn modtager 10.000 kr. fra Carlsbergs Min
defond af 1918.
12.04. Broager Sparekasse markerer 150-års jubilæet med en reception.
13.04. Påskeudstilling på Cathrinesminde Teglværk arrangeret af Broager
lands Kunstforening, der vises værker af Hanne Nielsen, Sønderborg,
Marco Eraresli, Glostrup, Johann Hendrix, Duisburg og Christian
Runggardt, der studerer i Antwerpen.
19.04. Broager Bibliotek åbner i nye lokaler på Storegade 6 A efter, at der
har været lukket i en måneds tid på grund af flytningen.
21.04. Kirkens Korshærs Genbrugsbutik stopper med sidste udsalgsdag i
dag.
26.04. Cathrinesmindes Venner besøger Reinhard Tychsens Teglværk,
Nybøl Nor. Reinhard Tychsen fortæller om teglværket og slægtens
historie.
27.04. Kirkekoncert i Broager Kirke med Michala Petri og Lars Hannibal.
27.04. Åbent hus på Skeide Efterskole med debat om ’’Dansk Landbrug
frem mod år 2000.” Johannes Petersen, Tinglev, Frode Lehmann
Dynt og Jens Peter Kaad, Sydals lægger op til debat.
27.04. Sammenkomst i Egernsund præstegård for pensionister og ældre.
04.05. 50 års-dagen for befrielsen festligholdes i Egernsund, der startes med
festgudstjeneste i kirken, hvor både skolens kor og medlemmer af
brandværnsorkestret medvirker, derefter samlet afgang til havneplad
sen, hvor fhv. skoleinspektør Jørgen Jørgensen holder festtalen, der
efter fakkeltog til den gamle skole.
04.05. I Broager fejredes befrielsen med fanemarch og luftmeldeeskadrillen
fra hangaren i Mølmark til Smøl Vold, faklerne tændes og borgme
ster Jørn Lehmann Petersen holder mindetale, derefter fællessang og
afslutning. Det nationale i samarbejde med menighedsrådet arrange
rer festen, der indledes i kirken med efterfølgende mindefest på
Bykroen i Broager, hvor fhv. forstander på Idrætsskolen i Sønderborg
Hans Jørgen Nielsen holder festtalen og Rose Marie Nielsen spiller
og underholder.
06.05. ”Dem fra Broue” underholder i Broager salen med musik og festlige
indslag.
07.05. Konfirmation i Egernsund Kirke.
12.05. Konfirmation i Broager Kirke.
14.05. Ottende sæson med parkunderholdning starter.
Palle Andreassen blev hyldet af Broager Kommune og fik overrakt
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14.05.
15.05.
16.05.
19.05.
20.05.
20.05.
20.05.
22.05.
22.05.
22.05.
25.05.
27.05.
27.05.
06.06.
06.06.
10.06.
10.06.
10.06.
10.06.
10.06.
12.06.

blomster, anledningen var at Palle Andreassen har udgivet sin første
cd’er.
Broager Fritidshjem har søsat sin stadig voksende flåde.
Lokalhistorisk Forening arrangerer byvandring i Broager. Turen gæl
der Storegade og rundviser er Peter Petersen, Mølmark.
Broager Musikskole afholder 3. forårskoncert i aulaen på Broager
Skole.
Ejnar Hansens Maskinfabrik har 25-års jubilæum. Det fejres med en
reception på Strandkroen i Vemmingbund.
Broagerlands Musikfestival finder sted.
Åbent hus hos MC-klubben, Gratelund 2 i Dynt.
Majfest hos Christian Petersen, Hans A Petersens Teglværk, Nybøl
Nor.
International børnedag i parken i Broager, hvor godt 200 børn fik en
dejlig dag med bl.a. underholdning af Michael Madsen.
Broager Kunstforening inviterer til foredrag på Broager Bykro. Bil
ledkunstneren Preben Lang fortæller om de fynske malere Anna og
Fritz Syberg, Johannes Larsen, Peter Hansen og Poul S. Christiansen.
Broager Kirke lukkes på grund af restaurering og genåbnes først hen
på efteråret. Alle gudstjenester finder sted i Sognegården så længe.
Broagerlands Rideklub afholder ringridning i ridehallen.
Broagerløbet finder sted arrangeret af B.U.I.
I forbindelse med idrætsugen i Egernsund er der cykelringridning
med flot udklædte cyklister.
Det danske Spejderkorps’s pigegruppe i Broager holder kræmmer
marked på ringriderpladsen i Broager.
Broager Tennisklub har fået lysanlæg.
Broagerlands Rideklub arrangerer jazzaften på Cathrinesminde Tegl
værk.
Broagerlands Lokalhistoriske Forening har udflugt og ser de russiske
krigsfangers grave i Løgumkloster, Højer Sluse og Højer Mølle.
B.U.I. Badminton afholder cykelløb, for at skaffe midler til afdelin
gens drift.
Skulpturen ved sparekassen lavet af Jørgen Svenstrup Petersen af
sløres.
Allan Jørgensen fra B.U.I.’s bueskytteafdeling vandt suverænt ved
stævnet i Gøteborg.
Egernsund Havn skal renoveres og erhvervs- og miljøudvalget anbe
faler at frigive 50.000 kr. til formålet.
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14.06. Egernsund Pensionistforening indbyder til en tur ud i det blå.
16.06. Broager Pensionistforening afholder hyggeeftermiddag på Vemmingbund Strandkro.
18.06. Den anden parkunderholdning finder sted.
22.06. Tysk kunst udstilles frem til udgangen af juli på Cathrinesminde
Teglværk.
23.06. Skt Hansbål på Smøl Vold, i Vemmingbund, på Spar Es Camping og
i Skeldevig.
24.06. Skeide Gymnastikforening arrangerer forskellige aktiviteter på
sportspladsen.
25.06. Store legedag på Cathrinesminde Teglværk.
26.06. Keramiker Lisbeth Thomsen, Skodsbøl udstiller brugskunst i spare
kassen i Broager.
26.06. Gunnar Petersen starter Broager Taxi.
30.06. Broager Ringridning starter med lottospil.
01.07. Cykelringridning starter med festligt optog af 300 udklædte cykelryt
tere.
02.07. Ringriderfesten fortsætter og slutter af med frokost.
03.07. Peter Jørgensen Iller har været med i 60 år.
01.07. Heike Korsemann udstiller sine værker i Galleri Smedeløkke i
Egernsund frem til august.
10.07. Skolebørn i Egernsund samlede gamle teglsten op i strandkanten.
Stenene blev tørret og dekoreret, for derefter at blive samlet til en
skulptur af kunstneren Martin Quist, Egernsund. Skulpturen pryder
havnepladsen.
10.07. Christian A. Petersen, Nybøl Nor har specialiseret sig i at rekonstrue
re gamle teglsten bl.a. til Tivoli’s hovedindgang og tårnene på dom
kirken i Schwerin.
14.07. Den gamle biblioteksbygning i Broager er solgt til Bjørn Sørensen,
Broager.
01.08. Skodsbøl Kro lukker. I 215 år er der drevet kro på stedet.
02.08. Naturfredningsforeningens lokalkomite har et arrangement om
omlægning til økologisk mælkeproduktion.
Mødestedet er Stensigmose 4 Broagerland.
02.08. Birte og Dan Byllemos overtager Q8 stationen på Brovej.
06.08. For sidste gang afholdes der ringridning i Brunsnæs, Gitte Andresen,
Skodsbøl blev konge.
08.08. På Cathrinesminde Teglværk er der udstilling af kludetæpper.
10.08. Cathrinesmindes Venner har udflugt til Gram og Ribe.
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12.08. Det lokale hjemmeværn for Gråsten og Broager har haft øvelse i
bykamp på Cathrinesminde Teglværk.
15.08. Et længe ønsket venteskur i Dynt er nu sat op.
16.08. Broager menighedsråd indbyder til ældrefest, hvor Gudrun Møller
fortæller om ’’Livsglæde i hverdagen”.
17.08. Broager Kommune afholder den årlige udflugt for pensionister turen
går til Als, hvor kaffen drikkes på Nørherredhus, der køres sårundt
på Als og sluttes af med middag på Ullerup Kro.
19.08. Byfest i Egernsund. Hans Ove Fønsbo blev valgt til Kong Neptun og
Salon Lis’s iniativpris gik til Anette og Helmut Christiansen.
20.08. Broagerlands Skytteforening fejrer 50-års jubilæum med en recepti
on på skydebanerne på Skrækkehøj, Skeide.
19.08. B.U.I. afholder fodboldweekend på idrætscentret.
26.08. Broager Frivillige Brandværn indbyder til åbent hus.
26.08. Broager drengegruppe fejrer 60-års jubilæum med reception ved
Uglekløften.
27.08. Parkunderholdning finder sted.
29.08. Eva Jepsen blev valgt til årets spejder og fik vandrepokalen en for
sølvet økse.
29.08. Skeide fodboldspillere vandt stort på udebane, resultatet blev 6-2.
30.08. Kim Boisen’s rally team fra Aabenraa vandt bronze ved det danske
mesterskab.
02.09. Uldens dag ved Cathrinesminde Teglværk.
03.09. Egernsund menighedsråd arrangerer udflugt for pensionister og
ældre i Egernsund, turen går til Ærø.
08.09. Yachtcentrum har skabt et smukt miljø ved Egernsund og har åbent
hus arrangement, der også omfatter en flydende bådudstilling.
14.09. Anne-Mette Gravgaard fortæller om ’’Billedet i troens tjeneste” og
viser lysbilleder i Sognegården i Broager.
21.09. Teaterstykket ’’Gummitarzan” kom til Broager. Det opføres i Broager
Salen.
17.09. Sidste parkunderholdning finder sted og ved den lejlighed uddeles
prisen for god byggeskik. Vibeke og Søren Bech Petersen modtog
prisen for nænsom restaurering af deres hus Sundgade 14 i Egern
sund.
28.09. Fritidshjemmet’s 15 års fødselsdag fejres med Rio rytmer i Broagers
gader.
30.09. B.U.I. holder høstfest og laver Broagerrevyen med mange festlige
indslag.

93

01.10. Vemmingbund Campingplads solgt og overtaget af Jens J. Laursen.
01.10. Socialdemokratisk Forening fejrer 75-års jubilæum med en reception
på Cathrinesminde Teglværk og afslutter med at lægge blomster på
I.P. Nielsens grav på Broager Kirkegård.
03.10. Cathrinesmindes Venner har fået den danske præst i Gliicksburg,
Verner Matlock til at komme og fortælle om vore ældste teglværksfa
milier.
07.10. Broagerlands Rideklub afholder stort jubilæumsstævne.
08.10. Egernsundbroen bliver ny amtsvagtcentral.
09.10. Broager og Egernsund skoler får edb udstyr i topklasse.
12.10. Broager og Omegns Husholdningsforening har 60-års jubilæum.
Festen holdes på Vemmingbund Strandkro.
12.10. Broagerlands Efterskole har åbent hus, hvor provst Lorenz Christen
sen, Vester Sottrup taler om ”Det religiøse supermarked”.
13.10. Broager Garden starter turen til Spanien, alle i fritidsdragter sponso
reret af postvæsenet.
15.10. Cathrinesminde Teglværk har mange aktiviteter i efterårsferien, og
starter med turen ’’langs grænsen i 75 år”. Leret følges fra lergraven
til det færdige tegl, og der vises film om murede byggerier og småskibsfart.
16.10. Kulturminister Jytte Hilden besøger Broagerlands Lokalarkiv og Cat
hrinesminde teglværk.
20.10. Broagers fodboldtræner Kim Duus takker af som træner med et flot
resultat for Broager, der rykker op i serie 2. Ny træner bliver Niels
Jensen.
22.10. Valdemar Rasmussens Jazz-trio spiller salmer i Egernsund Kirke.
23.10. Professor ved kunstakademiet Hans Munk Hansen vil på Cathri
nesminde Teglværksmuseum fortælle om ’’Tegl i Orienten”.
26.10. Åben skole i Egernsund har sangaften, tidligere forstander på Jaruplund, Egon Rasmussen fortæller om vore nationale sange og syn
ger for.
27.10. Den tyske Børnehave i Broager arrangerer lanterneoptog i Broagers
gader.
28.10. Chr. A. Petersens Teglværk har lavet en bevinget stenløve, der skal
smykke Helligkorskirken på Nørrebro i København.
28.10. Skeide Gymnastikforenings amatører opfører ’’Stinnes kapitulation”
på Forsamlingsgården i Skeide.
02.11. Åbent hus på Broagerlands Efterskole med sang og lysbilleder fra det
naturskønne Broagerland.
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02.11. Lokalhistorisk Forening for Broagerland inviterer til lysbilledeaften
og lidt oplæsning på sønderjydsk.
02.11. Åben skole i Egernsund, hvor tidligere politimester Ivar Møller
Gråsten fortæller om sine 25 år ved grænsepolitiet.
04.11. Egernsund Socialdemokratiske Forening indbyder til dilettant og
festaften på Færgegården i Egernsund.
05.11. I anledning af 25-års jubilæet er der åbent hus på Broagerlands Ride
skole.
07.11. Billedkunstneren Stig Carlson fortæller om ’’Budskabet i billederne”
i Sognegården i Broager.
09.11. Åben skole i Egernsund, hvor Dr. theol Johannes Aagaard fra dialog
centret i Aarhus lægger op til debat om, hvad der er foreneligt med
kristen tro, og hvad der ikke er.
09.11. Cathrinesmindes Venner har årsmøde, formanden Arne Aabenhus
mindes æresmedlem Jørgen Slettebo. Der er formands skifte, Arne
Aabenhus ønsker afløsning, til ny formand valgtes tidligere forstan
der på Jaruplund Højskole Egon Rasmussen, Gråsten.
11.11. Julemesse i Broagerhallerne arrangeret af spejderne i Broager. Gunna Nissen fik overrakt årets lederpris på julemessen.
15.11. Åbent debat-forum” i Egernsund har hjemmeværnet til debat, kom
pagnichef Tove Haurum, Gråsten lægger op til debat.
17.11. B.U.I. har sang og musikaften med Broager Amatørorkester på
Bykroen i Broager.
17.11. Broagerlands Efterskole opfører ’’Prinsessen på de gule ærter”, der er
adgang for alle. Lørdag opføres stykket 2 gange for forældre.
20.11. Den surrealistiske maler Kim Klein udstiller sine værker på Annas
Minde frem til 26.11.
21.11. Tage Jørgensen, Broager stopper efter 25 år sit komite og bestyrel
sesarbejde i ringriderforeningen.
25.11. Egernsund Hobbyklub har udstilling i Egernsund Gamle Skole.
25.11. Sjov lørdag i Broager Hallen.
26.11. Over 200 dagplejebørn, forældre, dagplejere og søskende tager til
Kobbelskov i Skeide for at finde julemanden, det lykkedes også.
28.11. Juletræet på torvet i Broagers bymidte tændes.
30.11. Sammenkomst for pensionister og ældre i Egernsund præstegård.
01.12. Tobakshuset i Broager overtages af Maja Schmidt og Hans Erik Han
sen, de afløser Ellen og Sigurd Thomsen, der har drevet forretningen
siden 17.11. 1977.
01.12. Børn fra Broager Børnehave pynter sparekassens juletræ med pynt de
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selv har lavet. Lissi Nielsen udstiller nisser og andre juleting.
02.12. Julehygge i Broager skoles aula for pensionister, arrangeret af fonden
”De gamles Jul”.
03.12. Broagerlands Musikskole afholder julekoncert i Egernsund Kirke.
07.12. Åben skole i Egernsund har debataften om livskvalitet, lærer Levin
Septrup lægger op til debat.
09.12. Venskabsstævne i Broagerlands Rideklub.
13.12. Egernsund Pensionistforening afholder julehygge på Færgegården i
Egernsund.
13.12. Broager Pensionistforening afholder julehygge på Bykroen i Broager.
15.12. 2 klasser på Broager Skole 6.b og 6.c klarede sig flot i Dansk
Arbejdsgiverforenings konkurrence om et slogan.
Der er også blevet arbejdet energisk sammen med deres klasselærere
Ulla Petersen og Jens Lauritzen siden sommerferien.
16.12. Julefest for børn i Egernsund Hallen, julemanden kommer på besøg.
17.12. Adventslæsningen i Egernsund Kirke, Broager Egnskor medvirker.
17.12. Skeide Borgerforening afholder juletræsfest for børn på Forsamlings
gården i Skeide.
17.12. Der danses om juletræet i Broager og julemanden kommer for at
være med.
18.12. 40 job er sikret på keramikvirksomheden Grønland i Egernsund, efter
at den italienske ejer Tide Grorup har overtaget firmaets samlede
aktiver.
23.12. B.U.I.’s badminton spillere sikrede sig 1 guld og 2 bronzemedaljer
ved de jydske mesterskaber.
24.12. Julegudstjenesten flytter i år til Broager Hallen, da kirken er lukket
på grund af restaurerings arbejder.
28.12. Grethe Helmersen fra Egernsund udstiller sine oliemalerier i Broager
Sparekasse.
30.12. Brandmænd anlagde skøjtebane til børnene i Broager på fritidshjem
mets skateboardbane.
Ester Olsen
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FORORD
Hermed har Lokalhistorisk forening for Broagerland
fornøjelsen at udsende Broagerland X.
Udsendelsen af Broagerland hæfterne er kun mulig ved
velvillige medlemmers medvirken, ved at indsamle og
redigere stof fra vores hjemegn, der kan have interesse
for vor læserkreds.
Vort håb er, at dette hæfte må blive lige så godt mod
taget, som tidligere udsendte hæfter. En del af de tid
ligere hæfter kan endnu købes.
Vi takker alle, som har bidraget med stof til dette hæfte
og opfodrer vore læsere til at komme med ideer til frem
tidige hæfters indhold. Alle henvendelser vil blive mod
taget med tak.

Bogudvalget

FRA BESTYRELSEN
Nuværende bestyrelse for Lokalhistorisk Forening For Broagerland
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LOKALARKIVET FOR BROAGERLAND
Arkivet findes i kælderen til Storegade 33.
Å bent hver tirsdag kl 15.00 - 17.00

Broager Sogns Forsamlingsgård
1937

-

1984

Et folkeligt kulturcenter
a f Chr. Caspersen

Initiativet til oprettelse af en forsamlingsgård i Broager blev taget af en kreds af

fremsynede mænd med lærer Reinhold Hansen og teglværksejer Chr.
Hollesen i spidsen. Også folketingsmand I. P. Nielsen var involveret i de ind
ledende forhandlinger.
Årsagen var den politiske udvikling herhjemme og i vort naboland mod syd,
samt forholdet omkring det skrantende Centralhotel i Broager.
Den 10. Sept. 1937 afholdtes stiftende generalforsamling, hvor der blev givet
en redegørelse for de forudgående forhandlinger. Initiativet blev støttet af
repræsentanter for de herværende nationale foreninger og den første bestyrel
se blev enstemmigt valgt.
Valgt blev:

Reinhold Hansen, Broager
Peter Møller, Smøl.
Carl Jensen, Broager.
Frits Christiansen, Skeide.
Tøge Tychsen, Dynt.

Formand
Næstformand og kasserer.

Bestyrelsen gik straks igang med at sælge andelsbreve å 25,- kr. og gik i for
handling med købmand O.H. Ottesen, Broager om køb af Centralhotellet. Det
resulterede i et køb af hotellet for 47.000,- kr. med en ejendomsvurdering på
50.000,- kr. Overtagelsen skulle finde sted den 1. april 1938, men man måtte
allerede overtage driften den 1. marts, da den daværende forpagter var kørt
fast.
Bestyrelsen fik nu nok at se til, belåning skulle på plads, forpagter findes og
en tiltrængt ombygning gennemføres.
Men anstrengelserne gav resultat. På den første ordinære generalforsamling
kunne man berette, at de nødvendige lån var oprettet bl.a. med støtte fra
Sprogforeningen, en gammel Broagerdreng, nu assurandør i Nakskov, havde
taget initiativ til en faderskabskreds, der ville støtte forsamlingsgården med en
årlig donation på 1.000,- kr. i 10 år (det blev til 12). Et lignende faderskab blev
også senere oprettet i Vordingborg, det støttede forsamlingsgården i 5 år.
En forpagter, Poul Møller Olsen, havde man også fået, en ombygning var
igang, og der var tegnet 292 andelshavere. Købmandsbutikken kørte videre
med den hidtidige forpagter. Et emne, der gav anledning til en lang diskus
sion, var om huset nu skulle benævnes "Forsamlingsgården" eller fortsat
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Købmand Ottesens gamle "Centralhotel" fø r det i 1938 blev omdannet til
"Broager Sogns Forsamlingsgård"
"Centralhotellet". Man enedes til slut om at begge betegnelser måtte bruges,
og "Centralhotellet" blev faktisk en del brugt hele vejen igennem.
En anden ting der også fulgte selskabet til vejs ende, ovenikøbet som et øde
læggende problem, var husets tilstand. Bygningerne var på flere steder sane
ringsmodne og blev alt for dyre i vedligeholdelse. Det gjaldt ikke mindst tage
ne, der konstant var utætte, og hele kloakeringen der havde for lidt fald. Selv
det nye betontag over garderobe og køkken, blev aldrig helt tæt. Ovenlysvin
duerne af glassten og betontaget kunne ikke arbejde sammen.
Forsamlingsgården udviklede sig til et regulært aktivitets- og kulturcenter,
hvor der summede af liv og grøde. Især Ungdoms- og Idrætsforeningen
afholdt alle sine indendørsaktiviteter her, og de spændte fra stormøde til fore
dragsvirksomhed over et sprudlende teaterliv, med opførelser af både profes
sionelle og amatører til store fester med underholdning og dans. Endvidere
foregik al gymnastik og folkedans her, på et ekstra pålagt skånegulv. Bio
grafen "Broue Bio" spillede to-tre aftener om ugen, foruden at også alle større
offentlige arrangementer som regel afvikledes her. Senere kom også en bad
mintonklub til. Så der var ofte endda meget stor rift om de forskellige aftener.
For at aflaste den store sal og fordi biografen gik virkelig godt, vedtog man på
en ekstraordinær generalforsamling den 27. august 1943 med 55 stemmer for,
7 imod og 4 blanke, at bygge en ny biograf i forsamlingsgårdens have for
80.000,00 kr.
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Det blev dog en vedtagelse, der aldrig blev praktiseret. 1 første omgang fordi
der på grund af krigen ikke kunne skaffes materialer, senere fordi behovet og
det økonomiske grundlag ikke længere var til stede.
Biografen "Broue Bio" blev ledet af Carl Jensen, der iøvrigt også lagde et stort
arbejde i bestyrelsen. Det sidste krigsår måtte han dog tilbringe i Sverige, da
Gestapo havde fået færten af hans deltagelse i modstandsbevægelsen. Efter
hans død i 1953 overtog hans kone Anna Carl Jensen "direktørjobbet". Hun
afløstes af Chr. Mathiesen, der havde det, til biografen blev nedlagt i 1964.
Købmandsbutikken havde i Forsamlingsgårdens tid 6 forpagtere: Hans Han
sen fra 1937-42. Han efterfulgtes af Frederik Rønnov, der virkede til 1947,
hvor han afløstes af Johs. Gottschalk, der måtte stoppe i 1954 pga økonomi
ske problemer. Butikken blev så overtaget af Åse og Ove Jensen, der fik gen
oprettet og ombygget forretningen for egen regning, mod en gunstig langtids
kontrakt. De tog i 1973 til Vemmingbund, hvorefter Peter Petersen havde
butikken til 1976, da han afløstes af Bent Madsen, der drev den til den i 1982
led samme skæbne, som efterhånden alle andre privatdrevne købmandsforret
ninger på Broagerland: butiksdøden.
Forsamlingsgården fik i begyndelsen af november 1943 besættelsestiden nær
mere at føle end ønskeligt var. Den blev nemlig i 5 uger belagt med russiske
krigsfanger og en tysk bevogtningsenhed samt heste opstaldet i cyklestalden.
Efter befrielsen i 1945, gik man igang med en længe ønsket opførelse af en ny
scenebygning, efter at have indsamlet 22.000,00 kr. og fået tilsagn om mange
frivillige arbejdstimer.

Lokale frihedskæmpere fotograferet foran Forsamlingsgården, sammen med
kollegaer fra Kolding, i forbindelse med en stor befrielsesfest i juni 1945.
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Chr. d. 10’s 70 års fødselsdagsfest den 26. september 1940 blev fejret på For
samlingsgården og var ved at sprænge alle rammer.
Den blev indviet med maner den 2. oktober 1945, med opførelsen af Peter
Jensen Tourneens "Landsoldaten" for fuldt hus, billetpris 2,00 kr. pr. styk. De
sidste håndværkere blev ikke færdige før i allersidste øjeblik. Det forvent
ningsfulde publikum i salen og skuespillerne på den nye scene, med Chr.
Mathiesens strålende sol allerøverst oppe, måtte vente en hel time over det
annoncerede starttidspunkt, før BUI's formand Kr. Sibbesen, kunne byde alle
hjerteligt velkommen. Skuespillerne havde dog på bedste vis udfyldt vente
tiden med forskellig oplæsning foran tæppet.
Det Kgl. Teater havde godkendt scenens tegninger og mål til opførelse af dets
tourneforestillinger. Og i de følgende år opførtes ialt 9 Kgl. forestillinger, der
omfattede både skuespil, opera og ballet. Det blev i disse år Forsamlingsgård
en oplevede sin storhedstid med foreningsarrangementer, familiefester, bio
graf og anden offentlig foretagsomhed.
Men efter 1960 vendte billedet og det begyndte at gå langsomt tilbage.
Skolen havde fået en pragtfuld gymnastiksal, der overtog både gymnastik,
badminton og folkedansen. Senere kom "hallen" til, og ijernsynet blev hvermandseje. Tilslutningen og dermed omsætningen faldt, hvilket medførte hyp
pigere
forpagterskift.
Selskabets økonomi forringedes samtidig med at vedligeholdelsesomkostnin
gerne steg.
For at bøde på udviklingen forsøgte man sig med et cafeteria bagerst i den
store sal. Det blev etableret i 1969, men blev aldrig nogen succes, og derfor
nedlagt igen i 1975.
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Bestyrelsen oprettede en serie lottospil kaldet "Broue Lotto", der over en
tiårig periode hjemspillede 125.000,00 kr. Kulturfonden blev søgt om støtte
og donerede 20.000,00 kr. Også kommunen og sparekassen søgtes om hjælp,
men af principielle grunde var det dog begrænset, hvad de kunne yde. En fri
villig arbejdsgruppe med Frits Riibner i spidsen gav scenen en tiltrængt
ansigtsløftning. Og en anden under Svend Aage Petersens kyndige ledelse
reparerede stole og borde i den store sal. Det blev virkelig lagt en stor indsats
i disse engagementer, flere personer var endda med i begge arbejdsgrupper.
Det styrkede da også altsammen, men kunne ikke stoppe udviklingen og for
hindre den bitre kendsgerning at Forsamlingsgårdens dage snart var talte.
I 1982 sagde den sidste forpagter op, og en ny kunne ikke findes.
Der blev vitterligt foretaget mange redningsforsøg, og diverse løsninger
undersøgt. Men trods mange velmenende personers gode indsats lykkedes det
ikke at finde en bæredygtig konstruktion.
På den sidste ordinære generalforsamling den 20. maj 1983, blev det vedtaget
at nedlægge selskabet og sælge bygningerne for gælden. Hvilket blev endeligt
og enstemmigt bekræftet på en ekstraordinær generalforsamling den 14. juni
1983.
Det blev mere og mere klart for alle, at fremtiden måtte blive en kombineret
idræts- og forsamlingsbygning i tilknytning til Broagerhallen. Hvad udviklin
gen da også siden hen bekræftede. Forsamlingsgården blev sluttelig solgt med
ejendomsmæglerbistand for 375.000,00 kr.
Andelsselskabets sidste kasserer, Ludvig Møller udarbejdede et udførligt
afviklingsregnskab, der foreligger på Lokalhistorisk Arkiv i Broager, og er
offentligt tilgængeligt.
Hermed var en lokalhistorisk epoke endegyldigt slut. Det gav da også et stik
i hjertet på mange, da det gamle hus faldt for bulldozeren i 1985, for at give
plads for et nyt bygningskompleks.
De nye bygninger kom bl.a. til at danne rammen om et godt og velfungerende
kommunalt bibliotek. Så traditionen med et kulturcentrum i vor bymidte lever
videre.
Forsamlingsgården havde fire formænd: Reinhold Hansen fra 1937 til 1947.
Carl Jensen fra 1947 til 1953. Tøge Tychsen fra 1954 til 1960. Og Christian
Caspersen fra 1960 til afviklingen i 1983. Tolv forpagtere blev det til: Poul
Møller Olsen fra 1938 til 1945. Børge Jensen fra 1945 til 1946.
Peter Petersen fra 1946 til 1947. Thomas Petersen fra 1947 til 1961. Andreas
Jepsen fra 1961 til 1967. Chr. Matz 1967 til 1968. Frode Eckholm fra 1968 til
1969. P. Christiansen fra 1969 til 1970. Andreas Jacobsen fra 1970 til 1972.
Nis Sørensen fra 1972 til 1973. og Andreas Jacobsen igen fra 1973 til 1975.
Og sluttelig Mogens Petersen fra 1975 til 1982.
Broager dec. 1997
Chr. Caspersen
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Borgmester Jørn Lehmann Petersen, Broager fortæller Richard Clausen,
Hans Heinrich Hiittmann, Frederik Speggers og Larry Clausen om Egernsund
i dag.

Barndomserindringer
fra Egernsund
a f Frederik Speggers, Sorø
"Er det i orden, at jeg giver din adresse og dit telefonnummer til en amerika
ner, som jeg mener er i familie med dig?" Sådan lød spørgsmålet fra borgme
steren i Broager til mig en gang i september 1992. Det var selvfølgelig i
orden, og der gik ikke 5 minutter, så ringede telefonen med et opkald fra Ame
rika. Det var Richard Clausen, der præsenterede sig som min fætter. Han, nog
le brødre og sønner ville komme til Danmark for at se det sted, hvor deres far
kom fra. De ville komme om 3 uger 20 mand. Det var overvældende. Hvad
kunne jeg få gjort af forberedelser på så kort tid, og hvad skulle jeg stille op
med et helt rejseselskab. Jeg havde jo hørt om amerikanernes store gæstfrihed,
men hvordan kunne jeg nu leve op til den oven i købet på en helt umulig års
tid. Jeg skyndte mig at skrive et brev og fortælle, hvor dårligt vejret plejede at
være lige på den tid af året, og hvor dejligt det er i maj. Ind imellem fik jeg
beskrevet vort hus, så det kunne forstås, at det ikke kunne rumme 20 liggen
de gæster. Min kone, der rettede brevet, fordi hun siger, at jeg udtrykker mig
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udmærket på engelsk, men stavningen er helt elendig sagde: "Som du skriver,
kan du være sikker på, at der ikke kommer nogen". Men det blev da til en del
breve frem og tilbage. Jeg skrev gode råd om alt det, som jeg vidste, er helt
anderledes i Danmark end i Amerika. Bogen "Facts about Denmark" gled også
med. Men pludselig kom der ikke flere breve. Jeg ringede, jo de skulle snart
give besked om deres planer, men intet skete. "Der kan du se" sagde min kone
"du har været alt for afvisende, nu tør de ikke komme". Det så ud, som om hun
skulle få ret.
Det kom også til at gælde i dette tilfælde, at intet er så galt, at det ikke er godt
for noget. For at forberede, hvad vi kunne vise fætrene og deres følge, tog min
kone og jeg en tur til Egernsund og omegn. Da vi stod foran det hus, som min
bedstefar, Stoffer, havde bygget i 1930, var det som om tiden blev skruet til
bage. Jeg var 6 år dengang, og i de følgende år oplevede vi depressionstiden
med meget stor arbejdsløshed. Jeg erindrer tydeligt, at jeg blev spurgt om,
hvad jeg skulle være, når jeg blev stor. Alle regnede med, at svaret blev lokom
otivfører, cykelsmed eller købmand, som min far var, men jeg svarede
"arbejdsløs". Jeg husker helt tydeligt, hvor beskæmmet bedstemor blev over
den forargelse, som mit svar fremkaldte blandt de spørgende tanter. Jeg
forstod det slet ikke, for arbejdsløs var jo det, alle snakkede om, at så mange
var.
Allerede som 3-4 årig var jeg meget tit på ferie hos bedstefar og bedstemor,
Johan Kristoffer Clausen og hans kone Anna. Mine forældre boede i Sønder-

Bedstefar på arbejde (strygeren), desuden Bernhard Blomgren (å krædder),
Hans Matzen (trine).
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borg, og det føltes virkelig som en rejse, når vi drog med rutebilejer Jørgensen
- han havde én bil, som han selv kørte - til Egernsund. Dengang boede beds
tefar og bedstemor i et lille hus, som lå oppe på skrænten bag ved Hotel Fær
gegården. E ferre, som det også kaldtes dengang. Nu går landevejen mod bro
en over det sted, hvor huset lå.
Bedstefar var arbejder på Huttmanns Teglværk, som lå ikke langt fra huset.
Bedstefar strøg sten. Det foregik ved håndkraft i ordets alleregentligste for
stand. For at få et nogenlunde udkomme skulle der laves 3.000 sten om dagen
alle dage undtagen søndag. En form rummede to sten. En passende stor klump
ler, der forud var æltet og gjort plastisk, skulle med stor kraft kyles ned i hver
halvdel, for at formen kunne fyldes helt ud. Det overskydende ler strøg man
så af med en lineal. Men det havde bedstefar ikke tid til, han strøg af med
siden af højre hånd. Det må have sparet ham ca. 15 sekunder pr. støbning, ialt
en god halv time pr. arbejdsdag, og det blev til tilsvarende flere sten. Stenene
blev lidt ujævne på den ene flade på denne måde, men det var helt uden betyd
ning for deres anvendelse. Til gengæld kunne man kende bedstefars sten
akkurat på den detalje. Prisen var, at bedstefars hånd meget ofte blev revet af
små flintestykker, som kunne være i leret. De formede sten skulle lempes for
sigtigt ud af formen og ned på et plant jordstykke, der var strøet med
savsmuld. Her lå de så, til de var så tørre, at de kunne flyttes uden at blive
beskadiget. Der er ingen tvivl om, at de daglige 1.500 buk med en last på fle
re kilo i strakt arm var en stor fysisk belastning. Jeg husker da også tydeligt,
at bedstefar var meget plaget af en lyskebrok og tit havde ondt i ryggen.
Leret til stenene blev hentet i en lergrav - e lejebjerre - et par km borte og kørt
i en hestetrukket tipvogn hen til et vældigt stort trug, som var gravet ned i
jorden. Her gik en hest rundt om truget og trak en bom med et hjul på, som
kørte rundt i leret, der på den måde blev æltet. Der blev hældt en masse vand
på, og så vandrede hesten ellers rundt og rundt, indtil massen var æltet jævn.
Leret fik nu lov til at stå et par dage, vel sagtens for at sten og skærver kunne
bundfældes. Så blev det efterhånden læsset på en trillebør og kørt op på et
stort bord, hvor det blev væltet ud. Nu kunne formningen, som tidligere er
omtalt, begynde. Formen var af træ, og der var plads til to mursten i forlæn
gelse af hinanden. Den blev dyppet i et trug med vand, som sad på siden af
bordet, og så blev den placeret på et brædt, som sad fast på bordet. Brædtet,
der var overtrukket med lærred, blev fugtet med vand, for at leret ikke skulle
hænge i, og så var der klar til støbning, "strygning”, som før beskrevet. Det ler
var forøvrigt et særdeles godt legetøj, datidens modellervoks. At få en klump
var lykken, så kunne der gå mange timer med at forme fantastiske figurer. De
bedste af dem kunne måske få lov til at gå med i ovnen og blive brændt, og så
blev de forvandlet fra en meget sårbar figur i en trist grå farve til en smuk rød,
meget solid sag.
Foruden stenstrygningen havde bedstefar tilsyn med brændingen om aftenen
og om natten. Dengang var det en kammerovn, hvor kulsmuld skulle skovles
ind ad nogle luger nederst i ovnen. Det skulle gøres flere gange i nattens løb.
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1 dette hus (stuehus til Bjergteglværket) boede mine bedsteforældre Anna og Johann
Kristoffer Clausen fra 1901 - 1931.
Så vandrede bedstefar ved lyset af en flagermuslygte over til teglværket. På
første tur var jeg ofte med, jeg var 4-5 år, og for at være ligesom bedstefar gik
jeg med en lille lygte med et stearinlys i.
Det er ikke ret meget, jeg husker om det gamle. Hvordan det var indrettet,
husker jeg ikke. Men i haven var der lave buksbomhække om bedene, og i
hvert fald til én påske fandt jeg sukkeræg i buksbommen, dem havde påske
haren lagt. Jeg husker også, at bedstefar havde sat en gynge op i et træ, og at
jeg faldt ned og slog mig ganske eftertrykkeligt, og så var jeg færdig med den
fornøjelse.
Det nye hus på hjørnet af Brillevej og Havnevej blev bygget i 1930. Fra dets
opførelse husker jeg kun det støbte fundament, der på mig virkede som uhyg
gelige og store, dybe huller. Så husker jeg, at far og en af hans folk i butikken
(Brugsforeningen i Sønderborg) udførte alt malerarbejde.
I de næste 10 år tilbragte jeg megen tid i det hus, dels var jeg der ofte i 8-14
dage, dels var jeg der i hele skolens sommerferie, og da var min fem år ældre
kusine fra Hamborg der også. Da børnelammelsesepedemien rasede, var jeg
der i flere måneder. Skolerne var lukkede - de blev brugt som hospital - og så
var risikoen for kontakt med andre børn mindre, når jeg var i Egernsund. Jeg
mindes ikke, at jeg længtes hjem, eller at tiden faldt mig lang, når jeg var hos
bedsteforældrene. Jeg havde jo leret som god adspredelse og udfordring til
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kreativiteten. Men det med kreativiteten havde nu også sine ulemper. For et
par gange, helt uforståeligt for mig, nedkaldte denne kreativitet bedstemors
vrede. Man kværnede dengang kaffe i små portioner på en håndkaffemølle.
Bedstemors mølle var af træ med en metalkværn og en lille skuffe, hvor den
malede kaffe samledes op. Jeg havde en sandkasse, som bedstefar kunst
færdigt havde rigget op, men kombinationen af den og kaffemøllen var i beds
temors øjne ikke heldig. Jeg husker ikke, at jeg fik skænd, det lå vist slet ikke
for bedstemor at skælde mig ud. I stedet fik jeg en belæring om, hvilke kon
sekvenser mine handlinger kunne have for andre og mig selv. Jeg husker ikke,
hvad hun sagde, da det blev klart, at jeg havde kværnet sand på kaffemøllen,
blot at den siden arbejdede noget trægt, og at jeg aldrig rørte den igen.
Bedstemor havde et lille hønsehold og fik flere æg, end husholdningen
kunne bruge. De blev solgt, og jeg husker en diskussion mellem bedstemor og
bedstefar om, hvorvidt de kunne tillade sig at forlange 4 eller 5 øre pr. stk.
Havde det stået til bedstefar, var de nok blevet foræret væk. Det var da også
reglen, når der kom omrejsende handlende, og det gjorde der tit dengang, at
bedstefar altid købte noget, ofte noget han ikke havde brug for. Når bedstem
or var der, skulle der ikke købes noget. Noget lignende skete, når der kom tig
gere. De var der også tit. Bedstemor tilbød dem mad, men det kunne jo ikke
omsættes til brændevin, så tilbuddet blev ofte afslået. Bedstefar derimod gav
altid et par ører, selv om han var klar over, at det ville bedstemor bebrejde
ham, hvis hun opdagede det, og det gjorde hun næsten altid. Det kan måske
lyde, som om der var et spændingsforhold mellem mine bedsteforældre, men
det var der bestemt ikke. De delte besværet med at skaffe føde, var glade
sammen og havde mange venner. Bedstemor døde efter en operation for en
hjernesvulst i 1942, jeg var dengang 18 år, og husker tydeligt, hvor glade de
havde været for hinanden og den store sorg over tabet af bedstemor, som
bedstefar aldrig overvandt.
Men tilbage til hønseholdet. Det hændte jo, at en høne blev skruk, og så kom
der kyllinger. Det var alletiders legekammerater, selv om kammeratskabet nok
var lidt ensidigt. Kyllingerne gik, indtil de var store nok til at komme ind til
de voksne høns, i et lavt bur med trådnet over. Her blev de forkælede med rare
rester fra madlavningen. Når der blev gravet kartofler op til dagens forbrug,
røg der ofte en orm gennem trådnettet. Det var naturligvis bedstefar, der gra
vede. En orm var absolut en lækkerbidsken for kyllingerne, men blev også en
uheldig inspiration for mig, da jeg en dag kom over et stykke ventilgummi,
der til forveksling lignede en orm. Det lykkedes at få bundet en tynd snor i
ventilgummiet, og så blev det sænket ned til kyllingerne som en agn. De
kastede sig over ’’ormen" og trak, og jeg holdt i snoren og trak den anden vej.
Det var en rigtig god leg, der varede lige til bedstemor undrede sig over det
postyr, det var i kyllingeburet. Så stoppede legen brat og afløstes af en form
aningstale og et spørgsmål om, hvordan jeg troede, jeg ville have det, dersom
hun bandt en snor i maden og hev den fra mig, ligesom jeg skulle til at spise
den.
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Men bedstemor forlangte også, at jeg skulle gøre nytte, og det var, når der
skulle høstes bær. Der var stikkelsbær, solbær og ribs. Mig forekom det at
være en uendelig skov af buske, og at det var helt uoverkommeligt at plukke
alle de bær. Plukningen foregik altid i stærkt solskin, så bedstemor og jeg var
iført en flyhat (den hedder vist en kyse nu). Den havde en enorm skygge, der
gik ned på begge sider af hovedet. Mit lille hovede forsvandt dybt ind i hat
ten, som var beregnet til en voksen, så jeg kunnne kun se helt lige frem, slet
ikke til siderne, hvor bedstemor var og tilsyneladende havde overblik over det
hele. I hvert fald fik jeg løbende anvisning på, hvordan jeg skulle gøre og ikke
gøre - min kreativitet fik slet ikke råderum her. Til gengæld var min andel i
indhøstningen yderst beskeden. Det er nu ikke umuligt, at der allerede på det
tidspunkt blev lagt en lille kim til en ide til en ribsplukker, der på én gang
plukkede og ribbede bærrene, den lavede jeg 50 år senere.
Rettidligt blev det min opgave, at gå i Brugsen efter de daglige fornødenheder.
Dengang var der ingen hjemmefryser, og konserves begrænsede sig, som jeg
husker det, til ærter og gulerødder på dåse og sardiner i olie. Ingen af delene
indgik i den daglige husholdning. Det var nødvendigt at gå i Brugsen flere
gange om ugen, og jeg blev forsynet med en kurv, hvori lå kontrabogen, hvor
bedstemor havde skrevet bestillingerne. Så blev jeg formanet om kun at gå ad
markstien og ikke gå ud på "Gaden" - der kunne jo komme biler. Det var nu
mest hestekøretøjer, der kom, og kom der endelig en bil, så var den genstand
for stor opmærksomhed og snak om, hvem og hvad det nu kunne være. En
anden sikker formaning, jeg fik, før jeg gik i Brugsen, var: "Husk nu du kun
skal have en tut bom." En lille lyserød spidspose med nogle få stykker
bolcher hørte med til alle indkøb af en vis, ikke særlig stor størrelse. Jeg måt
te selvfølgelig ikke spise af bolcherne på tilbagevejen, så kunne bedstemor jo
ikke se, om der var leveret det rette antal, som reglerne foreskrev. Brugsudde
leren har nok haft en anelse om det, for som regel fik'jeg et bolche, når han
pakkede den lille pose, og det gik så uden om regnskabet. Hjemme igen blev
posens indhold tømt over i en glasskål, der havde form som en ananas (jeg har
den endnu). Den øverste trediedel var låget, og det havde form som ananastoppen. I den skål lå bolcherne sikkert, for skålens plads var højt oppe på
køkkenskabet. Var bolcherne blevet liggende nogle dage i e tut, ville de smel
te til en sirupsagtig masse.
Bedstemor var religiøs og gik i kirke, hver gang der vår gudstjeneste i "kapel
let", som hun kaldte kirken i Egernsund. Bedstefar kom der aldrig. Det var
præsten så venlig at minde ham kraftigt om, da bedstemor blev begravet; man
får vel et sår, for at der skal kastes salt i det! Meget ofte tog bedstemor mig
med til gudstjeneste. Det, jeg husker bedst er, at der var hverken orgel eller
harmonium, så præsten sang for til salmerne. Nu havde jeg tidligt øre for
musik, så derfor husker jeg tydeligt, at forsangen gjorde sig mere ved sin styr
ke end ved sin klangskønhed. Hjemme igen fortalte bedstemor i en mere for
ståelig form, hvad præsten havde talt om, og hun sørgede også for at lære mig
fadervor. Det blev bedt hver aften ved sengetid.
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I årene omkring midten af trediverne var det, at min kusine fra Hamborg var
på ferie sammen med mig i Egernsund. Kårene i Tyskland var trange dengang,
og min onkel, der var skibsværftsarbejder, tjente en beskeden løn, så den vir
kelige årsag til, at min kusine kom, var at hun skulle opfedes. Som allerede
nævnt, var hun fem år ældre end jeg, dertil kom, at hun jo var fra en storby, så
hun var naturligvis i alle henseender den overlegne, og hun forsømte aldrig en
lejlighed til at drille mig. I løbet afkort tid var hun i stand til at bringe mig på
kogepunktet, og hendes standardbemærkning, når det nåede så langt, var: "Du
trænger vist til en tur i den friske luft"; det gjorde mig naturligvis yderligere
ophidset.
Vore samtaler foregik på tysk. Hun kunne ikke andet, og jeg havde ikke
særligt besvær med det. For bedstemor var tysk modersmålet. Anderledes stod
det til med bedstefar, som kom fra Ærø. Han havde aldrig lært tysk. Han var
en fantasifuld historiefortæller; det var han til sine dages ende, og han havde
mange gode historier til os børn. Så måtte jeg i gang med at oversætte. Det gik
som oftest ganske godt, men mit ordforråd var naturligvis begrænset. En af
bedstefars historier sluttede med: "Kan du stikke den Per Hjulmand?" Per
Hjulmand blev i min oversættelse til Peter Weinachtsmann. Den sag mindede
bedstefar mig om igen og igen i mere end tyve år derefter.
Bedstefar var en stor spøgefugl og indgik de mest fantastiske væddemål.
Gevinsten til vinderen og taberen var altid kaffepunche. Et væddemål, som
indtil nu ikke kan være afgjort, var om kirken, hvis den skulle gå hen og væl
te, ville falde til vandsiden eller til landsiden. Men selvom det så ikke blev
opklaret, er jeg sikker på, at kaffepunchene alligevel blev drukket.
En drillepind var bedstefar også, og hans yndlingsoffer var min far, høkeren,
som han kaldte ham. Bedstefar havde en lille robåd i vandet for enden af Bril
levej. Det var min fars store lyst at låne båden og ro over til Teglværket Toft,
dér var et stykke med lavt vand og dynd og mange ål, som han kunne stange.
En gang far var på ålejagt, var bedstefar på lur bag gardinet, for at se hvordan
fangsten gik. Den gik tilsyneladende slet ikke. Da så far kom roende tilbage,
gik bedstefar ned til broen med en stor zinkbalje på en trillebør for at tage
imod fangsten. Men han blev lidt slukøret, da far hev nogle store ål op. Dem
havde bedstefar ikke set, var blevet fanget.
Bedstefars hukommelse var fantastisk. Når han først var kommet i gang med
at fortælle, kom den ene historie efter den anden. Selv i hans sidste leveår, han
var da blind og over 90 år, fortalte han historier fra sin ungdom i Egernsund.
Nogle af dem havde jeg hørt før, og dem var der ikke blevet lavet om på, så
alt det øvrige har nok været lige så troværdigt. Engang bedstefar begyndte at
fortælle, havde jeg forinden stillet en båndoptager op - det gav en fortælling
på over en time. Sproget havde som altid et meget stærkt islæt af ærøbomålet,
det slap ham aldrig.
"Tror du vi kan komme ind og se Stoffers hus?" det var fætter Richard, der
spurgte og brat bragte mig tilbage til nutiden, vi stod jo lige uden for huset på
Brillevej. Der var gået nogle år, og så ringede Richard igen, nu ville de gerne
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komme i maj, han og Larry. Mit tidligere budskab var forstået, vi havde kun
plads til to gæster. Årsagen til afbrækket i korrespondancen var, at den ene af
fætrene, som efter planen skulle have været med, var blevet syg og døde. Nu
var vi så på tur på Broagerland og Egernsund for at finde rødderne. Og vi
fandt mere end det. På teglværksmuseet dukkede Hans Heinrich Huttmann
op, det var for hans far og bedstefar, Stoffer havde arbejdet, og med sig hav
de han nogle teglsten, som Stoffer havde strøget - vi fik en hver. Det var tyde
ligt at se, at stenene var strøget af på den ene side med en hånd. Huset vi stod
foran, havde Stoffer selv bygget af mursten, han selv havde strøget. Nu var der
kun tilbage at se huset indvendigt, og det fik vi lov til. Den unge kone, som
nu boede der, talte engelsk og viste fætrene rundt. Jeg kunne da godt genken
de rummene, men der var moderniseret så meget, så livet der måtte forme sig
meget anderledes, end det jeg kunne huske.
Tidligere havde gruekedlen domineret bryggerset, e vaskerum hed det
dengang. Den var væk, og det var vandpumpen også. Det havde ellers været
noget af en nyskabelse, da huset blev bygget, at vandpumpen stod indendørs
og dermed var frostfri. Der, hvor der havde været hønsehus og lokum, var der
nu et helt moderne badeværelse. Tiden havde bestemt ikke stået stille her.
Huset havde været helt moderne for 65 år siden, det var blot fulgt med ud
viklingen og var stadigvæk moderne. Jeg selv havde fået lejlighed til et langt
tilbageblik.
Hvorfor skulle man så fra Amerika gå via borgmesteren i Broager for at
finde frem til en fætter i Danmark? Ja, det er en historie om fordomme og
stivsind, som passende kan afslutte denne beretning.
Min morbror emigrerede i 1912, han var lige fyldt 18 år, først til Canada siden
til Iowa i USA, hvor han levede resten af sit liv. På den tid var der mange, der
tog til Amerika, mulighedernes land. For enkelte af dem lykkedes det at gøre
en strålende karriere og vinde formuer og ære. Hvordan det gik for min mor
bror, fik vi ikke at vide - han lod aldrig høre fra sig. Det var der en god for
klaring på, men den blev jeg først bekendt med for få år siden. Moral- og æres
begreber var dengang meget forskellige fra, hvad de er nu. Sladder og hvad de
siger havde en uhyggelig kraft. Da morbror så blev beskyldt for at have gjort
en pige gravid, var konsekvensen, at han blev smidt ud af hjemmet, antagelig
af bedstemor. Han bedyrede sin uskyld, men folkesnakken havde allerede
stemplet ham, derfor forsvandt han, fast besluttet på aldrig at genoptage kon
takten til hjemmet. Den beslutning levede han med resten af sit liv, også selv
om det siden blev godtgjort, at han ikke var barnefaderen - skaden var sket og
uoprettelig. Men hans kone, hvis familie var af dansk afstamning, skrev til
mine bedsteforældre i begyndelsen af 1930 og igen i begyndelsen af 1933.
Begge gange forsøgte mine bedsteforældre at genoptage kontakten til deres
søn, men forgæves. Der kom ikke flere breve. Forbindelsen var helt brudt. Jeg
husker korrespondancen, fordi der med den var nogle ret specielle glansbille
der til mig med hilsen fra min amerikanske fætter og kusine.
Der gik nu mere end 60 år, og jeg havde ofte påstået, at jeg ingen familie hav-

21

de, men så kom opringningen fra borgmesteren i Broager. Det viste sig, at jeg
havde syv fætre og en kusine i Amerika, så min onkel havde været ganske pro
duktiv. Hele slægten udgør nu ca. 150 personer, så de 20, der allerførst ville
komme, var i virkeligheden et beskedent udsnit.
Fætrene havde mange gange forsøgt at få faderen med til Danmark, men han
afslog hver gang på det bestemteste og uden at give nogen grund. Efter hans
død fandt de et brev skrevet i tyskertiden med adressen: Bürgermeister, Stan
desamt Egernsund, ved hjælp af den landede et brev på borgmester Jørn
Lehmann Petersens skrivebord i Broager - dermed er vi tilbage til denne beret
nings begyndelse.
Sorø i November 1997
Frederik Speggers

Arbejdere på »Bjergteglværket« ca. 1895. Yderst til venstre i 2 række, bedstefar
Johann Kristoffer Clausen. Nr. 5 i samme række bedstemor, Anna Clausen, født Nolde.
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Broager Sygehusforening
Fortalt a f Peter A . Petersen, Mølmark.

Den 24. juni 1921 kl. 7 morgen ankom jeg til denne verden. Det foregik i sove
værelset på mine forældres gård i Mølmark. "Madam” Green tog kærligt imod
mig, og med et blødt klask i enden, blev jeg hilst velkommen til verden.
Efter almindelig procedure ved slig en hændelse blev jeg anbragt i vuggen, faldt
i søvn og startede derefter med at snorke højlydt, en egenskab som jeg har bibe
holdt til glæde for mine omgivelser.
Se sådan omtrent har min mor fortalt mig mange gange. Min fødsel fraveg vel
ikke meget fra den tids traditioner med hjemmefødsel, hvor den lokale "Fostemoe" (jordemor) stod bi, men hvem var "Madam" Green.
Denne lille historie vil jeg hermed forsøge at fortælle: Historien tager sin begyn
delse omkring året 1890. Broagerland var dengang delt op efter preussisk styre
form i 9 gemeinder (landsbystyre), een for hver af de ni landsbyer, men de var
alle samlet under Broager Kirkesogn. Det var på den tid det største kirkesogn
(4923 indvånere i 1890) i provstiet større end Sønderborg, men det var - målt
efter alterfrekvens - et af provstiets mest ukirkelige sogne. Dette store inhomo
gene kirkesogn, der i høj grad var præget af de mange teglværker, hvor der arbej
dede polske, svenske, danske og tyske tilflyttere. Ved kirken var der ansat to
præster. Diakon Pastor Ernst F. Schumacher ansat fra 1888-1913. Han er blevet
hædret med en mindetavle placeret i skrænten syd for kirken, den er rejst for
hans indsats, som formand (1894-1913) i Broager Planteforening på tysk Verschonerungs Verein (VV).
Provst Ludvig A. Reuter virkede ved kirken fra 1864-1905 først som Diakon
senere fra 1886 som Provst. Han omtales som en meget folkelig præst, der i høj
grad interesserede sig for sine sognebørns ve og vel.
Denne interesse fik ham til at forsøge at skabe en grobund blandt beboerne, så
der kunne blive bygget et sygehus i sognet.
En tanke den nye læge Andreas A.R. Reuter i høj grad støttede. Lægen havde
afløst Johan Schirmhoff i 1888. Baggrunden for oprettelsen af et sygehus var
alvorlig nok, når man ser på dødeligheden i sognet. Den var i 1889 steget med
ca. 30% i forhold til de foregående år. Der blev således begravet 100 sognebørn
i det år, heraf var 47 mindreårige børn. Kighoste og lungebetændelse var ofte
dødsårsagen. Det kan tilføjes, at der i året 1889 blev født 137 børn i hele kir
kesognet, selvom der blev født mange børn, var dødeligheden dog stor. Til sam
menligning med tal fra tiåret 1950-60 blev der i sognet i gennemsnit født 83,4
børn og begravet 49,9 sogne børn. Så der var en god grund til at gøre en indsats.
Ideen gik tillige ud på, at ansætte en hjemmesygeplejerske for foreningens med
lemmer, der mod et mindre beløb (1-1,50 mark) kunne få hjælp under sygdom.
Et andet ønske var at fremme interessen blandt unge piger til at tage en syge
plejeruddannelse, en ide der aldrig fik succes - gifte koners plads var i hjemmet.
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Min mor påbegyndte således en uddannelse som sygeplejerske i Kiel, en uddan
nelse som hun afbrød, da hun blev forlovet med min far, en fremtid som bonde
kone ventede.
Ideen med sygehus og hjemmesygepleje vandt derimod gehør. Tiderne var gode,
der meldte sig 186 medlemmer til den nye forening. På den stiftende general
forsamling den 28.09.1890 valgte man en bestyrelse på fem mand. Teglværkse
jer Claus Bachmann Iller (*1835 11908) blev formand, gårdejer Claus P. Wolff
Gammelgab blev næstformand og skriftfører (sekretær) blev Sadelmager Ferd.
Ihle Broager, kasserer blev gårdejer A. Andresen "Rojhus" Skeide og smedeme
ster Frederik Petersen Smøl. Alle på den tid kendte borgere med tilhørsforhold
til både danske og tyske kredse. De blev forøvrigt genvalgt mange gange Frede
rik Petersen således lige til sin død i 1924.
Gennemførelsen af sygehusplanen lå det nu meget tungt med, myndighederne i
Kiel ville ikke bevilge penge, så efter et par år blev denne plan skrinlagt. Sam
me skæbne led Sønderborg Sygehusforening oprettet i 1878 også, men her over
lod man initiativet til "Kreis Sonderburg", der kunne indvie et hospital i 1894
nemlig Kongevejshospitalet, hvor der i 1934 blev indrettet en fødeafdeling, en
afdeling hvor mange Broagerbørn har set dagens lys.
Navnet Broager Sygehusforening blev også ændret til Broager Sygeplejer
forening en forening der i sin 70 års beståen afspejlede den sociale fremgang fra
hjælp til få mod betaling til idag retten til vederlagsfri sygehjælp.
En historie fra 1890 der fortæller om den tids forhold med hygiejne eller man
gel på samme. Jeg har fået historien fortalt af min far, her først en forklaring om
forholdene på den tid. Belysningen var som oftest en enkelt tælleprås, den afgav
mindre lys end et lille julelys. Badeværelset bestod i al sin enkelthed af et vaske
fad anbragt på et dertil hørende stativ anbragt i "æ vaskekammer". Køkkenet fik
varme fra komfuret, hvor der blev fyret med træ. Til dagligt sørgede en enkelt
kakkelovn for varme i stuen. Det var alt.
Hjemme på min fødegård var der på den tid mange tjenestefolk til at varetage
alle de gøremål, der var på en bondegård. Til hjælp i huset var der to tjeneste
piger, der her en mørk vinteraften ind under jul var i færd med deres aftensys
sel. Den ene pige føler sig lidt sløj, og sammen bliver de enige om, at hun hel
lere må gå i seng, men først vil hun vaske sig eller rettere få lidt koldt vand i
ansigtet. Nu havde hun på "Broue Mærken" i november købt et flot blåt
"skøsken" (skåneforklæde af groft hørlærred, ordret oversat skødeskind). Dette
forklæde blev brugt som håndklæde. Da hun kommer ud i køkkenet ser den
anden pige til sin rædsel, at hun nu ser uhyggelig syg ud, helt bleg nærmest
blålig ansigtsfarve. Madmoder min bedstemor bliver tilkaldt, pigen bliver skynd
somt lagt i seng, og lægen Dr. Reuter bliver hentet i hestevogn. Ved ankomsten
bliver han fulgt op på loftet til pigekammeret, men nu med et bedre lys fra
petroleumslampen. Doktoren kigger omhyggeligt på pigen, beder om et vaske
fad med lunken vand, sæbe og en vaskeklud. Varsomt bliver pigens blå farve,
stammende fra det blå "skøsken" fjernet og hendes friske ungpigekulør dukker
frem - sygdommen er forsvunden. Jo oplysningen var ikke så god som i dag.
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Tilbage til foreningen. Det første praktiske arbejde var ansættelsen af en hjem
mesygeplejerske. Valget falder på Fru Green fra Kollund. Efter et kort kursus på
sygehuset i Kiel tiltræder hun stillingen den 28.09.90. Fru Green virkede heref
ter som hjemmesygeplejerske frem til 1920 næsten 30 år. Derudover var hun,
som før fortalt med ved min fødsel, nu som pensioneret, men uden tvivl som den
beroligende faktor, som hun også havde været i 1914 ved min brors og i 1919
ved min søsters fødsel. Angsten for at dø under en fødsel (barselsfeber) var
udbredt, og det var den også i min mors familie. Således døde min oldemor i bar
selsseng efter at have født en datter.
Fru Green har været en afholdt ’'Madame”. Det vidner følgende hædersbrev, der
blev overrakt hende ved hendes 25 års jubilæum i 1915. Jeg har tilladt mig at
gengive brevet efter originalen.
Ærede og kære Fru Green !
De fejrer i Dag Deres 25 aarige jubilæum som sygeplejerske. I denne lange Aarrække har De udelukkende viet vor Forening alle Deres Kræfter.
De har i denne lange Tid været Vidne til megen Sorg og Nød, hørt megen
Jammer og Klage og tit maatet finde Dem tilrette i meget vanskelige Forhold.
Dog har De aldrig forsaget, men med stor Omhu og aldrig svigtende Pligt
opfyldelse troligt røgtet Deres tunge og ansvarsfulde Hverv.
De har ved Deres opofrende Kærlighed, ved Deres oplivende Ord til Syge og
sunde og ved Deres milde og tiltalende Omgængelighed bragt Glæde, Lykke og
Solskin ind i mangt et hjem, og mange Hjerter slaar Dem med oprigtig Taknem
melighed i møde.
Vor Forening har ikke ladet denne Dag kunnet gå ubemærket forbi. På dens Veg
ne er vi derfor mødte for at overbringe Dem vor oprigtigste Tak og de hjærteligste Lykønskninger paa denne Deres Hædersdag.
Som et egentligt Vidnesbyrd om Foreningens Hengivenhed og som Udtryk for
vor Taknemmelighed og Højagtelse for Dem overrækker vi Dem herved en liden
Pengegave paa ethundrede Mark samt en Guld Brystnaal.
Vi beder Dem at modtage Gaven og at bære Naalen som et Tegn paa vor
uskrømtede Anerkendelse for 25 Aars trofast Arbejde, og vi knytter dertil det
Ønske og det Haab, at De endnu i mange Aar med usvækket Kraft kan udføre
Deres skønne Gerning i vor Forening til Held for vore Syge og til Glæde for
Dem selv og for os.
Broager den 25. September 1915
Brevet er underskrevet af bestyrelsen. Formanden Lærer Chr. F. Andresen, (bre
vets forfatter), han afløste som formand Gdr. Chr. Petersen Mølmark i 1913.
Kassereren Sadelmager Ferd Ihle, Smed F. Petersen Smøl, Gdr. H. Andresen
havde afløst sin far i 1915 og Teglværksejer Chr. Hollesen, der havde afløst Gdr.
C.P. Wolffi 1913.
Det var forklaringen på historien om "Madam” Green en afholdt hjemme
sygeplejerske, der i ca. 30 år havde sin gerning på Broagerland.
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Her til slut et par hændelser. I 1894 anskaffer man en hestetrukken sygevogn,
den holder helt frem til 1926, hvor man forsøger at sælge den. Bilen har nu over
taget "jobbet". I 1904 køber man et badekar formedelst 25 mark. Se det med bad
var ikke for alle noget man tog, det vidner følgende historie om. "Anna Kaless"
var øgenavnet på en kone. Hun tjente til livets ophold ved at hjælpe andre, hvor
der var en chance, for eksempel tilsyn med en so, der skulle fare, så var hun ger
ne i stien ved soen, parat når faringen gik igang. Engang blev hun syg og skulle
indlægges på hospitalet, flinke naboer ville hjælpe hende, hun var lidt "kampgroej" (møgbeskidt), så de tog hende i bad. Hun gik med til det omend nød
tvungent, men da samme proces gentog sig på hospitalet, syntes hun, at det var
rigeligt med al den renlighed.
I 1908 ansætter man endnu en hjemmesygeplejerske. Der var ellers planer om at
få nogle diakonissesøstre fra Flensborg udstationeret i Broager. Det blev opgivet
og skiftende sygeplejerske virkede frem til 1917, hvor man ansætter Frk. Jensen,
der kom fra Ballum. Den 01.01.1921 ansætter man som afløser for Fru Green
Frk. Sandbeck.
Disse to sygeplejerske virkede i mange år, da plejehjemmet "Vestervang" blev
bygget i 1938 boede de i en årrække på øverste etage.
Tiden efter krigen i 20’erne var en økonomisk hård tid, det mærkede man i særlig
høj grad her på egnen. Teglværker var blevet nedlagt, afsætningen af mursten var
elendig. I 1928 lå teglværkerne helt stille. Landbrugets forhold var præget af
omstilling til danske forhold. Det fik foreningen at mærke, de årlige tilskud blev
mindre, medlemstallet faldt. Man indså, at der måtte findes en anden løsning.
Da man i 1928 stod med et mindre underskud søgte man om et samarbejde med
sognets statsautoriserede sygekasse. Det blev resultatet, der blev valgt en ny 5
mands bestyrelse, 3 fra den gamle forening og 2 fra sygekassen.
Købmand Chr. Blomgren Egernsund blev valgt som formand, bogholder ved
Broager Sparekasse Chr. Schmidt blev kasserer, dyrlæge Suurballe Broager
næstformand, fra sygekassen blev murer Chr. Nicolaisen Dynt og savskærer
Hermann Winther Mølmark valgt. Dette samarbejde blev med årene udvidet alt
efter indførelse af nye sociallove for endelig at slutte helt i 1960, da begge fore
ninger blev nedlagt, - det offentlige tog over - en æra var slut.
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Kalkmalerierne i Broager kirke
a f Mette Kristine Jensen

Lige fra sin opførelse i 1200 - årenes første trediedel har Broager kirke haft
kalkmalerier.
Ældst er dekorationen omkring korbuen og triumfvæggens to sidealternicher,
hvor der, med rødt, er malet murstensimitation og krydsende bueslag. Over
alle tre buer er malet et indvielseskors (se fig. 12).

Fig. 1: Apsis efter restaurering (Foto Nationalmuseet, Roberto Fortuna)
Fra samme tid stammer også det ældste maleri i apsishvælvet, men dette blev
allerede o. 1250 overmalet, tilsyneladende med samme hovedmotiv, nemlig
Kristus i mandorla. Den meget store Kristusfigur sidder på en trone med sin
højre hånd løftet i en velsignende gestus, medens han holder en opslået bog i
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den venstre. Foroven mod nord er malet Matthæussymbolet, en engel, med et
skriftbånd, og mod syd Johannessymbolet, en ørn. Adskilt fra disse af et vand
ret bånd med rester af indskrifter er malet et galleri af 6 hellige personer, tre
på hver side. A f disse kan Maria, Johannes og Skt.. Peter identificeres med
sikkerhed. Det nederste af disse figurer og de manglende to evangelistsymbo
ler er desværre gået tabt sammen med hele den nederste del af apsisudsmykningen.
Den vandrette deling under evangelistsymbolerne er et ukendt træk i danske
fremstillinger af Majesta Domini, men er en fast regel i rhinsk og westfalsk
maleri.
Langs hvælvets kant er afsluttet med en frise bestående af to modsat rettede
knækbånd, medens der på forkanten er malet et enkelt knækbånd.
I apsisbuen er samtidig malet 11 cirkelfelter med engle i halvfigur. Bag
grunden mellem cirklerne er fyldt ud med stiliserede blade.
Kor og skib fik indbygget hvælv i løbet af 1400 - årene, men først efter
opførelse af de to korsarmskapeller i tiden op mod 1500, blev der atter udført
kalkmalerier i kirken - denne gang i nordre korsarm. Dekorationen, som bes
tår af røde og grønne stiliserede ranker, er malet på et kalklag, der ligger
direkte på stenene, og har tilsyneladende kun været udført på vægfladerne.
Den er nu kun synlig på smigene i nichen på vestvæggen, men under den
seneste restaurering blev fragmenter af den også konstateret under ældre puds
reparationer på østvæggen.
Hvorvidt der har været tale om ren dekoration, eller om der også har været
figurmaleri må stå hen i det uvisse.
Sikkert er det imidlertid, at denne dekoration har haft en ret kort levetid, for
allerede o. 1525 blev vægfladerne pudset og kalket som malebund for nye
malerier.
Den næste dekorationsperiode finder således sted i 1500 - tallets første
fjerdedel, hvor såvel det store korshvælv som nordre korsarm bliver dekoreret.
Malerierne er tilskrevet Peter L...ykt, hvis navn kendes fra en nu overkalket
indskrift i Nordborg kirke. Hans kendetegn er de tætte rankeværker, med sto
re, stiliserede blomster og bær samt de meget fine mønstre på ribber og buer,
ofte fremstillet ved hjælp af skabelon. Foruden Broager og Nordborg har han
også udsmykket Løjt, Holbøl og Vester Sottrup kirker.
Korshvælvet er syvdelt, således at de tre kapper er delt med en midterribbe,
medens østkappen er udelt, og på denne store flade er malet en dommedags
scene - et åbenbart yndet motiv for denne maler, idet det også findes i Holbøl
og Nordborg. Dog er dommedagsscenen i Broager, sikkert på grund af den
gode plads, væsentligt rigere på detaljer.
I midten troner Kristus på regnbuen med fødderne hvilende på jordkloden.
Mod syd er dommens sværd og mod nord nådens lilje. Han er flankeret af to
engle med marterredskaberne og over hans hoved svæver to basunengle.
Mod nord knæler Maria, mod syd Johannes og i midten af forgrunden er der
blevet plads til sjælevejningen. Overalt kravler de små sjæle op af deres
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Fig. 2: Korshvælv; østkappe efter restaurering (Foto Nationalmuseet, Roberto
Fortuna)
grave, og mod nord er en hel flok i gåsegang på vej op mod himmerrigets port,
hvor de bliver modtaget af Sankt Peter med nøglen. I alle Himmelborgens
vinduer myldrer det med frelste. Lidt syd for midten render en stor, rød djævel
af sted med en fortabt sjæl under armen, og længst mod syd er en flok dj æv
le ved at samle sjæle sammen foran Helvedes flammende borg, et par af dem
har endog fundet på at bundte dem med et reb. Over Maria og Johannes samt
mellem de to basunengle er der malet indskrifter på latin. I oversættelse står
der, mod nord: "Kom, velsignede, til det evige liv", i midten: "Herrens dag vil
komme som en tyv om natten" og mod syd: "Gå, forbandede, til den evige
ild".
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Dommedagsscenen er indrammet af en snoet bladranke om en rundstav, og
resten af kappen er, som de øvrige, helt udfyldt med de, for denne maler så
typiske bladranker, bær og fantasiblomster. I hver kappe er rankerne skiftevis
enten grønne eller dodenkoprøde. I de to østre flige er malet vrængemasker
om sladrehullerne. I den nordvestre flig udgår ranken fra munden af endnu en
maske. De retkantede ribber er på alle tre sider dekoreret med skabelon
mønstre, og ved skiftevis at arbejde med hvidt på forskelligt farvet bund og
forskellige farver på hvid bund, har maleren opnået en meget stor variation
ved hjælp af kun to skabeloner. Buen mod vest er ligeledes dekoreret med ska
belon, medens buerne mod nord og syd har en stiliseret bladfrise. Også den
øverste del af vægfladerne har været bemalet med ranker, ligesom ovennævn
te bladfrise også har dannet afslutning langs korbuen.
I nordre korsarm er der, på øst- og vestvæggen, malet scener fra Skt. Jørgens
helgenlegende. Indtil for få år siden var denne billedserie, der ikke viser dra
gekampen, men en række andre scener fra legenden, enestående i Danmark.
Men efter fundet af en tilsvarende dekoration i Nibe kirke, hvor der endog er
endnu flere enkeltscener beskrevet, har vi nu to steder, hvor historien om Skt.
Jørgen kan opleves næsten som en tegneserie.
Billederne i Broager er delt op, således at der på både øst- og vestvæg er et
stort billedfelt øverst, som foroven følger hvælvets vederlag. Under det store
billedfelt er der en række mindre billeder. De enkelte scener er adskilt af et ret
bredt, dodenkoprødt bånd, som ved frilægningen, ifølge de gamle indberet
ninger, havde spor af de samme skabelonmønstre, som ses på korshvælvets
ribber.
Billedserien starter i det store felt øverst på østvæggen. Her er malet en hel by
omgivet af en bymur. På broen ved byens port står en fornemt klædt person
med kongekrone på hovedet. Foran ham knæler en ung, kronet kvinde. Bag
hende står endnu en fornemt klædt mand, og længst mod syd ses en person
bevæbnet med et sværd. Selv om han endnu ikke har glorie, som i den nederste billedfrise, viser klædedragten, at der er tale om Skt. Jørgen. Ved siden af
Skt. Jørgen ses et lille, hvidt dyr, der, med lidt god vilje, kan forestille et lam.
Scenen må være optakten til Skt. Jørgens kamp mod den drage, som havde
belejret byen og hver dag forlangte at få en af indbyggerne at spise. Denne dag
var valget faldet på prinsessen, som er i færd med at tage afsked med sin far,
medens byens indbyggere ser til, dels fra portåbningen, dels fra vinduerne. En
tårnblæser spiller en fanfare. Ifølge legenden ledsages prinsessen af det før
omtalte lam.
Da det store billedefelt på vestvæggen allerede ved restaureringen 1934-35
var gået tabt bortset fra enkelte fragmenter, havde man dengang valgt at kal
ke hele den øverste del af væggen. Ved den seneste restaurering opdagede vi,
at en stor del af den røde randstribe langs hvælvets vederlag stadig var beva
ret. Det blev besluttet at fremdrage denne for at få en afslutning op mod hvæl
vet. Herved fremkom et lille fragment, der viser spidsen af et spyd. Da spyd
spidsen peger opad, kan der ikke være tale om en fremstilling af dragekam-

30

Fig. 3: Nordre korsarm, østvæg efter restaurering (Foto Nationalmuseet,
Roberto Fortuna)
pen, men det er fristende at antage, at det drejer sig om den del af legenden,
hvor Skt. Jørgen, formentlig siddende på sin hest med spyddet over
skulderen, trækker dragen tilbage til byen, hvorefter hele befolkningen i
taknemmelighed lader sig døbe.
At selve dragekampen, som ellers er det mest afbildede motiv fra legenden,
ikke er malet her, kan hænge sammen med, at dette tema allerede var
repræsenteret i form af den store, bemalede træskulptur fra 1400 - tallets slut
ning, som formentlig havde sin plads i dette kapel (se fig. 13).
De små billedfelter viser scener fra Skt. Jørgens martyrium, malet som en
fortløbende billedserie, der starter på østvæggen længst mod nord, hvor Skt.
Jørgen er ført til forhør hos kejser Diokletian. I det følgende billede er han
hængt op i et træ, hvor han pines af to bødler, medens kejseren ser til. Heref
ter bliver han tvunget til at drikke gift, men efter at han har gjort korsets tegn
over bægeret, er giften virkningsløs. Også et forsøg på at lægge ham på et
marterhjul mislykkes, idet hjulet både går i stykker og bryder i brand.
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Fig. 4, 5 og 6: Nordre korsarm, vestvæg efter restaurering
(Foto: Nationalmuseet, Mette K.
Jensen)
Billedserien fortsætter i vestvæggens søndre felt, hvor helgenen bliver kogt i
en stor gryde med olie eller bly. I det følgende billede ses den scene, hvori
kejseren prøver at tvinge et antal kristne, heriblandt Skt. Jørgen, til at tilbede
afgudsbilleder anbragt på to søjler. Skt. Jørgen og de mest standhaftige krist
ne knæler ned i bøn til Gud, medens de to forreste, i håb om at redde deres liv,
har kastet sig næsegrus ned foran afgudsbillederne. Det sidste bevarede bille
de er malet i nichen midt på væggen, og viser Skt. Jørgen anbragt i en tønde.
En bøddel er i færd med at slå et søm gennem tønden med en hammer, medens
en anden står parat med det næste søm, som han har taget fra den kurv, han
har over armen. For at lette arbejdet har de åbenbart først boret huller med det
bor, der ligger på gulvet i forgrunden.
Hvis billedserien har været bygget symmetrisk op, er der plads til endnu to
scener nord for nichen, men da både maleri og malebund helt er gået tabt, må
det overlades til fantasien, hvad der har været malet her. Et gæt kunne imid
lertid være, at det sidste billede har vist Skt. Jørgens halshugning, som var
afslutningen på hans martyrium.
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På buen mellem korshvælvet og nordre sideskib findes, på den østre vange, et
fragment af lille kalkmaleri, tilsyneladende fra samme tid og af samme maler
som dekorationen i korshvælv og nordkapel. Maleriet er tilsyneladende frem
draget på samme tidspunkt som de øvrige, men er af en eller anden grund
aldrig blevet istandsat. Da maleriet er meget fragmentarisk bevaret er det van
skeligt at aflæse motivet, men visse elementer lader sig dog genkende. På en
trone med en perspektivisk baldakin sidder en kvindefigur med krone og langt
hår. På skødet har hun et påklædt barn, ligeledes med krone. Hun er flankeret
af to engle, der spiller på musikinstrumenter, mod nord en lut og mod syd et
strygeinstrument. Der kan næsten kun være tale om en tronende Maria, men
i en for den tid noget gammeldags udformning. Der fandtes ikke spor af til
hørende dekoration i resten af buen. Både placering og motiv tyder på, at der
er tale om et andagtsbillede eller en sidealterdekoration.
Da dette billede aldrig har været restaureret og samtidig er meget fragmen
tarisk, besluttedes at sikre det ved fastlægning og pudsreparering, men ellers
lade det stå som det blev fundet. Dog blev reparationerne stemt ned for at opnå
et roligt helhedsindtryk.
Kirken fik sin yngste dekoration kort efter reformationen. I dag en den kun
synlig i korets hvælv, men ifølge de gamle indberetninger og som vi ved selv
syn kunne konstatere i forbindelse med kalkningsarbejderne i kirken, har
såvel korets vægge som triumfvæggens vestside haft samtidige malerier. Om
de rester af figurmaleri, der blev konstateret på skibets nordvæg, samt det sta
dig synlige renæssancefragment på korshvælvets sydvestre hvælvpille og de
atter tildækkede dekorationsfragmenter på korshvælvets øvrige piller hører
sammen med korets udsmykning er usikkert, men de stammer i hvert fald fra
den samme periode.
Korhvælvets dekoration er ikke malet i 1581, som det fejlagtigt er malet op
ved restaureringen 1925- 27, men i 1587 af Ambrosius maler, der dette år
modtog 12 mk. 6 sk. for sit arbejde.
Korets hvælv er delt i 5 kapper og i den vestre er malet den tronende Kristus
omgivet af evangelistsymbolerne, medens de fire evangelister er malet i de
øvrige kapper. Baggrunden er helt udfyldt af renæssancebladværk med blom
ster, frugter og drueklaser. Ribberne har sparredekoration i skiftevis gult, rødt,
gråt og hvidt.
I vestkappen sidder Kristus med fødderne hvilende på en sky. Foroven mod
syd er malet Johannesørnen, mod nord Matthæusenglen, nederst mod syd
Lukasoksen og mod nord Markusløven. De fire evangelistsymboler har skrift
bånd med navn.
I sydkappen sidder Johannes med skrifttavle og pen. Ved hans fødder er malet
hans symbol, ørnen, der i denne udgave mest af alt ligner en gås. I den todelte
østkappe ses, mod syd, Markus med løven og, mod nord, Lukas med oksen.
Begge sidder og skriver i en bog. Endelig er Matthæus malet i nordkappen.
Mod vest står en stor engel, som holder et blækhus hen mod ham. Han sidder
og skriver i en bog, hvor man ikke blot kan læse evangelistens navn, men også

33

Fig. 7: Korhvælv, sydside efter restaurering (Foto Nationalmuseet, Roberto
Fortuna)

Fortuna)
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initialerne A S (malerens signatur) og det fejlagtigt opmalede årstal 1581.
Alle fire evangelister er drejet sådan, at de vender mod den tronende Kristus
i vestkappen.
På triumfvæggens vestside var, omkring korbuen, malet en samtidig indram
ning af beslagværk og kartoucheflige (se fig. 9). Denne blev, sammen med de
øvrige sekundære dekorationer, fjernet i forbindelse med restaureringen i
1934 -35, således at kun den ældste dekoration er synlig i dag.
I koret var frilagt tre indvielseskors, to på nordvæggen og et på korbuens
nordre vange. Disse havde aldrig været istandsat, og fremstod som sorte
cirkler. Der var ikke meget farve bevaret, men da både cirkler og kors var

Fig. 9: Triumfvæg. Dekorationer fra tre forskellige perioder (Foto E. Rothe
1925).
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indridset i pudsen med passer, var der ingen tvivl om deres størrelse og form.
Efter menighedsrådets ønske kunne det derfor forsvares at foretage en retou
chering/opmaling af indvielseskorsene. Arbejdet blev udført med kalkfarve
påført i stregteknik på en måde, så der ikke kan være tvivl om, at denne mar
kering er udført i 1995.
Det var ikke muligt at fastslå hvornår disse indvielseskors er malet, men det
er formentlig sket i forbindelse med en af de mange ombygninger og ud
videlser af kirken og i hvert fald før reformationen, da indvielseskors er en
katolsk tradition.

Restaureringshistorie
Kalkmalerierne blev fundet og afdækket i forbindelse med den gennem
gribende hovedistandsættelse, der fandt sted 1923 - 27, forestået af arkitekt
Mogens Clemmensen.
De første malerier, der dukkede frem september 1923, var korets udsmykning,
hvilket telefonisk blev meddelt museumsinspektør M. Mackeprang, som var
på besøg i Haderslev. Selv om telefonen på det tidspunkt ingenlunde var en ny
opfindelse, har han åbenbart alligevel fundet hændelsesforløbet så interessant,
at det var værd at nævne i rapporten. Den følgende søndag tog han til Broa
ger og foretog den første besigtigelse af malerierne. En mere grundig under
søgelse fandt først sted året efter, hvor Eigil Rothe i løbet af 6 dage frilagde
malerierne i kor og apsis. I indberetningen beklager han, at et ulykkestilfælde
med hans ene øje hindrer ham i at fotografere, men at der dog snart kan blive
lejlighed til at bøde derpå. Og det havde han ret i, for i 1925 er han igen i Bro
ager, denne gang for at frilægge malerierne i korshvælvet og på triumf
væggen. Ved denne lejlighed tog han en række fremragende billeder, såvel her
som i kor og apsis.
I løbet af perioden 1925 - 27 forestod Eigil Rothe finafdækning og istandsæt
telse af kor og apsis. Han blev assisteret af dekorationsmaler N. Rich.
Rasmussen, som formentlig udførte en meget stor del af arbejdet, medens
Rothe selv tog sig af undersøgelser og dokumentation.
Finafdækning og istandsættelse af korshvælv og nordre sideskib fandt ikke
sted før 1934 - 35 og blev denne gang forestået af Egmont Lind. Malerierne i
nordre sideskib må dog være fundet på et tidligere tidspunkt, idet Lind hen
viser til en nu forsvundet indberetning fra Rothe, som åbenbart havde nået at
frilægge også disse billeder inden sin død.
I samme periode foretog Lind endvidere visse istandsættelsesarbejder i apsis.

Restaureringen 1993 - 96:
Istandsættelsen blev udført af Nationalmuseets Bevaringsafdeling over tre eta
per: Først behandledes malerierne i nordre korsarm sommeren -93, derefter
malerierne i korshvælvet efteråret -94, og sluttelig kor og apsis i 95 - 96.
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Under de to første etaper var kirken i brug medens arbejdet stod på, medens
den, i sidste etape, var lukket af hensyn til den omfattende istandsættelse af
hele kirkens indre, der fandt sted samtidig.
Malerierne havde ikke været behandlet siden den første istandsættelse, og
fremstod derfor stærkt tilsmudsede da arbejdet blev påbegyndt. Derfor var det
først muligt at bedømme maleriernes egentlige bevaringstilstand, og dermed
arbejdets omfang, efter at de var blevet renset.
I nordre korsarm viste det sig, at malerierne var meget velbevarede, og at de
var blevet behandlet utroligt nænsomt, datidens arbejdsmetoder taget i
betragtning. Der var stort set ikke tale om nogen form for opmaling af de
oprindelige farver. Kun rammeværket, der omgiver de enkelte scener, var vis
se steder blevet forstærket. På de få større pudsreparationer midt inde i moti
verne, havde Lind udført sine rekonstruktioner i en, dengang, ganske ukendt
teknik, hvor maleriet var udført i skravering, der tydeligt adskilte sig fra de
originale partier (se fig. 14). Hvor tabet af maleri (og pudslag) var totalt, som
det ses på vestvæggen, havde han blot påført en tonet kalk uden noget forsøg
på at rekonstruere de manglende partier.
Det besluttedes at bibeholde og istandsætte Linds restaurering frem for at ijerne alt, der ikke var originalt, da denne ud fra et restaureringshistorisk syns
punkt ikke blot var interessant, men også særdeles veludført. Kun steder, hvor
der var skader i pudslaget, f.eks. på østvæggens nederste, nordre billedfelt,
hvor et rustent jernanker var efterladt i muren, blev pudsen fjernet og repare
ret. Det relativt tynde (ca. 1/2 cm.) pudslag havde mange steder løsnet sig fra
muren, hvorfor en ret omfattende fastlægning med indsprøjtning af en blan
ding af læsket kalk, knust kalksten, kasein og kalkvand var påkrævet. Herud
over var der nogle få revner, hovedsagelig langs hvælvet, hvor malepudsen var
lagt uden på hvælvets oprindelige pudslag. Disse blev repareret med rene
kulekalksmørtler.
Den farvemæssige istandsættelse blev udført med akvarelfarver, påført i små,
tynde streger, så de, betragtet fra nært hold, skiller sig ud fra det originale
farvelag - faktisk en moderne udgave af Linds retoucheringsmetode.
I korshvælvet viste situationen sig at være stort set den samme, som beskre
vet for nordre sidekapel. Også her var det nødvendigt at fastlægge ret store
områder af løstsiddende puds. Endvidere måtte et stort antal pudsreparationer
fra den første istandsættelse udskiftes, dels fordi de var eftermørknet, så farveistandsættelsen ikke længere passede til omgivelserne, men ikke mindst
fordi de lå over originalmaleriets niveau, og dermed mange steder ind over
dele af det oprindelige farvelag. Hele hvælvet havde desuden et net af mindre
revnedannelser, som det var nødvendigt at udbedre. Figurmaleriet var i store
træk behandlet med samme tilbageholdenhed som beskrevet for nordre kor
sarm. Dog var der her foretaget en del større rekonstrueringer i forbindelse
med de ret omfattende pudsreparationer. Disse er ikke udført i skraverings
teknik, men på den anden side heller ikke bragt op til fuldt niveau med alle
detaljer rekonstrueret, men blot med figurernes omrids angivet i en fuldt
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rekonstrueret baggrund. I rankedekorationen var svagere steder blevet næn
somt opmålet, ligesom manglende partier såvel her, som i ribbernes og buer
nes dekoration var blevet kompletteret.
Ligesom i nordre korsarm, valgte vi også her at bevare og behandle Linds
restaurering i det omfang, det var teknisk forsvarligt, ligesom reparationer og
farveudbedring blev udført med de samme materialer op på samme måde.
Ved rensning af korhvælvet viste det sig, at en ret stor del af de kompletterin
ger, der var udført af dekorationsmaler Rasmussen, forsvandt sammen med
årtiernes snavs og støv. Ved at sammenholde Rothes fotografier fra før og efter
restaurering (fig. 10 og 11), kunne det imidlertid let konstateres, hvilke
enkeltheder, der også dengang var blevet malet op, og hvilke der stadig stod i
den originale farve.

Fig. 10: Korhvælv, vestkappe fø r restaureringen 1929 (Foto E. Rothe).
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Fig. 11: Korhvælv, vestkappe efter restaureringen 1929 (Foto E. Rothe).
Derfor mener vi at kunne forsvare, at de enkeltheder, der dengang fik en hjæl
pende hånd, for at genskabe et harmonisk helhedsindtryk, også ved denne lej
lighed blev understreget ved en let opmaling. De originale farveområder, som
f.eks. de farvede midterpartier i rankernes blade, blev derimod efterladt som
de var, ligesom det også var tilfældet ved Rothes restaurering.
Den øvrige farveistandsættelse blev udført efter de samme retningslinier, som
beskrevet ved de førnævnte malerier, medens opmalingen dels blev udført
med farver, fremstillet afkalk og tørpigmenter, dels ved hjælp afpastelkridt.
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Også i dette hvælv var der en masse smårevner, der blev repareret, på samme
måde som i korshvælvet, ved at anvende en pasta, fremstillet af læsket kalk
(fra Gotland, bl.a. på grund af farven) og knust kalksten, ligesom en del løst
siddende puds blev lagt fast.
Apsishvælvet frembød en del flere spekulationer end de allerede nævnte
malerier. Dels fordi den oprindelige dekoration var blevet overmalet ganske
kort tid efter dens udførelse, dels fordi den, som nævnt, er blevet istandsat to
gange lige efter hinanden. Derfor var det så at sige umuligt at finde ud af,
hvilke dele af maleriet, der hørte til den første udmaling, og hvilke til den
anden, for ikke at tale om hvad der hørte til den første istandsættelse og hvad
til den anden. Endvidere melder Linds indberetninger ikke noget om, hvorfor
det var nødvendigt at foretage en istandsættelse i løbet af så kort tid efter Rothes arbejde, eller hvad arbejdet bestod i.
Sikkert er det i hvert fald, at apsishvælvingen var i færd med at styrte
sammen på det tidspunkt, hvor arkitekt Clemmensen forestod kirkens restau
rering, og i denne sammenhæng blev der foretaget flere alvorlige indgreb i
strukturen, bl.a. behandling med cementholdige mørtler, såvel til almindelig
forstærkning af bygningsstrukturen som til at hælde ind i diverse revner. Det
fremgår af Rothes indberetning fra 1924 at der måtte fjernes et stort antal jern
ankre, som på grund af rust forårsagede sprængninger i murværket. Hele den
nederste del af maleriet var allerede på dette tidspunkt gået tabt. En stor del af
den nedre, indvendige skalmur blev muret om og påført et cementholdigt
pudslag. Disse omfattende indgreb kan meget vel have haft langsigtet ind
flydelse på maleriets tilstand, således at supplerende istandsættelse har været
nødvendig efter en kort tid.
En meget stor del af de eksisterende pudsreparationer blev skiftet ud, dels for
di de indeholdt cement, dels fordi de med tiden var blevet alt for mørke. Des
uden blev der foretaget en del fastlægning af løstsiddende puds. Den cement
holdige puds, der, ved sidste istandsættelse, var løbet ind under det originale
pudslag kunne ikke ijernes.
Det besluttedes at istandsætte apsismaleriet ud fra det udtryk det havde fået
ved de istandsættelser, der fandt sted i 30éerne, således at de brud og repara
tioner, der var i maleriet, blev dæmpet ned, så de ikke forstyrrer helhedsind
trykket, uden at tage stilling til om de enkelte dekorationselementer stammer
fra den ene eller den anden periode.
Selv om malerierne generelt er velbevarede, er det udseende de har i dag ikke
identisk med hvordan de tog sig ud, da de blev malet. Dels har dekorationer
ne fra de forskellige perioder næppe allesammen stået fremme samtidigt, dels
er nogle partier af dekorationerne enten ijernet eller dækket til og dels er der,
mest udtalt i apsis, med tiden foregået en vis nedbrydning.
Endvidere har nogle af de anvendte farver ændret kulør ved dekomponering,
hvilket naturligvis også har betydning for det udtryk, malerierne har i dag.
Dette fænomen kan iagttages i såvel apsis som korhvælv, men er nok mest
udtalt i Peter L...ykts dekorationer i korshvælv og nordkapel.
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Fig. 12: Korsskæring, kor og apsis efter restaurering (Foto Nationalmuseet,
Roberto For tuna)
I nordkapellet fremstår mange af dragtdetaljerne i sorte over sort- og gråbrune
til stærkt gule (ikke okker) nuancer. Dette er alle dekomponerede farver. Den
samme farve ændrer sig ikke nødvendigvis på samme måde alle steder, som
det f. eks. kan iagttages på kejser Diokletians kjortel, som nu fremstår vari
erende fra grå til stærkt gul, selv om man må gå ud fra, at den oprindeligt har
haft samme farve i alle scenerne (for at tydeliggøre, at det er den samme per
son, ligesom Skt. Jørgen er iført den samme klædning). Forskellen i dekomponering kan måske skyldes, at der har været forskellige fugtforhold i mur
værket. I andre detaljer er det helt tydeligt, at der er tale om en dekomponeret
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farve. Det gælder f. eks. i den scene, hvor Skt. Jørgen er hængt op i træ. Her
er bloddråberne på hans krop stærkt gule, hvor de oprindelig må have været
røde. Det samme gælder de steder, hvor læbernes farve nu er gul.
Den grønne farve er meget dominerende i Peter L...ykts malerier. Nogle
steder, som f. eks. i scenen med marterhjulet, synes det næsten at være for
meget, da både dragtfarver og jordsmon er grønne, så det er vanskeligt at
aflæse detaljerne. En nøjere undersøgelse viste imidlertid, at der enkelte ste
der i grønne partier sås blå farvespor, ligesom den grønne farve disse steder
havde en lidt varmere nuance. Dette tyder på, at det, der i dag fremstår som
grønt, nogle steder fra starten har haft en blå farve (azurit?), som med tiden
har ændret sig til grønt (Malakit?). Et oplagt eksempel på dette er de to sce
ner på østvæggen, hvor skyerne i dag er grønne. Også i de store blomster i
korshvælvet ses flere steder dette fænomen. Dels er der eksempler på, at der
optræder både en varm og en kold grøn farve i samme blomst, en nuance
forskel, der næppe er synlig fra gulvet, dels er der en enkelt blomst, i syd
kappens vestre del, der er koldt grøn ved blomstens midte, medens de to kro
nblade er både blå og varmt grønne, hvilket kunne tolkes derhen, at kronbla
dene oprindeligt har været blå, men at farven her delvist har ændret sig til den
varme grønne (fig. 17 og 18).
Endelig ser det ud til, at en enkelt farve helt er forsvundet. Skt. Jørgens
glorie er de fleste steder kun angivet med en tynd, lys rød streg og i to af vest
væggens scener mangler den helt. Ved nøje betragtning ser man, at den hvide
baggrundsfarve har en lidt anden karakter inde i glorien end udenfor. Dette
kan skyldes, at der her har været påført en farve, der nu er forsvundet, og den
røde streg er formentlig en fortegning og ikke en konturstreg. At Skt. Jørgen
tilsyneladende ikke har glorie i de to nordligste scener på vestvæggen, skyl
des simpelthen at der ikke er lavet nogen fortegning til disse glorier. På bille
det i vestvæggens niche kan man se, at der er et lyst område i bøddelens hoser,
hvor glorien skulle have været.
Arbejdet med disse malerier har været en stor tilfredsstillelse, ikke kun fordi
resultatet blev så smukt, men også i høj grad fordi vi har haft lejlighed til at
’’kigge over skulderen” både på de gamle malere og vores egne forgængere på
en helt anden måde, end når malerierne betragtes fra gulvet. Mange små detal
jer i såvel maleteknik som restaurering opdages først, når man over lang tid
går med næsen helt inde ved billedet. Eksempelvis er det kun på nært hold
man kan se tekniske detaljer som fortegning og i hvilken rækkefølge farverne
er lagt på. Det samme gælder rettelser og små uheld. Således kan man i kors
hvælvets østre flige se en del lys rød farve, der er løbet ned ad væggen fra de
dodenkoprøde ranker. Den lyserøde farver stammer sikkert fra malerens for
tegning til rankerne. Måske har han haft svært ved at nå ind til væggen fra sit
stillads og måske endog været nødt til holde sin pensel med hårene nedad,
hvilket uvægerligt vil få en så tynd farve til at løbe. Desuden er den nederste
del af fligene massivt murværk, som måske stadig har været mere fugtigt efter
opførelsen og dermed haft en dårligere sugeevne end resten af hvælvet, hvil
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ket også kan få farven til at løbe. Tilsyneladende er der ikke dengang gjort
noget forsøg på at rette op på dette, hvorfor vi, i forbindelse med den seneste
restaurering, har valgt at betragte det som hørende til det oprindelige maleri
og derfor bevaret det som det er.
Andre steder har maleren selv foretaget rettelser. I korshvælvets vestkappe,
helt oppe ved toppen på den nordlige del, er den dodenkoprøde farve løbet
ned over hvælvfladen og ned over ribbens side. Den røde farve er forsøgt skra
bet af på den hvide flade, men hvor ribbesiden er mønstret sidder den urørt til
bage. Om det så er, fordi maleren mente, at fejlen ikke ville være så synlig på
den mønstrede baggrund, eller om det er fordi han allerede havde færdiggjort
ribbedekorationen, og ikke ville ødelægge den ved at skrabe den røde farve
væk, ved kun han selv. Alligevel kan man undre sig over, at han tilsyneladen
de har været ret ligeglad med disse uheld, når han samtidig, i nordkapellet, har
foretaget et utal af rettelser ved at ridse med en lille, spids genstand langs
malede smådetaljer i figurerne, for at få kanten til at stå skarpt.
Man har rimeligvis anset figurmaleriet for vigtigere end de dekorationer, der
blot skulle fylde ud og danne ramme, og derfor gjort sig mere umage, også
med de små detaljer. Det har vel også spillet ind, at malerierne i nordkapellet
sidder længere nede i forhold til gulvet og at der har været mere lys her end i
korshvælvet.
I dag er der væsentligt mere lys til rådighed, end der var dengang, og de
gamle malere ville nok forundres, hvis de så, hvordan deres billeder tager sig
ud i det smukt istandsatte kirkerum.
Mette Kristine Jensen
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Fig. 13: Nordre sidekapel efter
restaurering (Foto Nationalmuseet,
Rober to For tuna)

Fig. 14: Nordre kors arm under rens
ning. Bemærk Linds restaurering i
skraveringsteknik (Foto National
museet, Mette K. Jensen)

Fig. 15: Kor og apsis, under rens
ning (Foto Nationalmuseet, Mette K.
Jensen)

Fig. 16: Korhvælv, fastlægning a f
løstsiddende puds (Foto National
museet, Roberto Fortuna)
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Fig. 17 og 18: Korshvælv. Blomster
onalmuseet, Roberto Fortuna)

Fig. 19: Korshvælv, østkappens nor
dre kappeflig. Bemærk hvordan den
tynde, røde farve fra fortegningen er
løbet (Foto: Nationalmuseet, Rober
to Fortuna)

Fig. 20: Korshvælv, nordvestribben.
Løbere fra de røde ranker er skrabet
a f på den hvide kalkbund, men ikke i
ribbesidens dekoration (Foto: Natio
nalmuseet, Roberto Fortuna)
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En sydslesvigers erindringer
fra krigen
a f Gerd Nielsen

Denne fortælling, om mine
oplevelser fra krigen, vil jeg
lade begynde med året 1943.
Det var det år, krigen for
alvor kom ind på livet af
mig. Indtil da levede jeg et
beskyttet liv i mit barndoms
hjem i Slesvig. Skolen, det
tyske gymnasium og real
skole, som jeg ikke elskede
særlig højt, tog det meste af
min tid, og jeg var ærlig talt
ved at være rigtigt godt sko
letræt.. Studentereksamenen
var ved at nærme sig, men da
jeg jo allerede var fyldt 18
år, var det sikkert, at jeg ikke
kunne nå at få min eksamen
inden
indkaldelsesordren
kom. - Der var også noget
andet, jeg var blevet godt
træt af: Mit tilhørsforhold til
Hitlerjugend, den nazistiske
ungdomsorganisation som,
de unge skulle være medlem
af, men aldrig kunne slippe
ud af.
Gerd Nielsen
Det begyndte jo meget
spændende: Jeg var ca. 10 år,
da lørdagen blev afskaffet som skoledag, og i stedet for kom "tjenesten" hos
"jungvolk", som man tilhørte indtil man var 14 år, hvorefter man automatisk
blev overflyttet til den egentlige Hitlerjugend. Det var jo lige noget for mig:
Spejderliv i stedet for skole. Ved overflytning til Hitlerjugend mindskedes min
begejstring omgående, da vi skulle oplæres i nazistiske ideologier. Helt galt
blev det, da Hitlerjugend blandede sig i, hvordan jeg skulle tilbringe min som
merferie. Indtil da havde der aldrig været nogen, der havde forhindret mig i at
tilbringe min ferie hos bedsteforældrene og den øvrige familie i Sønderjyl
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land. Pludselig fik jeg nægtet udrejsetilladelse, hvis ikke jeg havde været på
kursus i Hitlerjugends "Wehrertiichtigungslager" d.v.s. militær træningslejr i
sommerferien. Der var intet at gøre, jeg måtte bide i det sure æble og tilbrin
ge 3 uger i lejren, men fra den tid pjækkede jeg lige så tit, jeg kunne finde en
anledning til det.
Efter min 18 års fødselsdag var det ikke alene Hitlerjugend, jeg skulle holde
på afstand, men også N.S.D.A.P. (Det Nationalsocialistiske Parti). Flere gan
ge havde jeg uvelkommen besøg af partiets "Ortsgruppenleiter", der ville ani
mere mig til at tegne mig som partimedlem. Det lykkedes ikke, min indkal
delse var på trapperne, det vidste jeg.
Jeg vidste også, at jeg med største sandsynlighed ville havne i infanteriet,
medmindre jeg meldte mig frivilligt, så kunne jeg nemlig vælge. - Fars for
tællinger fra første verdenskrig, da infanteriet lå i mudderet i ugevis, fik mig
til at gyse ved tanken om at skulle opleve noget af det samme, og i den aktu
elle krig var det næsten værre. Netop i de første dage efter nytår i 1943 var der
hele avissider med dødsannoncer for faldne soldater efter det tabte slag i Stalingrad. Man fornemmede en knuget stemning i befolkningen. Der var næsten
ingen familier, som ikke var berørt. Under disse indtryk, og med det spinkle
håb om at opnå lidt større chancer for at overleve, meldte jeg mig frivilligt til
pansertropperne. Dengang havde jeg endnu den opfattelse, at man sad nogen
lunde beskyttet i sådan et pansret køretøj. Det skulle senere vise sig, at jeg
havde taget grueligt fejl, men derom senere. Far og mor blev selvfølgelig
meget kede af det, da de hørte, jeg havde meldt mig frivilligt. M
Jeg var jo ble
vet indkaldt alligevel", havde jeg vist sagt. Det var mere det med princippet,
blev der sagt, og det havde de jo også ret i.
Den 15. marts 1943 stod jeg så på perronen på banegården i Slesvig og ven
tede på toget, der skulle bringe mig til kasernen i Neuruppin, ca. 70 Km nord
for Berlin. Der var lige tid til lidt snak med far inden togets ankomst, for der
ville han få travlt. Han var i tjeneste og var i jernbaneuniform med rød kasket.
Mor havde jeg sagt farvel til derhjemme, hun ville ikke følges med til toget.
Dengang tænkte jeg ikke så meget over det, men nu ved jeg, hun må ha?haft
det forfærdeligt. Så sad jeg i toget. I sidste øjeblik fik jeg øje på min veninde
Marga fra danseskolen. Senere skrev hun til mig, at hun var kommet for at
sige farvel, men hun havde været for bange og genert til at komme hen til os,
da hun så, jeg stod sammen med min far. Ak ja, sådan var det dengang!
Marga havde lært mig, at man gerne må kysse, når man siger godnat ved gade
døren. Ungdommen, og specielt jeg, var ikke så avanceret, som de unge er nu
om stunder. Da jeg sad i kupéen, kom jeg i tanker om, at jeg få uger før min
18. års fødselsdag var blevet halet ud af biografen før filmen "Das Indische
Grabmahl" var begyndt. Filmen var ikke tilladt for unge under 18, og politiet
(det var udsmideren) var ikke overbebyrdet med arbejde, så de kunne godt
bruge deres tid til at vogte moralen i biograferne. "Ordnung muss sein!". Jeg
var nok ikke moden nok til at se "stærke" biografscener, men nu, få måneder
efter, skulle jeg altså være moden nok til at lære at slå ihjel!
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Rejsen til mit bestemmelsessted kunne næsten ligne en ferierejse gennem et
fredeligt land og byer, der ikke var præget af krigen. Kun de mange uniformer
og militærkontrollerne undervejs mindede om den.
I Berlin, dengang Tysklands hovedstad, var der ophold, og den sidste del af rej
sen startede fra Stettiner Bahnhof. Her stod mange unge civilister på min alder
på perronen, alle med samme mål og forventninger. På banegården i Neuruppin blev alle straks klar over, at nu havde "Die Deutsche Wehrmacht" for alvor
taget os til sin barm. Opstilling, kommandoråb: "Abteilung marsch", afsted til
kasernen med militærorkester.
Straks den første dag blev det bestemt, hvilken uddannelse vi skulle gennem
gå. Jeg var en af dem, der skulle uddannes som radiotelegrafist og havnede i
stabskompagniet. Vi rekrutter var en mærkelig blanding af unge mennesker
fra alle samfundslag og fra alle egne af landet, berlinere fra hovedstadens
slumkvarterer med en herlig berliner-jargon, adelige officerssønner fra fami
lier med militærtraditioner og fædres store forventninger til deres afkom,
landmandssønner og skoleelever, som mig. Trods denne store baggrunds
forskel var der egentlig et meget godt sammenhold og kammeratskab.
Så var der befalingsmændene. Klogt var det at "studere” dem, finde deres
farlige sider og deres svagheder. Unteroffizier Schulte var en af dem, som jeg
respekterede, men der var især en, som man næsten kunne tilskrive sadistiske
tilbøjeligheder, og som forsøgte at camouflere sin manglende intelligens ved
at brøle og kæfte op fra morgen til aften. Vi fandt hurtigt ud af, at gymnasie
elever var hans yndlingsofre. Hans svaghed var, at han under uddannelsen
ikke kunne give eksempler på egne erfaringer fra fronten, fordi han ingen hav
de, og derfor heller ingen dekorationer. Dette medførte drillerier fra de andre
befalingsmænd, og så gik det selvfølgelig ud over rekrutterne.
Dagene gik efter en stram timeplan. Vækning kl. 6 og efter et spartansk
morgenmåltid var der undervisning i radiotelegrafi med brug af morse
alfabetet og indlæring af kodesystemer. Våbenbrug, skydning med maskin
gevær, gevær 98, maskinpistol og alm. pistol. Hård fysisk træning på kaserne
gården og i terræn osv. osv. Der var et par ting jeg havde lært lidt af derhjem
me: Skydning og brug af morsetegn. Far var dengang i jernbanernes skytte
forening, hvor jeg gjorde nytte som markør, og som belønning fik jeg lov til
at skyde til måls med efterhånden ret imponerende resultater. Telegrafi med
morsetegn blev dengang jo også brugt ved jernbanen, og der fik jeg også lov
til at lege med morseapparatet, når jeg engang imellem besøgte far på arbej
det under søndagstjenesten. Under militæruddannelsen blev jeg rykket op i
mellembølgeklassen, men jeg fik senere ved fronten aldrig brug for "morse”.
Al kommunikation foregik i klartekst. Fritid havde vi kun meget lidt af, og
weekend orlov var der heller ikke noget, der hed, men jeg var nu heldig alli
gevel. Far og mor skulle fejre sølvbryllup den 14. juli 1943. I den anledning
havde far 14 dage forinden sendt en ansøgning til kompagnichefen om orlov
til mig. Han havde også prompte fået et afslag som svar. Den 12. havde vi så
pistolskydning, hvor jeg var heldig, og blev en af de tre bedste. Det var ikke
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undgået chefens opmærksomhed, og heldigvis kom han i tanker om den
ansøgning, der var blevet afslået i første omgang. Jeg fik "Sonderurlaub" som
belønning, og lykkelig var jeg.
Så kom dagen, hvor et nyt hold soldater skulle sendes afsted til fronten.
Navnene blev råbt op, og denne gang var det min tur. Ventetidens spænding
var nu forbi, men blev bare afløst af andre spændinger. Der ventede os en lang
og ikke ufarlig rejse, og så skulle vi opleve det, som vi indtil da kun havde set
på filmlærred i "Wochenschau", der kun viste fremadstormende, sejrsbevid
ste, smilende soldater, men aldrig det, som vi kun fik at vide gennem de hjem
vendte, sårede frontsoldater, der kunne fortælle om død, lemlæstelser, stra
badser, lus og snavs, angst og fortvivlelse. Godt, at der ikke var tid til at spe
kulere så meget over det. Vi blev straks sat i gang med alle forberedelser. Hver
fik en slags dosmerseddel, hvorpå der var opført samtlige stationer, vi skulle
kontakte, blive afskrevet og få signeret sedlen af den pågældende stations
ansvarshavende. Lige fra Waffenkammer, hvor vi fik udleveret karabiner 98K,
pistol, gasmaske, - færdig, underskrift. Videre til næste: Bekleidungskammer.
Udlevering af den sorte kampuniform, der som et mirakel passede som støbt,
og en blå arbejdsdress, hvis bukseben til gengæld knap nok nåede anklerne.
Jeg mukkede, men det skulle jeg nok aldrig ha' gjort. Bare hold kæft! Keine
wiederrede! Undertøjet og resten af beklædningen kom flyvende gennem luf
ten, og var havnet lige i synet på mig, hvis ikke jeg havde fanget det. Over
frakken var bedst egnet til at promenere i. Den dag gjorde jeg mig ingen tan
ker om, hvordan jeg skulle klare mig i det tøj - inklusive fodtøj - når først de
russiske veje forvandledes til bundløs mudder, eller senere, når vinteren satte
ind med snestorme og 20 til 25 kuldegrader !
Så var jeg afskrevet hos beklædningskorporalen og turen gik til forplejningen.
Vigtig station. Vi skulle jo være selvforplejende i et ukendt antal dage under
transporten. Jeg forventede ikke netop lækkerier, men dog en passende varia
tion af forskellige levnedsmidler. Men nej! Udleveringen varede mindre end
et minut. Een røget skinke og fem hele rugbrød til to mand. Vi to, der skulle
dele, besluttede nødvendigvis at følges ad og holde vore måltider sammen. Herligt med en røget skinkemad, men måske ikke andet i 14 dage? Nyt pro
blem: Hvordan skulle man transportere en røget skinke i over en uge i som
mervarmen? Jeg husker ikke rigtig, hvordan det gik til, men jeg tror, en del
andre kammerater hjalp os med at løse problemet, idet skinken blev spist på
rekordtid. Sidste instans, der skulle opsøges, var "Schreibstube", kompagniets
kontor, hvor vi fik marchpapirerne udleveret, og dermed var vi definitivt
afskrevet i Panser- Ersatz Abteilung 5, Neuruppin, og tildelt Panzerregiment
6, tilhørende den 3. panserdivision ved østfronten et eller andet sted i Rusland.
Et kort gensyn med Berlin, som dengang endnu ikke var særlig præget af luft
angreb. Den første del af transporten foregik i et overfyldt persontog, indtil vi
nåede Breslau, hvor vi blev flyttet over i sovevogne med aircondition. Sove
vogn, fordi vi havde plads til at ligge på rent halm i rene kreaturvogne. Luft
konditioneret, fordi dørene kunne stå åben. Breslau, - fredelig by i Østtysk
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land. - videre mod øst. Sådan kørte vi i flere dage. Landskabet skiftede karak
ter, husene i de Polske landsbyer var hist og her mærket af krigen, der havde
hærget her, da den begyndte i 1939. Ophold i Lemberg. Heldigvis fik vi nu
forplejning på banegårdene, for skinken var spist.
Den aften i Lemberg fik vi udgangstilladelse, men ingen vidste rigtig, hvad
den skulle bruges til. Næste morgen forlod toget så den store snavsede bane
gårdshal, trukket af et stort damplokomotiv, som havde fået tilkoblet en blok
vogn med kanon foran, åbenbart som forsvar ved partisanangreb undervejs. Tiden gik. Ingen kendte rigtig rejsens mål, rent geografisk. Ensformige, triste
landskaber, større afstande mellem byerne, hvis navne vi ikke kendte, og land
kort havde vi ikke. Men sikkert var det, at vi kørte mod øst, mod den opgåen
de sol, mod Qenden. Der var mange stop undervejs, sommetider om natten på
fri strækning, og der hørtes geværild. Russiske partisaner var der mange af, og
de var ude efter os! Omsider nåede vi dog rejsens mål, uden at være sprængt
i luften.
STALINO. Bare en sønderskudt by i Sydrusland, Ukraine. Transporten
videre foregik på lastbiler. Der var ulideligt varmt, vejene var i en elendig for
fatning og fantastisk støvede. Hele bilkolonnen var indhyllet i en kæmpe
støvsky.
Så nåede vi "regimentsgefechtstand" dvs. regimentets kommandocentral. En
officer læste navnene op, bød os velkommen til Panzerregiment 6 og forma
nede os til at gøre vores pligt for fædrelandet. Så blev vi delt op i grupper, der
så skulle fordeles på de enkelte kompagnier, alt efter, hvor stort behovet var.
Nogle af de "gamle" havde været så heldige at skulle hjem på orlov, andre var
sårede eller faldet i kampen.
For at holde en panser kampklar, skulle der altid være fem mand i en besæt
ning, der bestod af kommandanten, der altid var befalingsmand eller officer,
dernæst "Richtschütze" (kanonskytte) og en "Ladeschütze" (hjælper), som
lader 7,5 cm kanonen og det maskingevær, MG, der sidder i kanontårnet, som
er drejelig til alle sider. Nederst i panseren sidder "Fahrer", kører og "Funker",
radiomanden ved siden af hinanden. Radiomanden skal sørge for, at radio
kontakten både internt og eksternt, er i orden. Udover radioen har han et
maskingevær, der er væsentligt hurtigere at manøvre end det før omtalte, da
det sidder i et kugleformet leje, og kan svinges helt uafhængigt af kanon
tårnet.
Det viste sig, at 6. kompagni skulle ha' æren af at tage imod mig. Mine følel
ser var ret blandede. Frontlarmen kunne ikke overhøres længere, det var alvor
nu. Det sidste stykke vej gik jeg sammen med kompagniets "skriverkarl", som
skulle føre mig til min besætning. - Pludselig et øredøvende brag. Rent
refleksmæssigt havnede jeg i et stort spring i et jordhul, bare for at blive til
grin ! Braget kom fra en tysk kanonstilling, kun 20 m fra os, men meget godt
kamufleret. Skidt, grin bare, jeg skulle nok få lært at skelne mellem de for
skellige brag og hyl. Hellere springe i dækning et par gange for meget, bare
man husker at springe, når det virkelig gælder.
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Pludselig fik jeg øje på dem. Panserne lå godt kamufleret i noget skovagtig
bevoksning med passende afstand mellem de enkelte kampvogne. Kører var
den eneste af besætningen, der tog imod mig. Robert hed han, ca. 10 år ældre
end jeg. Flink fyr åbenbart. De havde slået et telt op umiddelbart ved siden af
panseren. Kommandanten og de andre kom nok først hjem senere på aftenen,
fik jeg at vide. Der havde været uddeling af "Sonderration flir Frontsoldaten
im Grosskampf' - sådan stod der på pakkerne - som jeg også fremtidig skulle
være med til at nyde godt af. Den bestod hovedsageligt af spiritus, cigaretter
og chokolade, og uddeltes, så længe man umiddelbart var impliceret i kam
phandlinger. Robert fortalte mig lidt om de andre i "familien". Alle var en del
ældre end jeg, med ikke så lidt kamperfaring. Gerhard Brückner, kommandan
ten, var den der havde været med fra begyndelsen, og hans nerver var så tynd
slidte, at han var blevet temmelig fordrukken på det sidste. Det skulle jeg få
bekræftet senere på natten. Jeg blev vækket ved at nogen snublede over mine
lange ben ved teltindgangen. Der lod et brøl af forbandelser, og da Robert for
talte ham, at det var den ny funker, der var ankommet, blev der lovet alle tiders
stroppetur til denne grønskolling. Under disse omstændigheder foretrak jeg, at
lade som om jeg snorksov og omsider faldt der ro over gemytterne, men så hør
te jeg samtalen mellem "Kommandant" og "Richtschütze". Jeg kunne nogen
lunde danne mig en forestilling om, at der var tale om begivenhederne under
store kamphandlinger dagen før. Under angrebet var en af de andre pansere
blevet liggende lige foran de russiske linier. De øvrige kampvogne måtte træk
ke sig tilbage igen. Den efterladte panser lå ubevægelig og russerne var blevet
ved med at skyde på den, indtil den stod i brand. Så vidt jeg forstod havde sam
vittigheden plaget kommandanten, fordi man ikke var kommet den ramte pan
ser til undsætning. Kommandanten af den sønderskudte panser var Gerhard
Brückners bedste ven.
Hvis jeg selv skulle bestemme, så ville jeg ha' udbedt mig et par dages hvil
efter rejsen, tid til at vænne mig til de nye omgivelser, kammeraterne og kli
maet. "Ivan", som vi kaldte russerne i almindelighed, mente noget helt andet!
Allerede den følgende nat, det var natten fra den 7. til 8. august 1943, kom jeg
til at opleve et veritabelt inferno. Det blev en konfrontation med jævnbyrdige
russiske tanks. Et fantastisk fyrværkeri af granater og maskingeværild, en øre
døvende larm, dels af vores egen kanonild og dels af detonationer omkring os.
Jeg husker ikke, hvor længe kampen varede. Mit udsyn var ret begrænset gen
nem sigtekikkerten. Pludselig blev jeg blændet af et skarpt lysglimt. En russisk
panser var blevet ramt og stod i lys lue. I et kort glimt så jeg et par skikkelser,
brændende som fakler, springe på jorden og forsvinde i mørket. - Jeg tror, at
jeg var ret chokeret efter min ilddåb, men jeg havde jo ikke nogen, som jeg
kunne betro mig til. Kommandanten var i forvejen sur på mig, fordi jeg i for
vejen kun havde affyret nogle enkelte skud med maskingeværet. Ham havde
troet, jeg var lammet af skræk, men det var mekanismen i geværet, der ikke var
i orden. Fejlen blev så fundet. Min forgænger havde åbenbart, af lutter glæde
over den forventede orlov, glemt alt om rensning af grejerne.
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Støvet, der trængte ind alle steder, var årsagen.
I de følgende augustdage var vi uafbrudt i de forreste linier, i kamp mod rus
serne. Heldige var vi, når der var mulighed for et par timers hvile og søvn,
men altid forberedt på russernes pludselige angreb. Selvom der af og til var
relativ roligt, så skulle pauserne benyttes til mange ting. Ammunitionen skul
le suppleres, der skulle tankes op, og det betød et enormt slæbearbejde med
de 20 liters dunke, der skulle slæbes fra kamuflerede benzinlagre.
Kostforplejningen var jo også en vigtig ting, som altid var betroet radiotele
grafisten, altså mig. Varm mad kom fra feltkøkkenet, og under rolige forhold,
tog man bare sit grej og fik sin portion hos køkkensergenten, der i privatlivet
var slagter fra Wien. Kold forplejning blev hentet fra forsyningsvognen, ca. 10
brød ad gangen, fiskekonserves og flere slags pålæg i dåser. Administrationen
af madvarer var som nævnt min opgave. I kamppauserne, ofte under vanske
lige forhold, skulle jeg smøre madder til hele besætningen. Varm mad måtte
vi undvære, sålænge vi var i ildlinien. Natlige kampe hørte heldigvis til sjæl
denhederne, men der var jo alarmberedskab, så sad vi i panserne afventende.
Var der udsigt til en rolig nat, gravede vi et firkantet hul i jorden, kørte pans
eren henover det, og så havde vi et nogenlunde beskyttet natlogi. Kamuflage
af panseren var forståeligt nok en meget vigtig ting.
Når man ser på krigens udvikling ved østfronten siden det store slag i
Stalingrad vinteren 1942-43, som betød vendepunktet i krigen, så havde
russerne nu overmagten, og de tyske tropper var på grund af de enorme tab
ikke længere i stand til at ’’bemande” den flere tusinde kilometer lange front
linie effektivt. Russernes gennembrud af de tyske frontlinier betød derfor altid
alarm til pansertropperne, som var en slags ’’brandværn” for infanteriet.
Panserne var jo et kostbart mobilt angrebsvåben, og der var brug for os alle
vegne. Derfor var vi på farten hele tiden, gik til modangreb, holdt stillingen,
indtil infanteristerne havde gravet sig ned, og så videre til næste frontgen
nembrud, hvor strategien gentog sig. Vi kørte altid i lange kolonner, helst om
natten, for at undgå de russiske observationsfly, og dermed bedre at kunne
overraske ij enden.
Min ilddåb, som jeg allerede nævnte, fandt sted om natten den 7. august ved
byen KANONENKA, og derefter var vi i kamp flere dage i træk i GUSHWY,
SOLTSCHEW, TSCHERNOGLASOWKA, DOLSHIK, HØJ 214, POLEWAJA, PERESSETSCHNAJA og mange andre. Selvfølgelig ville jeg ikke kunne
huske disse navne, hvis jeg ikke havde skrevet dem ned, men desværre husker
jeg dårligt de skiftende besætningsmedlemmers navne. Der var nogle, som
blev såret. Hoffmann fik en granatsplint i hovedet, Briickner blev sendt hjem
på orlov - det var en lettelse for resten af besætningen. Jeg husker en dag, da
vi alle sad i panseren, parat til at tage imod de russiske tanks, som vi havde
fået melding om, var på vej. Kanonen og maskingeværerne var skudklare og
nerverne var spændt til bristepunktet. Kun kommandant Briickner var lige
glad. Han havde, som så tit før, dulmet nervesystemet og sov rusen ud oppe i
tårnet. Da vi så fik øje på de russiske tanks i horisonten, vækkede vi ham ved
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at melde korrekt militært fjendens tilsynekomst. "Afstand ?" Spurgte han.
"2500 meter" lød svaret. "Og så vækker i mig!" Brølede han. "Vent til de er
kommet på 1000 meter!!" Godt vi kom af med ham!
Ny kommandant. Flink fyr. Heldigvis ikke en, der med vold, magt og dum
dristighed ville gøre sig fortjent til ridderkorset. Desværre blev han ikke ret
længe. Jeg husker tydeligt dagen da vi lå i en akacieskov på en meget varm
sommerdag. Russerne kunne ikke se os, men vidste, vi var der, og sendte af
og til en granat over til os på må og få. De første par timer sad vi i panseren,
men så var der ved at blive så varmt, at vi blev enige om at stå af og lægge os
ved siden af. Det gjorde vi så. Kommandanten og jeg havde valgt den ene side
af kampvognen, de 3 andre lagde sig ved den modsatte side. Nu var varmen
til at holde ud. Dejligt at kunne strække benene ud på skovbunden. Men snart
opdagede vi, at der var myrer og andet kryb. Op i vognen og hente tæpperne!
Hvem skal springe ? Yngste mand, selvfølgelig, hvem ellers? Jeg var lige
hoppet ind i vognen, da der lød et brag udenfor. En granat havde ramt få meter
fra vognen, hvor jeg havde ligget. Kommandanten lå og vred sig med blodet
strømmende fra benet. Vi skar buksebenet op og lagde straks en stram forbin
ding. Over radioen meddelte jeg, hvad der var sket, og vi fik ordre til at køre
ham til samlingspladsen for sårede. For ham var krigen forbi. Flere måneder
senere fik vi at vide, at benet var blevet amputeret.
Der gik et par dage ved trosset, så skulle vi vænne os til en ny kommandant:
Oversergent (Feldwebel) Schweinefleisch. Utroligt, men det var ikke hans
øgenavn, det hed han virkelig! Han var lige ankommet fra garnisonen. Ingen
fronterfaring og ingen dekorationer. Disse omstændigheder havde åbenbart
været en hindring for hans videre karriere ved garnisonstjenesten. Der fand
tes jo vitterligt officerer, der ligefrem led af mindreværdskomplekser p.g.a.
manglende dekorationer, og derfor bad om at blive forflyttet til fronttjeneste.
Denne oversergent kunne ikke klare det psykiske pres. Under kampene tabte
han fuldstændig evnen til at tænke klart og gav helt tåbelige ordre. Heldigvis
var vi på værksted en del af de dage, vi var under hans tvivlsomme komman
do. En tur til værkstedet var af og til nødvendigt p.g.a. vedligeholdelsesarbej
de eller måske hyppigst p.g.a. beskadigelser efter kampe. En sådan tur var
altid en velkommen afveksling, fordi det betød nogle dage uden kamphand
linger, 30 til 50 km bag fronten, i en by med god indkvartering og hvile. Jeg
husker engang, da vi undervejs på sådan en værkstedstur, gjorde ophold i en
landsby for at orientere os. Jeg fik øje på nogle soldater. Jeg gik hen til dem
for at få noget at vide, og så snart jeg lukkede munden op, smækkede de hæle
ne sammen og stod ret. Ville de lave grin med mig ? Siden uddannelsen på
kasernen havde jeg ikke oplevet den slags pjat. Det sagde jeg jo til dem, men
så fik jeg forklaringen: Disse soldater tilhørte en straffebataljon, og det for
klarede også, hvorfor deres uniformer var ribbet for alle distinktioner, og de
havde fået strenge ordre om, at stå ret for ethvert medlem af den tyske vær
nemagt. Ham jeg talte med, viste sig at være en degraderet major. De var sat
til at rydde et område for miner. De havde lige begravet nogle af deres kam
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merater, det var en daglig begivenhed. Før vi skulle videre, stak jeg ham en
pakke cigaretter. Det var så lidt, man kunne gøre. Værkstedet, som jeg nævn
te før, var en mobil hærenhed med kvalificerede mekanikere. Nogle af de mest
behagelige værkstedsdage, som jeg har oplevet under krigen, var i byen
SMELA, der ligger syd for TJERKASSY. Vi 5 mand var indkvarteret hos en
ukrainsk familie, der sympatiserede med tyskerne, fordi de betragtede os som
deres befriere fra kommunismen og håbede på et selvstændigt og uafhængigt
Ukraine efter krigen!! For første gang i Rusland sad jeg i et civiliseret hjem
ved et bord og spiste med kniv og gaffel! Helt utroligt efter de uger under
meget primitive forhold. En særlig opmuntring for mig var det, at Tamara,
husets unge datter, åbenbart syntes godt om mig, hvilket jeg fik bekræftet ved
de øjekast, som hun sendte mig, og jeg var ikke længe om at skyde tilbage. Så
sørgede hun altid for, at jeg fik det største stykke på min tallerken. Men ak, få
dage senere var der ikke andet end minderne og kammeraternes smådrillerier
tilbage.
Videre mod vest. Skønne landskaber ind imellem. Tit havde jeg forestillet
mig, at der var fred, og at man kunne nyde det dejlige land som turist.
Ind imellem opstod der problemer under tilbagetoget. Kampvognene vejede jo
ca. 25 tons, og de broer, som vi måtte over, var ikke altid beregnet til den
belastning. De fleste var træbroer og man hørte sommetider bjælkerne knage
under vægten. - Det gik jo ikke godt hver gang. En dag, da vi skulle over en
balka, dvs. en af de mange store kløfter i landskabet, var der en af kamp
vognene som styrtede ca. 20 m ned. Jeg hørte først om ulykken et par dage
senere.
Frontlinierne var nu aldrig stabile. Det store tilbagetog var en kendsgerning,
som i radioens Wehrmachtbericht omtaltes som "frontbegradigung". Selv om
vort panserregiment var i stand til at holde stillingen, så havde russerne vun
det så meget terræn både nord og syd for os, at vi måtte følge med mod vest,
for ikke at blive omringet. Flere 100 km blev i sommerens løb tilbagelagt på
larvefødder, gennem brændende landsbyer eller landsbyer, som havde ligget i
ruiner siden ruslandfelttogets begyndelse. Men man kunne også blive overra
sket over at finde steder, hvor krigen ikke havde sat sine spor endnu, hvor
befolkningen, eller de, der var tilbage, gamle mænd, kvinder og børn, var
beskæftiget med deres daglige sysler på markerne eller i deres lerklinede
huse, der foruden familien kunne rumme både høns, smågrise og spædekalve
i en pærevælling. I hvert hus fandtes der en ikon, et helgenbillede, altid
anbragt i et hjørne af rummet, desuden, typisk for et russisk bondehus, en
kæmpemæssig lerklinet ovn, der rummer op til en fjerdedel af stuen. Ovenpå
ovnen sover hele familien om natten.
Større byer har jeg ikke oplevet, med undtagelse af CHARKOW, som vi
kørte igennem et par gange, den ene gang overnattede vi endda på "den røde
plads" i byens centrum, der ikke var andet end en dynge ruiner.
Den ulidelige sommerhede var nu forbi, og det blev koldere, især om natten.
Regnen kom og forvandlede de støvede veje til morads, som især køretøjer
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med hjul havde svært ved at forcere, men da der ikke fandtes grøfter, og veje
ne altid var i niveau med landskabet, kunne de godt nå at blive 50 til 100 m
brede, ved at man kørte ved siden af den oprindelige vej, når den blev pløret,
indtil den også blev æltet til morads o.s.v.
I slutningen af september var vi nået til et område i nærheden af byen
STUDENEZ, hvor vi fik at vide, at vi skulle forberede os til et længere ophold
der, fordi stillingerne skulle holdes og vi skulle grave os ned for at kunne
modstå det forventede russiske storangreb. Hærledelsen havde vist forhåbnin
ger om at kunne standse tilbagetoget vinteren over. Vi befandt os i et meget
bakket terræn, hvor vi så begyndte at grave os ned. Vi brugte træstammer som
loft og skovlede jord ovenpå. Det var et stort arbejde og kostede tid og slid.
Vores panser havde fået en motorskade, og det var blevet beordret, at vi skul
le på værksted om et par dage, men det kom nu til at gå helt anderledes. Næste
morgen, det var den 11. oktober 1943, brød helvedet løs. Russerne havde star
tet et storangreb og skød med alt, hvad de havde. Det var en infernalsk larm
af granater, der kom hylende og sprang rundt omkring os. Ind imellem drøne
de lyden af de frygtede "stalinorgler”, der affyrer en halv snes raketter med
sekunders mellemrum. Disse udspyer kaskader af dødbringende granatsplin
ter på nedfaldsstedet. Der lød skrig fra soldater, der allerede var blevet ramt.
Kører og jeg var de første, der nåede ind i vognen. Der skulle jo prøves om
motoren kunne starte, og jeg skulle lytte efter ordre over radioen. Ordren kom
ret omgående: Kør frem til modangreb! Men kampvognen ville ikke starte!
Alle andre kampvogne drønede afsted, og vi stod der ude af stand til at røre os
ud af pletten. Over radioen kunne vi høre, at modangrebet var slået fejl, og at
russerne var brudt igennem. Da vi lå bag en høj skrænt, ville vi ikke kunne se
russerne, før de var umiddelbart over os. Så kom ordren til os: Forlad kam
pvognen, spræng den i luften og kom op til landevejen, hvor i vil blive taget
op. Med et fantastisk held nåede vi, efter sprængningen af panseren, gennem
granatilden til det aftalte sted, for derefter at blive kørt til trosset, hvor man i
mellemtiden også var blevet betænkelige ved slagets udvikling. Dagen derpå
gik tiden med at skaffe de mest nødvendige ting som tæpper, skifteundertøj,
toiletsager og spisegrej. Alle de ting nåede vi ikke at få med os, da panseren
skulle sprænges.
Jeg havde knap nok samlet tingene, da jeg allerede blev beordret, dvs. tildelt
en anden kampvogn, der under sidste angreb havde mistet radiotelegrafisten.
Nye mennesker omkring mig. Jeg følte mig ret elendig. Afsted igen i silende
regn og mudder. Ingen udsigt til at få nogle timers søvn foreløbig. Efterhånd
en var jeg helt gennemblødt, totalt udmattet og rystede over hele kroppen. Jeg
må ha' set ret elendig ud, for den nye kommandant sendte mig til lægen. Her
fik jeg at vide, at jeg havde gulsot, og skulle indlægges på lazaret. Samme dag
blev jeg af en motorcykelordonnans kørt til et opsamlingssted for sårede. Her
lå jeg på en halmmadras i en stor lade sammen med mange sårede. Mange bar
blodige forbindinger og led af mange smerter, men på næsten alles ansigter
(sikkert også på mit) kunne man se følelser af lettelse over at være sluppet ud
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af et helvede. Om aftenen kom der et russisk sangkor, der var blevet engage
ret (tvunget) til, at synge. Jeg kunne knap nok fatte, at jeg lå der, totalt udmat
tet men uden smerter, med udsigt til nogle ugers lazaretophold.
Dagen efter begyndte togrejsen mod vest, nogle dages ophold i LUBLIN og
igen et par dages togrejse gennem Polen til Tyskland, hvor jeg blev indlagt i et
lazaret i en lille by i Pommern, Treptow an der Rega. En ubeskrivelig følelse,
da jeg efter den første nat vågnede i en rigtig seng med rent sengetøj. Meget
er der egentlig ikke at fortælle om disse få ugers lazaretophold. Jeg kom ret
hurtigt til hægterne igen. Dagene var ellers ret ensformige, bortset fra de dage,
da lazarettoget ankom med flere sårede. Så gik snakken. Alle fortalte om
meget hårde kampe med faldne hver dag. Det gik op for mig, at hver eneste
dag i lazarettet, betød en lille chance mere for at overleve krigen.
Så kom dagen da jeg blev udskrevet og sendt til Ersatzabteilung i Neuruppin,
som straks sendte mig på en 14 dages rekreationsorlov! Ni måneder var gået,
siden jeg som skoledreng forlod byen, men for mig føltes det, som om der lå
år imellem. Jeg var blevet en anden, men for far og mor var jeg stadigvæk
drengen, der burde passe sin sengetid osv. osv. Nå, skidt med det, det var alli
gevel svært at finde nogen form for forlystelse i byen, bortset fra biograferne.
Det var jo vigtigt for nazisterne, at folk fik lejlighed til at gå i biografen, for
i biffen kunne de vise publikum, hvor godt det gik soldaterne ved fronten! Så
var der spadsereture i byen. De første par dage gik jeg i uniform, men jeg blev
hurtigt træt af at gøre honnør til højre og venstre og passe på, man ikke over
så nogen. Derfor trak jeg i civil, og så kunne de alle rende mig et vist sted.
Gamle skolekammerater var der ingen af, men jeg mødte flere forældre til
dem, klædt i sort, og så fik jeg at vide, at de havde fået et sortrandet brev fra
regimentet, hvori man meddelte, at deres søn var faldet "auf dem Felde der
Ehre für Führer und Vaterland”. Tusindvis af breve med sådanne fraser var
siden krigens begyndelse sendt ud til tyske hjem. Samme fraser blev anvendt
i første verdenskrig, blot med den forskel, at teksten dengang lød: ’’für Kaiser
und Vaterland!"
To ugers orlov var hurtigt forbi og i begyndelsen af december var jeg tilbage
i Ersatzabteilung Neuruppin, hvor jeg så til min store overraskelse mødte
gamle kammerater fra fronten, der var blevet såret og havde tilbragt uger på
lazaret, blandt disse var der en, der gik let foroverbøjet og med stok! Jo, det
var een jeg kendte! Han var med i den panser, som havde knust træbroen og
var styrtet ned i balkaen. Han havde overlevet med en brækket ryg.
Da lægen endnu ikke havde dømt mig til Kv. (Kriegsverwendungsfahig =
egnet til fronttjeneste), var jeg blandt de heldige, der fik juleorlov.
Tilbage til garnisonen lige efter nytår, igen til, lægeundersøgelse, og så fik jeg
som ventet "Kv." stemplet i mine papirer, og det var næsten en marchordre til
fronten. Den kom så et par uger efter. Samme cirkus som for et halvt år siden,
men denne gang skulle jeg så opleve den berygtede russiske vinter, men hel
ler ikke denne gang fik vi udleveret særligt hensigtsmæssigt vintertøj.
Rejsen gik så fra Berlin i almindeligt tog til Breslau og efter et par dages
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ophold her med udgangstilladelse fortsatte vi rejsen med kreaturvogne med
halm på gulvet og en brændeovn i midten. Det var den 30. januar 1944, 11 år
siden Hitler kom til magten for at bygge et tusindårigt rige, som han kaldte
det.
Kun godt otte dage varede togrejsen, så kom vi til den sidste jernbanestation
før fronten. MALA WISKA hed byen. Herfra skulle vi så videre til regimen
tet, men hvordan ? Enten havde der været en tøperiode, eller var vinteren slet
ikke begyndt endnu, for vejene var simpelthen ufremkommelige på grund af
et knædybt mudderlag.
Til fronten kom vi dog, i de såkaldte panjevogne, trukket af de små russiske
heste, der var ret seje og udholdende, - dem skulle jeg senere stifte en del
bekendtskab med.
Med mudder helt op til knæene nåede vi så mit gamle kompagni i GORODSCHINA, hvor vi blev budt velkommen af kommandosergenten. Jeg var
jo nu en af de gamle, men der var også kommet et hold helt nye og uerfarne
O.A.'er, Det vil sige soldater i min alder, der har valgt officerskarrieren, og
nu som officersaspiranter skulle på få måneders fronttjeneste og så tilbage til
officersskolen i Tyskland. Andre nyuddannede soldater, der var kommet sam
men med mig, blev straks videreekspederet til infanteriet, fordi der simpelt
hen ikke var kampvogne nok, og de der var tilbage, var nærmest ukampdyg
tige i dette bundløse pløre.
Heldig eller ikke heldig, jeg blev i hvert fald i det gamle kompagni.
Vinteren kom nu alligevel med masser af sne og kuldegrader helt ned til
minus 30. Godt så længe der var nogle varme russerhytter, men der skulle jo
holdes vagt. Så skulle man sørge for at blive pakket ind, så ikke næse, ører
eller tæer fik forfrysninger. Under "normale” forhold var man på vagtpost 2
timer ad gangen. Var der folk nok, slap man med en enkelt omgang i løbet af
en nat, ellers var der to gange to timers vagttjeneste. I stærk frost stod vi en
halv time ad gangen, men så havde man også "fornøjelsen" flere gange i løbet
af natten. Når vi gik to og to, var der gerne lejlighed til at sludre, udveksle
tanker, sorger og bekymringer, fortælle om de breve man havde fået hjem
mefra. Der var en kammerat, der var ved at miste modet til at leve videre, for
di han havde fået at vide, at hans kone og børn var blevet dræbt ved et af de
mange luftangreb på Hamborg. Jeg selv havde i sommeren 1943, få uger efter
min ankomst til fronten, fået at vide, at søster Bodil havde mistet hjem og
indbo, men reddet livet under brandstormen efter det store bombardement af
Hamborg i august.
Når vi kendte hinanden godt nok, og vi vidste om hinanden, at vi ikke var
fanatiske nazister, kom vi også ind på andre, men farlige samtaleemner.
"Hvad mener du om denne meningsløse krig ?, Hvad kæmper vi for eller,
hvad mener du om Hitler ??" Hvis de meninger, der kom frem under disse
fortrolige samtaler, blev refereret til de forkerte, så kunne man risikere at bli
ve stillet for en krigsret og dømt for "Zersetzung der Wehrkraft" eller
"demoralisering" og blive skudt.
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Der var nætter, hvor man var optaget af at lytte intenst til, hvad der foregik hos
russerne. Jeg husker tydeligt en nat efter nogle hårde kampe, der havde tyndet
forfærdeligt ud blandt infanteriet. Hen mod aftenen var skyderiet holdt op.
Men så var der andre lyde, der vakte opmærksomhed: Raslende larvefødder,
larmen af store kampvognsmotorer, uafbrudt hele natten. Russiske tanks, der
kører i angrebsposition. Ny storoffensiv. Hvor længe skal vi vente, før de igen
drøner mod os ? Sker det mens jeg har vagt endnu, eller næste gang, eller først
i morgen ? Jeg orkede ikke at tænke på andet. Rent psykisk var sådan en ven
tetid mindst lige så belastende som selve kampen. Russerne sørgede for, at
ventetiden ikke blev lang. Den 8. marts måtte vi afsted i snestorm. Bundløs
mudder under et tykt snelag. Efter få kilometer sad vi fast i mudder. Fra den
dag var alt et stort kaos, der vist nok skyldtes sammenbrud af de tyske front
linier.
Jeg husker ikke detaljeret, hvad der skete, fordi der ikke foreligger breve fra
de uger. - Vi fortsatte tilbagetoget med hestekøretøjer, der rummede bagage,
håndvåben og en del forplejning.
Efterhånden frøs det adskillige grader. Ved stort held havde jeg fået fat i en
kæmpestor lammeskindsfrakke. Uden den havde jeg nok ikke klaret det uden
forfrysninger. Een bestemt nat husker jeg ret tydeligt. Det var snestorm og vi
kom kun langsomt frem. I flere timer var vi gået ved siden af vognene og
skubbede, fordi hestene ikke kunne klare det alene. Der lå så meget sne, at
man ikke kunne se vejen, men man kunne ikke tage fejl, for hele ruten var
markeret af brændende køretøjer, der stod i lys lue og lastbiler, der var stuk
ket i brand. De måtte jo ikke falde i russernes hænder. Vi fik øje på en fastkørt lastbil, der endnu ikke brændte og så straks en chance for at finde noget
spiseligt i den. I førerhuset sad der en soldat, som vi nok hellere måtte spørge
først. Manden svarede ikke. Hvad pokker, sidder han bare og sover. Nej, det
gjorde han ikke. Han var død og helt stivfrossen.
Langt over midnat kom vi til en lille landsby. Dødtrætte masede vi ind i en
russerhytte, der allerede var optaget til bristepunktet, men det var dejlig varmt,
og vi kunne have sovet i stående stilling. Vi havde kun lige fået varmen, da en
officer kom ind og sagde, at russerne ville nå frem om få timer. Hellere fryse
ihjel end at falde i russisk fangenskab !
Allerede få dage senere havde vi mistet kontakten med vores enhed og måtte
sørge for os selv. Af gammel vane var det mig, der skulle være kok, når vi
engang imellem var så heldige at fange en høne, som mirakuløst havde over
levet, indtil den mødte os. En dag stod vi pludselig med en flok køer, der var
blevet hjemløse og ikke blevet malket. Så stod menuen på friskmalket mælk,
det var jo en ren luksus.
Vinteren var nu ved at være forbi, og på et eller andet tidspunkt måtte vi opgi
ve hestene og marchere videre med bagagen på ryggen.
Den 19. marts 1944 nåede vi WOSNESSENSK. I de første aprildage nåede vi
efter mange dagsmarcher floden DNJELSTR. Vi skulle over en pontonbro,
men der var så megen trængsel, at vi måtte vente til næste dag. Der var sol-
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dater fra alle mulige våbenarter, og som en kuriøs kontrast til alt militær, så vi
os pludselig midt i en stor sigøjnerlejr. Sigøjnerne følte åbenbart ikke trang til
at afvente russernes ankomst. På den anden side af floden var vi i Bessarabien, som dengang hørte til Rumænien.
Den 10. april 1944 nåede vi KICHINEW, en større by i Rumænien, hvor vi
fandt resten af vort kompagni, der var blevet fast indkvarteret. For en ordens
skyld skal jeg lige indskyde, at Rumænien under krigen havde våbenpagt med
Tyskland, og der var en del rumænske tropper med i kampen mod russerne.
En ny forsvarslinie var blevet bygget op, og vi skulle forsvare den.
For at rette op på evt. manglende disciplin og kampmoral blev der beordret
streng eksercits fra morgen til aften. Det rygtedes hurtigt, at vi havde en fana
tisk sadist som divisionskommandør. General Schörner. Det navn glemmer
jeg aldrig. Hver morgen skulle kompagniet træde frem til appel og under retstilling blev generalens dagsbefaling læst op. Der gik næsten ikke en dag uden
oplæsning af krigsretsdomme. F.eks. blev en soldat henrettet pga. faneflugt.
Han havde fulgt en såret kammerat tilbage til frontlazarettet. Han blev dømt
til døden, fordi han havde forladt sin post. Mange andre af generalens bedrif
ter verserede som rygter i geledderne.
Flere år efter krigen læste jeg om denne general i aviserne. Han havde få uger
før Tysklands kapitulation været garnisonskommandant i Breslau, hvor han
opretholdt disciplin ved at udstede dødsdomme til højre og venstre. Efter
kapitulationen havde de allierede så fundet ham i en bjerghytte i Alperne, iført
tyrolertøj.
Tilbage til KICHINEW. Ugerne gik, og det var efterhånden blevet meget
varmt. Vi havde fået nye tanks af typen IV med 8,8 cm kanon. Nu måtte jeg
regne med at blive tildelt en besætning til de nye vogne. Det skete også, men
i sidste øjeblik fik jeg at vide, at man havde udpeget en officersaspirant i ste
det for mig. Disse fyre skulle jo kun være ved fronten i et par måneder, og der
efter på officersskole i Tyskland. Men i denne korte frontperiode skulle de så
i største omfang deltage i kamphandlinger. Derfor var det ham, der sad i den
panser, da de samme dag rullede afsted mod de forreste linier. Dagen efter
kom han tilbage til trosset. Sammen med nogle andre lå han i en lastbil, svøbt
ind i en blodig presenning. Jeg var med til at begrave ham om aftenen.
Disse kampe fandt sted i maj ved byen BUDESTI. Især kampene om "Stahl
helm-Höhe” var hårde.
I løbet af disse sommermåneder i Rumænien var vi hele tiden enten i
KICHINEW eller i omkringliggende landsbyer. Jeg var stadig ved trainet og
havde forskellige jobs, engang som køkkenmedhjælper. Et roligt job uden
farer, tænkte jeg, indtil den dag vi blev alarmeret og omgående skulle rømme
stedet og køre til en anden by. I største hast blev alt køkkengrej, proviant og
brændsel læsset på køkkenvognen, og så afsted. En østrigsk køkkensergent og
jeg helt øverst under presenningen, ovenpå alt det grej, sådan kørte vi på veje,
der var pløjet op af bæltekøretøjer. Så skete det pludselig. Vognen kom for
langt ud i rabatten, fik overbalance og endte i grøften med hjulene i vejret. Det
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første jeg opdagede var, at jeg lå fastklemt med alle de gryder og pander, poser
og sække og knuste flasker over mig. Jeg kunne mærke noget klæbrigt og kon
staterede, at jeg var helt oversmurt med blod. Wieneren kunne jeg høre klyn
ke og jamre. Langt om længe fik de to fra førerhuset gravet os fri. Jeg kunne
se på deres ansigter, at de ikke gav mig store chancer for at overleve, men det
gik godt alt sammen. Wieneren endte på lazarettet med to brækkede ribben,
og jeg var helt i orden, efter at jeg fik vasket "blodet", som viste sig at være
tomatsaft, af brillerne og mig selv.
I begyndelsen af juli 1944 fik vi flere nye pansere, som skulle bemandes. Den
ne gang slap jeg ikke, for nu var der ikke flere officersaspiranter. De, der hav
de overlevet, var blevet sendt hjem på officersskole. Den 7. juli var vi 5 mand
i en ny panser. Kommandanten Unteroffizier Gross, flink fyr, havde forresten
søgt om at komme på officersskole. Dernæst Schmidt og Roske ved kanonen,
Suhrow, køreren, og så mig som radiomand og maskingeværsskytte.
Interessen var altid vakt, når vi hørte nyheder fra andre fronter. Invasionen i
Normandiet, de allieredes sejre i Italien og Frankrig. Nu skulle vi bare holde
ud og afvente de hemmelige vidundervåben, der var ved at blive afprøvet. Det
fortalte man ikke alene soldaterne ved fronten, men hele det tyske folk i de
sønderbombede byer.
Mens vi lå i Rumænien, kom meddelelsen om det mislykkede attentat mod
Hitler. Der blev råbt "Verrat" og "Schweinerei" og andre ting, mens andre hvi
skede, at hvis det var lykkedes, så ville den meningsløse krig havde været for
bi, og det var jeg selv overbevist om. Der lå spænding i luften. Hvor mange
generaler var impliceret i attentatet ? General Schorner skulle i hvert fald
demonstrere sin solidaritet med føreren ved at beordre den traditionelle mili
tærhilsen afskaffet og i stedet for indført nazihilsen med løftet arm. Interes
sant nok kunne man nu finde ud af de forskellige kompagnichefers indstilling.
Der var dem, der straks parerede ordre og andre, der nægtede at efterkomme
den. Vi skulle bare fortsætte med at hilse, som vi altid havde gjort, fik vi at
vide. I hvert fald indtil vi fra højere sted fik bekræftet det modsatte skriftligt,
sagde chefen. Nogle dage senere måtte han bøje sig. I modsat fald ville han
nok risikere at få samme behandling som oprørslederen general Von Stauffenberg, der som bekendt blev hængt sammen med en del andre.
Kampene ved vestfronten krævede naturligvis større troppekoncentrationer,
som ellers ville være til rådighed ved østfronten og derfor lykkedes det rus
serne at trænge stadig længere mod vest, hvor de efterhånden var nået et godt
stykke ind i Polen. Dermed var Østprojsen, dengang Tysklands østligste pro
vins, i farezonen, og det fik så en afgørende betydning for os.
Den 30, juli skulle vi forlade Rumænien. Alle kampvogne og lastbiler med
forsyninger, felkøkken og andet rullende materiel blev anbragt på åbne jern
banevogne. Mandskabet måtte så slå sig ned foran og bag køretøjerne, eller
ovenpå for rigtigt at nyde udsigten. Heldigvis havde vi været forudseende nok
til at gemme nogle flasker af den dejlige rumænske rødvin, som vi skulle nyde
på denne tur gennem et herligt og smukt bjerglandskab, De Transnistiske
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Alper. Dengang tænkte man ikke på den fare, som det var, at færdes rundt i en
brandert på disse helt flade jernbanevogne uden gitterværk. Bare at snuble
kunne betyde et styrt i døden. Turen gennem bjergene gik jo tit langs meget
stejle bjergsider. Dengang regnede man den slags farer for ingenting på bag
grund af dem, som man havde oplevet ved fronterne. På den måde nød vi
turen og prøvede at glemme, hvad der ventede os i Polen. For nogle af os skul
le denne rejse være den sidste i vores liv. Fra De Transnistriske Alper gik turen
videre nordpå gennem lavlandet, på et vist tidspunkt opdagede vi, at vi kørte
gennem Østtyskland. Alle vegne vinkede folk til os med stor begejstring.
Hvorfor mon ? Situationen var da ved at blive håbløs. Troede disse mennesker
virkelig, at vi ville være i stand til at standse den fremstormende russiske
krigsmaskine ? Forståeligt nok må befolkningen ha' været skræmt over at
fronten nu rykkede nærmere og nærmere den tyske grænse.
Efter 10 dage nåede vi så bestemmelsesstedet i Polen. Der var hektisk
aktivitet alle vegne. Fronten var ikke langt væk, man hørte tungt russisk
artilleri i det ijerne. Der var mange sårede på opsamlingsstederne, ventende
på transport mod vest.
Vi fik lige en enkelt dag til at gøre alle panserne klar til kamp, og dagen efter,
den 11. august 1944, var vi midt i helvedet. Byen RAKOV skulle generobres.
Det blev den også. Men allerede dagen efter måtte den efter store tab opgives
igen. Feldwebel Michaelis, en glad fyr, som jeg havde lært lidt nærmere at
kende under rejsen, var blandt de faldne.
’’Min" panser, kampvogn nr. 615 kunne melde "alt vel ombord" - men hvor
længe ? Vi var nu rigtig klar over, at vi stod over for en ijende, der var os
talmæssigt langt overlegen.
Resten af august kom vi ikke mere til ro. Med et minimum af søvn og en
uafbrudt larm af artilleri, maskingeværild og stalinorgler ind i mellem, prøve
de vi at overleve een dag ad gangen. Kampenen om KUCOW den 13/8,
GOMY den 2. til 4. august, var kulminationer i et afsindigt ragnarok af død
og fordærv. Lugten af sved og andres blod havde blandet sig med stanken af
brændende landsbyer og sat sig fast i tøjet. Synet af utallige lemlæstede og
sønderrevne døde og halvdøde kroppe havde ætset sig ind i ens bevidsthed.
Endelig fik vi et par dages hvil på godset JACENTOW, bag fronten. Tid til at
få lidt søvn og vaske snavset og stanken af sig. Udover det fik vi så ordre til
at rense og pudse uniformen og lædertøj og gøre klar til regimentsappel dagen
efter. Hvad skulle det nu betyde ? Da kommandosergenten (som også kaldes
"Spiess" i hele hæren) lod os træde an dagen før, for at kontrollere uniformen,
lagde jeg mærke til at han kiggede mig særligt efter i sømmene.
7. september. Regimentsappel. Flere hundrede mand i rad og række. Kom
mandøren holdt en tale og begyndte så at læse en række navne op, - mit
iblandt, som skulle træde frem for at få hæftet jernkorset på brystet. Dette
magiske kors, som blandt nogle soldater var så eftertragtet, at de meldte sig
frivilligt til dette helvede, for at opnå at blive dekoreret med det. Jeg må da
indrømme, at jeg var stolt den dag.
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Straks dagen efter gik det med
jernbane til et andet afsnit, i
nærheden af RADOM, uden dog
at blive involveret i kamp. Videre
med jernbane til NASIELSK,
hvor vi blev indkvarteret i en
landsby i nærheden af floden Weichsel. Det var her, russerne ville
gøre de største anstrengelser for at
komme over floden, med Oder
floden som deres næste mål !
Vi skulle gøre os kampklar og
være forberedt på meget hårde
kampe. Disse begyndte den 3.
oktober 1944. Med en voldsom
spærreild havde russerne forbe
redt deres angreb, men denne
gang havde den tyske hærkom
mando åbenbart skrabet alle reserver sammen. I løbet af den følgende dag veg
russerne tilbage, ca. 5 km mod øst gennem jævnt og fast terræn, ideelt for vore
pansere. Under aften gik angrebet i stå på toppen af et højdedrag. Bag højene
havde russerne forskanset sig og på toppen af højdedraget stod vi som veri
table skydeskiver, derfor trak vi os tilbage for foden af højene. Her stod vi
resten af natten, afventende, hele tiden i kontakt med de andre pansere, dvs.
dem, der var tilbage.
Lige før daggry havde vi kompagnichefen i radioen. Han ville have en panser
på højen for at rekognoscere. Det blev os, der fik opgaven. Vogn 615 med
Gross som kommandant. Gross syntes, det var en ære, og navnlig, fordi han
jo om få dage skulle forlade os for at komme på officersskole. Så ville det jo
pynte med rosende omtale af hans bedrifter i de papirer, han skulle vise frem
på officersskolen. Altså fremad, march!
Jeg har haft flere kampvognskommandanter i min frontperiode, f.eks. Gerhard
Briickner, en mand med langvarig kamperfaring, men fordrukken. En anden,
der var et rystende nervevrag, hvor vi måtte frygte, at han i panik ville føre os
lige ind mod de russiske kanonmundinger. Nu havde vi en ny kommandant,
der var parat til at gøre det samme, bare ikke i panik, men fordi han ville være
en helt! - Ingen havde spurgt os andre, om vi havde lyst til at være helte. Nej,
vi var kun interesseret i at komme levende igennem dette helvede. Men den
ne dag, den 5. oktober 1944 i morgendæmringen, så det ikke ud til at vi skul
le opleve at se solen igen.
Nå, nu sker der da noget. Ingen tid til filosofiske tanker. Med drønende moto
rer og skudklar kanon og maskingeværer gik det op ad bakke, indtil vi nåede
toppen med udsigt over de russiske linier. I morgendisen så jeg gennem sigtekikkerten glimt af skyts, der var begyndt at fyre på os. Den største fare kom
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fra en "stalin" tank, der kun stod på få hundrede meters afstand. Gross havde
også set den og gav straks ordre til at åbne ild mod russeren. Jeg så med
spænding gennem kikkerten. Så kom drønet fra vores egen 8,8 cm kanon. Jeg
så at Schmidt havde ramt for kort. Nu så jeg, at russeren drejede sin kanon lige
mod os. Fischer var lige ved at lade kanonen med en ny pansergranat, da bra
get kom. Hvad der så skete i de følgende sekunder, har jeg senere oplevet i
tankerne mange gange. Et øredøvende brag og en fornemmelse af at kam
pvognen blev flyttet med et ryk. Refleksmæssigt dukkede jeg hovedet, afven
tede kommando fra Gross til køreren om at ændre position omgående, men
der var bare stilhed. Jeg vendte hovedet og så først kun et stykke af himlen,
hvor der egentlig ikke skulle have været nogen himmel, der, hvor kommand
anten skulle ha' siddet! Dernæst et chokerende syn af de døde. Den hovedløse
krop af Gross, sunket sammen, Fischer ved siden af, men Schmidt, siddende
på sin plads bag kanonens sigtekikkert, oversprøjtet med blod og under chok.
"Tilbage" skreg jeg til Eckstein, men han var jo allerede i gang med at bakse
med motoren, men panseren ville bare ikke køre! Og der var ikke tid til at fin
de ud af det, det næste skud fra russeren ville sikkert være en fuldtræffer. Ud
i en helvedes fart alle tre. Ud gennem lugen, et meget farligt øjeblik, og så ned
på jorden, lige på maven, så flad som muligt, men ikke længere end det var
nødvendigt til en orientering. Heldigvis var der et granathul få meter fra pan
seren. Der mødtes vi. Nu havde russerne jo set os hoppe ud og ville nu prøve
at meje os ned.
Det lykkedes os at springe fra det ene granathul over i et andet, mens projek
tilerne peb om ørerene på os, indtil vi nåede fra højen ned til de andre tanks.
Så lød der igen et brag. Panser 615 havde fået en fuldtræffer!
En kort melding til kompagnichefen, der efter at have konstateret at vi tre
overlevende var uskadte, beordrede os tilbage til trosset, tilbage ad den sam
me vej gennem det terræn, som vi havde fravristet russerne dagen og natten
før. En slagmark med døde soldater, ødelagte køretøjer, bl.a. en russisk pan
ser, tilsyneladende uskadt med motoren i gang, men besætningen var død.
Vi holdt et lille hvil, da Schmidt begyndte at klage over smerter i ryggen. Ved
nærmere undersøgelse viste det sig, at han havde fået nogle splinter i ryggen,
men det var ikke værre end at han kunne holde ud, indtil vi omsider nåede til
en forbindingsplads, hvor Eckstein og jeg tog afsked fra ham, og ønskede
ham, at hans sår måtte være alvorlige nok til at blive sendt hjem. Et "Heimatschuss" var jo lige hvad så mange soldater ønskede sig.
Så var der kun Eckstein og jeg, der meldte os tilbage til trosset. Vi fik så lov
til at hvile os, skaffe os rent tøj, toiletsager m.m. For alle personlige ting til
dagligt behov lå jo i vores kampvogn, da den sprang i luften. Vi havde regnet
med en lille uges hvil ved trosset, som overlevende ved ramte pansere pleje
de at få, men denne gang havde jeg ikke heldet med mig. Der var lige brug for
en ny radiomand i en kampvogn, der havde mistet en mand. "Meld dem hos
Oberfeldwebel Schulz, panser 634, vi skal være kampklar i morgen!" Det var
den 8. oktober. Nye mennesker som jeg ikke havde den mindste tilknytning
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til. Jeg blev grebet af depression og samtidig af en vis portion fatalisme. Det
måtte være umuligt at blive ved med at have heldet med sig. Nu syntes jeg, at
alt var imod mig. Vejret blev dårligt, regnen silede ned og det blev koldt. Jeg
blev våd til skindet, jeg havde ikke tilstrækkeligt med tøj, siden jeg mistede
alt hvad jeg havde. Om natten måtte vi blive i panseren, kampene var blevet
hårdere end nogensinde.
En nat sad jeg, som jeg plejede, og var nok faldet i søvn af dyb udmattelse, da
et russisk angreb startede som lyn og torden omkring os. Muligvis havde jeg
drømt, at jeg lå i en rigtig seng, for jeg rejste mig lynhurtig og knaldede hove
det mod maskingeværet lige foran mit hoved og knuste brillerne.
Nu husker jeg ikke detaljerne mere, men på grund af min ukampdygtighed
blev jeg hurtigt skiftet ud med en anden og måtte selv tilbage til trosset. Dagen
efter hørte jeg, at panser 634 havde fået en fuldtræffer. Ingen overlevede.
Jeg skulle nu bare afvente kørelejlighed til et eller andet lazaret, hvor jeg kun
ne få tilpasset et par nye briller. Jeg følte mig nu mere og mere elendig, og da
jeg opdagede at jeg fik en gullig hudfarve, gik jeg til lægen, som stillede dia
gnosen: Svær gulsot. Brillerne var nu blevet et underordnet problem. På en
motorcykel med sidevogn blev jeg kørt til "Hauptverbandsplatz", stedet hvor
sårede og faldne samles. De sårede får førstehjælp og sendes videre til laza
ret.
THORN var min næste station, hvor jeg kom under lægebehandling. Lægen
syntes nok at mit tilfælde krævede en længere behandling og sendte mig
afsted med et andet lazarettog til Marienburg i Østprøjsen (nu Rusland).
Pludselig var krigen langt borte, sådan da. De første dage tænkte jeg ikke på
andet end at sove. Så begyndte jeg at interessere mig for omgivelserne. De fle
ste medpatienter havde det jo langt værre.
Dagene gik og der udvikledes et virkelig godt kammeratskab og syge
plejeskerne havde vi også et godt forhold til.
Det var her i Marienburg jeg kom til at fejre min tyve års fødselsdag.
Schwester Else, der var min moderlige sygeplejerske, havde bagt en fødsels
dagskage til mig. Den største overraskelse var mors besøg. Det er svært for
dem, der ikke har oplevet krigen, at forestille sig, hvad det betød, at rejse tværs
gennem et sønderbombet Tyskland, dengang i 1944 om vinteren. Mørklagte,
kolde kupeer, knuste ruder i nogle af dem, store forsinkelser undervejs og fare
for bombeangreb under hele rejsen. Men hun kom, og jeg var så heldig at få
lejet et værelse til hende i byen. Jeg var ikke sengeliggende mere og fik end
da lov til at gå i byen. Mor rejste hjem igen efter nogle dage, og jeg regnede
så småt med at skulle sendes til fronten igen. Fronten var nu rykket nærmere,
der kom dagligt en jævn flygtningestrøm fra kampområdet.
Mindst en gang om ugen var der raskmeldinger, de fleste sendtes direkte til
fronten. Enkelte var så heldige at få rekreationsorlov først, men det rygtedes,
at selv orlovssoldater nogle gange blev standset af militærpoliti på banegård
en, fik deres orlovstegn annulleret og sendt til fronten omgående.
Jeg kunne ikke forstå, at det ikke snart blev min tur. Jeg havde på fornem
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melsen, at overlægen havde nogle planer med mig. Det fik jeg snart bekræf
tet. Lazarettet var begyndt at træffe forberedelser til at evakuere de hårdt såre
de og liggende patienter og derefter flytte hele lazarettet længere mod vest.
Marienburg ville snart være frontområde.
Jeg blev kaldt ind til cheflægen, som meddelte mig, at jeg var berettiget til
ijorten dages orlov, samtidig bad han mig om at gøre ham en stor tjeneste. Han
ville gerne betro mig en kuffert med sine private ting, som jeg skulle aflevere
på en privatadresse i Berlin. Jeg indvilligede selvfølgelig med glæde, ved tan
ken om ijorten dages uforventet orlov, selv om det ikke rigtig huede mig at
skulle gennem det sønderbombede Berlin.
Den 20. januar 1945 forlod jeg Marienburg. Ingen militærpoliti på banegård
en, der skulle snuppe egnet kanonføde til øjeblikkeligt forbrug. Mon over
lægen havde undersøgt det ? Han skulle jo gerne have reddet sin kuffert i sik
kerhed!
Gensynet med Berlin var et chok. Utallige luftangreb havde forvandlet byen
kraftigt. Af den kendte Lehrter Bahnhof var der næsten kun stålskelettet til
bage. Mange steder ulmede det endnu i ruindyngerne. For mig var der kun en
ting at gøre: Aflevere kufferten, og så ud af byen i en helvedes fart. Huset lå i
byens udkant, ca. en halv times kørsel med S-banen under normale omstæn
digheder. Missionen tog bare flere timer p.g.a. trafikvanskeligheder efter de
sidste dages bombning.
Næste mål efter Berlin var Hamburg. Her så det ikke bedre ud end i Berlin,
måske endda langt værre. Jeg havde svært ved at finde gaden, hvor tante Henni (faster) og onkel Jens boede. Jeg blev der kun for at overnatte. Næste dag
nåede jeg så til Slesvig. Glæden ved at være hjemme og være sammen med
familien, blev overskygget af den knugende fornemmelse af, at vi gik en slem
fremtid i møde. Det var svært at skaffe føden. Bodil boede jo nu i Slesvig efter
Hamburgs store bombardement i 1943, da hendes hjem blev lagte i ruiner. Nu
var hun højgravid.
Den 4. februar var min orlov forbi, og efter en besværlig togrejse og en over
natning hos svoger Karl-Heinz i Hamburg (et lejet værelse), kom jeg tilbage
til Ersatzabteilung 5 i Neuruppin. På grund af uregelmæssigheder i tog
trafikken efter luftangreb, rejste jeg ikke over Berlin, men ad en bistrækning
over Neustadt. Dagen efter hørte jeg, at nejop den dag var samtlige soldater
på gennemrejse i Berlin blevet "konfiskeret" og omgående sendt til fronten. Igen heldigt sluppet!
Gensynet med min gamle garnisonsby Neuruppin efter ca. eet år skete uden
sindsbevægelser. Tilsyneladende var alt uforandret. De allierede havde ikke
anset den lille provinsby for vigtig nok til at rette et målbevidst angreb mod
den, trods kasernerne. Berlin var stadig deres vigtigste mål og luftforsvaret
kunne ikke forhindre en systematisk ødelæggelse.
Een ting var ret iøjefaldende i Neuruppin. Der var kommet kolossalt mange
evakuerede berlinere og flygtninge fra Østprøjsen og Pommern. De fleste hav
de gennemgået forfærdelige strabadser på landevejene. I kasernen var det
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mørkt og koldt. Om aftenen var der kun strøm i een time, og forplejningen var
meget dårlig, men trods alt var kasernetilværelsen at foretrække, frem for at
være med til værnemagtens sidste krampetrækninger ved fronten.
I de følgende tre måneder havde jeg forskellige jobs. Ind imellem skulle vi ud
og grave skytte- og beskyttelsesgrave i skoven. I begyndelsen af marts fik jeg
et kontorjob. Jeg stod ellers lige på vippen til afsendelse til Kurland, ellers
kendt som Letland, Estlamd og Litauen. Her forsvarede tyskerne stadig et
brohoved mod russerne i en fortvivlet og håbløs kamp med ryggen mod
muren, eller rettere Østersøen.
Der var altså kun forbindelse ad søvejen, som var meget farlig p.g.a. russiske
undervandsbåde. Netop i disse uger skete der jo forfærdelige ting på Øster
søen. Tusindvis af flygtninge fra Østprøjsen skulle transporteres ad søvejen til
andre havne i den vestlige del af Østersøen. Flere af disse transportskibe var
blevet torpederet, bl.a. den store luksusliner "Wilhelm Gustloff', der blev
sænket den 30. januar med ca. 6000 kvinder og børn ombord.
Gennem dette kontorjob var jeg altså relativt fredet de næste par måneder og
dermed var overlevelseschancen yderligere forbedret. I mit job skulle jeg bl.a.
ajourføre kartoteket (Ordnung muss sein !). Der kom officielle meddelelser
om faldne, og forbavsende hyppigt: Deserteret på vej til fronten. Et par dage
efter afgang af et transporttog til et skib i Stettin med det for omtale Kurland
som bestemmelsessted, kom meddelelsen: Tre mand ...(navnene) deserteret
ved at springe af toget! - Jeg kendte dem alle tre. Jeg hørte aldrig fra dem igen.
Mens jeg havde mit kontorjob på kasernen, kom jeg ud for en ubehagelig
oplevelse, som kunne have endt med en dødsdom for mig. Jeg havde telefonog radiovagt en nat, da der kom meddelelse om en nedskudt engelsk eller
amerikansk maskine. Dens besætning var sprunget ud med faldskærm. Der
skulle omgående stilles to kompagnier til eftersøgning. Min opgave var at
vække den vagthavende officer, der skulle tage sig af det fornødne. - Nu må
jeg lige indskyde, at jeg ved en tidligere lejlighed havde fået en irettesættelse
af den vagthavende, fordi jeg var braset ind med en lige modtaget radiomed
delelse, mundtlig, hvilket var et alvorligt brud på reglementet! Nej, som sagt:
"Ordnung muss sein", radiomeddelelser skal viderebringes SKRIFTLIGT og
helst på maskine! Godt. Jeg begyndte at sætte et ark i maskinen og gik i gang
med mit tofinger-system, jeg var jo ikke kontoruddannet. Sikke et held for
flyets besætning. Krigen er jo snart forbi. Lad dem yderligere få en chance for
at slippe væk, tænkte jeg. Jeg så på klokken. Godt, i får en lille time. Så væk
kede jeg den vagthavende med en nydelig maskinskreven ordre. Jagten var
begyndt. Først dagen efter kom jeg i vanskeligheder. Kompagnicheferne hav
de fået en røffel, fordi deres kompagnier var kommet alt for sent til eftersøg
ningen.
Nu skulle den skyldige findes, og det tog dem ikke lang tid at finde frem til
mig. Jeg kom i forhør og blev dømt til tre dages arrest. Det var blevet udlagt
som sløseri, et held for mig. Sigtelsen kunne have lydt helt anderledes, f.eks.
sabotage, og så ville dommen ha' været en dødsdom.
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Da jeg ikke kunne undværes i tjenesten, gik der endnu et par uger, før jeg kun
ne flytte ind i arresten. Disse tre dage var egentlig ganske behagelige, og jeg
tog dem som en oplevelse. Sammen med andre arrestanter blev jeg kørt ud til
officersmessen (kasino), hvor vi under streng bevogtning skulle grave bunker
til beskyttelse ved bombeangreb og - sikkert inden ret længe - beskydning fra
land. Vejret var fint og vi fik lov til at holde mange pauser og fik en hygges
nak med vagten.
En af arrestanterne var en dreng på 16 år, der var blevet grebet efter faneflugt.
Jeg havde ikke indtryk af, at han anede hvad man sandsynligvis ville gøre ved
ham. Mens han var uden for hørevidde, drøftede jeg med min fangevogter
chancerne for drengens overlevelse. Måske var der nogle fornuftige officerer,
der ville prøve at forhale sagen indtil krigen var forbi.
Da den tredje dag var gået, og jeg blev sat på fri fod, var jeg fræk nok til at
give den vagthavende en skideballe, fordi han havde ladet mig sidde i 74
timer, altså to timer for længe. Jeg betragtede det som sløseri, sagde jeg, og
sløseri kan man som bekendt ryge i spjældet for! Jeg var slet ikke forbavset
over, at han gav mig en undskyldning, for han havde jo også lært at "Ordnung
muss sein!"
Efter dette intermezzo fortsatte kasernelivet som før, men i april stod russer
ne foran Berlin og de vestlige allierede var nået til Elben og vi prøvede at gæt
te, hvem af dem, der ville nå Neuruppin først. Det så ud til, at det skulle bli
ve amerikanerne, men der var een ting, vi ikke kunne vide dengang. Det var
en aftale mellem de allierede, at vestmagterne skulle stå "stand by", når de
havde erobret Elben og så skulle russerne ha' æren af at erobre hovedstaden.
Vi sad i fælden, og den var lige ved at klappe i.
Den 27. april skete der noget. Hele Ersatzabteilung skulle med 24 timers var
sel flyttes med alt kørende materiel til Putlos i Holsten. Sikkert ikke for andet
end at afvente krigens slutning der. Nej, ikke alle skulle afsted. Ca. hundrede
mand skulle forblive i byen og holde russerne i skak og forsvare broen over
den lille flod så længe som muligt. Det skulle være unge soldater med fron
terfaring. Jeg var blandt de "heldige".
Den kendte procedure for afsendelse til fronten var indskrænket til det mini
male. F.eks. udlevering af våben: En forældet riffel af belgisk oprindelse og en
Panzerfaust, og dermed var det sket. Marchforplejning: Nul, for nu var
marchruten til fronten jo skrumpet ind fra flere tusinde til kun få kilometer.
Marchordre: Til Briickenkommando Leutnant Hass, hvor jeg skulle møde den
følgende dag. Hvad skal man gøre med en enkelt nat i en by, hvis befolk
ningen enten er flygtet mod vest eller ved at gemme sig i kældrene ? En Kam
merat havde nogle venner i byen, som han ville besøge, og jeg fulgte med
ham. Vennerne var ved at forlade byen, men inviterede os ud til at benytte
huset, og spise de madvarer, som de ikke kunne tage med sig, ja, der var oven
i købet nogle flasker, der skulle tømmes, for ikke at falde i russernes hænder.
Dejlig mæt og let beruset, smed vi os i nogle dejlige senge og sov til næste
morgen, for at møde til forberedelserne til krigens sidste fase.
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Leutnant Hass havde indrettet sin kommandocentral i byens kro, ikke ret lang
fra broen, som var byens strategiske midtpunkt. Det var jo den, russerne skul
le over. Jeg var blandt dem, der skulle posteres på den østlige side af floden.
Jeg husker ikke, hvor mange vi var, men jeg slog mig sammen med Rudi Temme, som jeg havde kendt siden jeg fik mit sidste kontorjob. Jeg kendte ham
som en fin fyr, man kunne stole på. Han havde kæmpet i Afrika under felt
marskal Rommel, "ørkenræven", hvor han blev hårdt såret og var nu rekonva
lescent, lige som jeg.
Nu var der ikke andet at gøre end at vente på russerne. Broen, det vidste vi,
skulle jo sprænges, så snart russerne var nået dertil, men vi skulle afvente ordre
om at trække os tilbage over broen før sprængningen, men forbindelsen til
kommandocentralen var så dårlig, at vi ikke kunne stole på at få denne besked.
Derfor sikrede vi os en robåd et par hundrede meter borte fra broen og gemte
den godt i noget bevoksning ved bredden, for at være sikker på at den var der,
når vi evt. fik brug for den.
Så tilbage til broen. Her var ved at ske noget. En ældre mand, en af de få
civile, der ikke var flygtet, kom os i møde og klagede over, at der var kommet
nogle drenge fra Hitlerjugend og havde slået sig ned i hans forhave og var
begyndt at grave sig ned i hans græsplæne. Jeg gik straks med den gamle, og
spurgte drengene, hvad det skulle betyde. Jo, de havde fået ordre fra partile
delsen om, at de, når russerne kom, skulle være med til at forsvare byen! Det
var nok så tydeligt at læse i deres ansigter, at de var indstillet på at kaste sig
imod de russiske tanks, nu, da de følte, at den store dag var kommet, hvor de
skulle bevise deres mod og loyalitet mod Hitler! De nazistiske opdragelsesme
toder havde båret frugt!
Vi havde største besvær med at genne dem væk, ja, der skulle endda trusler til
for at få dem til at gå hjem, men det lykkedes.
Efter denne episode rettede vi vores opmærksomhed mod broen og trafikken
over den. Det var ikke til at tage fejl af, at det var mennesker, der flygtede i
panisk angst for de fremrykkende russiske tanks. Blandt disse civile flygtnin
ge var der en hel del militær. Ikke samlede militærenheder, men grupper af for
skellige våbenarter, også mange SS-folk.
Nu var det ved at blive aften og strømmen af flygtende var næsten holdt op. Vi
kunne høre at russerne var ved at trænge ind i byens østlige del. Da vi ikke hav
de haft kontakt med kommandocentralen i flere timer, var vi klar over, at vi sad
i en musefælde. - Ganske rigtigt, broen blev sprængt, og vi var klar over, at vi
nu måtte se at komme ned til båden i en fart, og så over floden. Det lykkedes,
og fra nu af handlede vi bare efter instinkt. Vi begyndte at bevæge os mod vest
og var hele tiden opmærksomme på evt. vejspærringer, oprettet af SS. Disse
berygtede kontrolposter havde bemyndigelse til at henrette alle soldater, der
uden grund var på vej bort fra Berlin, som jo skulle forsvares til sidste blod
dråbe, sammen med føreren, havde man fået at vide. Det, vi på det tidspunkt
ikke vidste, var, at føreren allerede var død. "Faldet i kampen mod fjenden, i
spidsen for sine soldater", hed det senere i radioen. Men i virkeligheden begik

68

han jo selvmord dybt nede i rigskancelliets underjordiske beskyttelsesbunker.
Vi gik hele natten, sov nogle timer i en skole og fortsatte næste dag. Bagagen
var meget lille, men vi havde stadig riflerne. Vi ville under ingen omstændig
heder lade os tage til fange af russerne. Målet var Elben, hvor amerikanerne
var.
Vi befandt os nu i en uendelig strøm af flygtninge, folk fra Østprøjsen, Pom
mern og Schlesien, som havde været undervejs i mange dage eller uger med
deres hestekøretøjer eller håndtrukne vogne, med forskræmte børn og svage
lige gamle og deres få ejendele på ladet. Sådan slæbte de sig afsted, udmatte
de, fortvivlede, udhungrede og uden bestemt mål, bare bort fra russerne og
krigens rædsler.
De russiske tanks nåede hurtigere frem, end vi havde regnet med, for det var
lykkedes dem at afskære vejen et par kilometer længere fremme. Der hørtes
kanonild og skrig. Russerne var ved at rydde vejen. En situation som denne
var ikke uvant for os, men det forfærdelige denne gang var, at det gik ud over
forsvarsløse mennesker, flest kvinder og børn.
Vi, dvs. Rudi Temme og jeg, sprang i vejgrøften for at vurdere situationen og
derefter bevægede vi os forsigtigt igennem terrænet for at nå udenom de rus
siske tanks på landevejen. Pludselig lød der et "PLOP" få meter fra os. En rus
sisk granat, men blindgænger!
Efter et par timer var vi på landevejen igen, man alt var nu anderledes. Næsten
ingen flygtninge, derimod utallige forladte militærkøretøjer. Måske en større
militærenhed, der havde opgivet? Vi undersøgte køretøjerne nærmere og fandt
en åben VW, der heldigvis havde benzin i tanken og kunne køre. Nu gik det
videre i pænt tempo på hjul. Vi kunne bare ikke finde ud af, hvorfor der ingen
mennesker var på vejen. - Så dukkede der nogen op, men de kom os i møde,
løbende. De standsede ikke engang for at svare på vores spørgsmål, råbte bare
noget om russere. Vi fik forklaringen efter den næste kurve, der så vi pludse
lig en russisk panser komme os i møde. Væk fra vejen, ind ad en lille bivej
gennem skoven mod vest, i retning mod Elben. Da vi var igennem skoven,
sagde vi farvel til bilen. Uden benzin var den blevet værdiløs for os. Vi fandt
omsider en større vej og pludselig var vi blandt mange andre soldater, der hav
de samme mål som os. Var det dem, der havde efterladt køretøjerne ?
Efter nogle kilometers march så vi pludselig et lille rekognosceringsfly i
luften. Den kredsede nogle gange, og fandt så en mark, hvor den kunne
lande. Til stor forbavselse kom der en amerikansk officer ud af maskinen og
forklarede, til hvilket sted ved Elben vi skulle gå, for at blive sat over floden.
Dette sted nåede vi så efter nogle kilometers march. Her sejlede amerikanske
pionertropper i pendulfart med nogle små landgangsfartøjer for at transpor
tere tyske soldater over på flodens vestside. Lige før sejlturen smed vi så
geværerne og begav os i amerikansk krigsfangenskab. Fangelejren var impro
viseret: Et afgrænset skovområde med vagtposter. Vi sov under åben himmel.
Efter nogle dage blev der lavet indhegning og træerne langs begge sider af
hegnet fældet. Derved fik vi så materiale til at bygge nogle primitive hytter.
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Forplejningen bestod af færdigpakkede amerikanske nødrationer med kiks,
corned beef i dåser, nescafé og ikke at glemme, tyggegummi. Alt i alt lige nok
til at opretholde livet.
Da bevogtningen ikke var særlig effektiv, besluttede Rudi Temme og jeg os til
at tage ud på en natlig udflugt gennem et hul i indhegningen, som vi havde
opdaget. Vi slap ud efter mørkets frembrud og nåede i løbet af natten til en
bondegård, hvor vi sov i halmen i laden. Næste dag savede vi noget brænde
for bondekonen og fik et dejligt måltid mad. I nattens mørke sneg vi os tilba
ge til lejren. Vi tænkte, det nok var bedst at afvente hjemsendelsen med papi
rerne i orden.
Ellers gik tiden bare med at vente. Tyskland lå nu i ruiner, og man kunne nu
bruge tiden til at spekulere over, hvordan tilværelsen mon ville forme sig i
fremtiden.
En skønne dag kom meddelelsen om, at alle landmænd skulle melde sig.
Landbruget var det eneste, der fungerede nogenlunde, men der var ingen
arbejdskraft. Høsten skulle sikres, derfor skulle landmændene hjemsendes
først. I min soldaterbog stod der "elev” som profession. Jeg forklarede, at jeg
var landbrugselev, og på den måde var jeg med blandt de første, der forlod lej
ren efter syv ugers krigsfangenskab. Hjemtransporten foregik i militærbiler
direkte til Slesvigs arbejdsanvisningskontor, hvor jeg fik anvist arbejde på en
gård. Først efter dette var bragt i orden, udleveredes rationeringsmærker til
fødevarer og et papir, der dokumenterede min dimission fra DEUTSCHE
WEHRMACHT.
/Bakhmatj
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Berdjansk

Broue
Ringridning
fortalt a f Frede Struck
Kongemedalje

Emblem

Når en forening har 100 år på bagen fortjener den, at få sin historie fortalt. Det
vil jeg i al beskedenhed prøve på.
Rigtige mandfolk har gennem historien optrådt som ryttere. Vi har vores Set.
Jørgen oppe i kirken, hvor han med sin lanse har dræbt dragen. Senere blev
sligt mere fredeligt, mændene begyndte at konkurrere, som ryttere ved at ride
gennem en galge, og her med lansen at "fange" den ophængte ring. Det for
tælles således, at det har fundet sted hos Hertugen og hans mænd på Sønder
borg Slot. En senere beretning fortæller, at Hertugen af Augustenborg var
meget interesseret i heste og hesteopdræt, så da hertugparret i 1845 fejrede
deres sølvbryllup, blev der ved den lejlighed afholdt en ringrider konkurrence,
hvor der deltog 400 karle til hest. Deltagerne var alle iklædt en "uniform", en
skik der er blevet holdt i hævd til den dag i dag. Man kan roligt sige, at når
disse ringriderforeninger har kunnet overleve krige, kriser samt hele den
udvikling,der har været både teknisk og socialt, så skyldes det at traditioner
ne er blevet holdt i hævd lige fra første færd.
I Sønderborg oprettede man i 1877 et Ringriderkorps med meget strenge
regler, det fik aldrig den store tilslutning, der deltog kun mellem 15-20 rytte
re til den årlige dyst i de 9 år, som foreningen eksisterede. Der stod for få bag
den, og da det var ret dyrt tillige, og blev drevet som en "lukket" klub, lukke
de den igen.
Året efter i 1888 reorganiserede man ideen, får en god opbakning blandt byens
borgerskab. Man udvider også foreningen til at gælde for Sønderborgs opland,
benævner den som Amtsringridningsforeningen, og med en god reklame (pla
kater og annoncer), får den første ringriderkonkurrence et deltagerantal på
288 ryttere med et tilskuerantal på ca. 9.000. Den forening var kommet for at
blive.
Se, det var nu indlysende, at sådan en ringriderfest, det måtte der også kunne
skabes i Broager, der på den tid var omegnens handelsby m.m. Det blev der
talt meget om, når byens borgere mødtes på kroen, og dem var der mange af
på den tid. Der diskuterede man, hvordan; men hvem skulle sætte det hele i
gang ? Det sker på den årlige generalforsamling i Foreningen af nærings
drivende, her stiller købmand Peter Weber et forslag om at afholde en årlig
ringriderfest i Broager. Forslaget vedtoges, og der blev nedsat en komite på 5
medlemmer med P. Weber som formand. Købmand P. Weber var ingen hr.
hvemsomhelst. Han var ejer af byens største købmandsgård, med salg udover
hele Sundeved. En fornem herre, med egen vogn med kusk i flot uniform (livré), afholdt som vært for indbudte i havens lysthus koncerter. Købte "Iller
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Slot” som sommerhus, jo han var byens matador på den tid. I dag ligger byens
sparekasse og dertil hørende kunstværk, der hvor købmandsgården lå, men det
er en anden historie.
Der blev afholdt flere møder, hvor man bl.a. udformede de statutter, som
skulle være gældende, her medvirkede blandt andre Chr. Lerche. Man søgte
også at få omegnens hesteinteresserede mænd med på ideen. Det hele resulte
rede i et møde søndag den 08. maj 1898 hos Gæstgiver Rasmus Wollesen,
forøvrigt en familie, der i mange år (4 generationer) var med, hvilket gør sig
gældende for mange andre familier på Sundeved.
Her blev så "Sundeved Ringriderkorps” stiftet med det formål: "At fremme
ridesporten". 140 medlemmer sluttede op, heraf 76 aktive. Man vedtog 16
statutter, heraf kan nogle nævnes, som senere er ændret. Enhver uberygtet
mand, som er fyldt 18 år kan blive medlem. Medlemsbidrag 1 Mark for akti
ve ellers 1,50 Mark. Rytternes påklædning er også nævnt: Mørk frakke eller
trøje og en mørkeblå kasket med foreningens tegn (se billede), hvide benklæ
der og lange støvler. En æresret på 5 mand bliver oprettet. En særlig statut nr.
15 lyder: "Da foreningen udelukkende har selskabeligt præg, er enhver poli
tisk tilkendegivelse indenfor foreningen forbudt." Sideløbende med det, kan
det nævnes at statutterne er skrevet på dansk på den ene side og på tysk på den
anden side. Statutterne skulle jo godkendes af den tyske amtsforstander.
Man vælger Købmand RWeber til formand, Chr. Lerche til skriftfører, og til
kasserer, den velhavende farver H.N. Jørgensen. De tre danner centralbesty
relsen, hertil kom yderligere en distriktsbestyrelse på 7 mand, een for hvert af
de 7 distrikter, som man opdelte Sundeved i.
1.
2.
3.
4.
5.

Kromand Rasmus Wollesen, Broager: Broager, Mølmark, Iller
Gårdejer Heinrich Jensen, Skeide: Skeide, Dynt, Gammelgab
Dyrlæge R Thaysen, Skodsbøl: Skodsbøl, Egernsund
Gårdejer Hans Petersen, Stenderup: Stenderup, Nybøl
Gårdejer P. Hansen Foged, Dybbøl: Dybbøl, Ragebøl
blev senere erstattet med gæstgiver Dau fra Frydendal
6. Gæstgiver Alexander Paulsen, Sottrup: Sottrup, Snogbæk
7. Gårdejer H.P. Paulsen, Blansmark: Blans, Ullerup, Avnbøl

Hermed var det forretningsmæssige i orden og man afholdt den første
ringridning den 10. og 12. juli 1898 med 100 aktive ryttere. Den første konge
var gæstgiver Andersen fra "Klippen". Det blev en succes, hvilket vel skyld
tes, at der var valgt en festkomité, det første år på 12 mand, udvidet næste år
til 22 medlemmer, bestående af et bredt udsnit af brouringer, heraf kan næv
nes Kromand Heine Horn, Købmand Bendixen, urmager A. Clausen, gårdejer
Hans Wollesen, maler Rasmus Tychsen, maler Schmidt, købmand O.H. Ottosen, blikkenslager P. Jiirgensen, doktor Hansen,lærer Johs. Carstensen, Lud
vig Grone, sadelmager Deisner, mejeribestyrer Dirksen, sadelmager Chr.
Wegersleff, Carl Warnecke, rentier H.P. Semmel, lærer Viereck alle fra Broa
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ger. Gårdejer Peter Andersen, gårdejer Mathias Hollensen, bødker Chr.
Schmidt alle tre fra Mølmark, samt Andreas Andresen fra Smøl.
Ja, sådan kunne man nævne navn efter navn i foreningens 100 års historie.
Mange familier har i flere slægtled deltaget, det er vel denne bredde og inter
esse, der holder foreningen ung og levedygtig, hvor man hele tiden har holdt
fast ved grundideen og været åben over for nye tiltag - tænk bare på samar
bejdet med B.U.I. i dag. Jeg kan således også nævne, at i 1966 var der 15
udvalg og komiteer med 87 medlemmer (dog var enkelte poster besat med de
samme personer).
Den første ringridning blev afholdt først i juli på toften, der tilhørte forenin
gens kasserer H.N. Jørgensen, den lå ved den gamle vej til Dynt (Jørgensby).
I daglig tale "Æ ringrinslyk", i dag ligger en del af Farverløkkens huse der,
idet pladsen blev nedlagt i 1974, hvor man flyttede til den nuværende plads,
på byens gamle sportsplads, det blev den gamle plads forøvrigt også brugt til.
Ringridningen har været aflyst under 1. verdenskrig. 2 gange er den blevet
flyttet, i 1920 p.g.a festen på Dybbøl den 11. juli, og i 1945 på grund af de
mange frihedsfester, der blev afholdt.
Hvis jeg nu vil forklare, hvad er "Broue Ringridning ?" Så er den bedste
metode absolut at deltage i festen enten som aktiv eller passiv. Den er nemlig
festlig - folkelig - fornøjelig, som filminstruktør Esben Højlund Carlsen sva
rede på mit spørgsmål: ’’Hvorfor sen
der I ikke slige begivenheder i TV
Syd ?”. Svaret var kort og klart
(godt) "Det skal opleves tredimensi
onalt - levende, og ikke passivt sid
dende stirrende foran en glasplade".
Jeg vil i stedet for fortælle om alle de
dele, der gennem tiderne har dannet
rammen om festen, dog ikke så
meget om alle de utallige personer,
som i alle de år, har brugt mange
timer år efter år, for at skabe festen alle frivilligt - så er ingen nævnt og
heller ingen glemt, i dag mænd såvel
som damer.

Ringriderrytteren
Hesten og rytteren er det, som er
grundelementet. Den første statut i
vedtægterne udtrykker det klart:
"Dens formål er at fremme ridespor
ten". I vedtægten beskrives også det
tøj og den mørkeblå kasket, som alle

Lorenz Hansen og Hans Bentzen
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skulle bære. Tøjet er stort set det samme i dag, hvorimod den mørkeblå kasket
(den falmede så hurtigt, det var sjovt at se de gamle veteraners kasketter, nær
mest grå i farven), den er blevet erstattet med en hvid kasket, og foreningens
tegn (emblem) er forsvundet. De første ryttere var, som det var vedtaget i ved
tægterne allesammen mænd, de var som regel etablerede borgere fra Sunde
ved. Det så man tydeligt på deres rideudstyr - flotte sadler, hovedtøj med sølv
spænder, ligeledes mange forskellige remme, det viste velstand og pragt. De
første år skulle man ligeledes optages som medlem - de sociale skel var meget
større dengang.
Efter 1. verdenskrig ændrer billedet sig, der følger mange år med økonomiske
problemer for sognets beboere. Derfor sætter man aldersgrænsen ned til 16 år,
sletter klausulen om, at man skal være fra Sundeved. Vedtægt nr. 15 slettes.
Kredsformændene træder ud af bestyrelsen, istedet vælger man en næstfor
mand. Der bliver nu en mere bred tilslutning, de mange karle på egnens går
de deltager nu i større grad. Rideudstyret er nu ofte kun et ridedækken, fast
holdt af en gjord, forsynet med stigbøjler.
Omkring 1930 ophører byens 2 årlige markedsdage (maj og november) med
dertil hørende gøgl og dans. Det gør at byens festligheder i højere grad bliver
ringriderfesten, der er således nu bal i byens 4 hoteller.
På den tid sker det uundgåelige, der kommer nu enkelte modige piger med,
som har interesse for heste og ridning. Det er til stor fortrydelse for de gamle
ryttere. Det har jo altid været en mandfolkedyst, som "det svage køn” burde
beundre fra sidelinien, men udviklingen fortsætter.
Efter 2. verdenskrig følger mekaniseringen af landbruget med deraf følgende
afvandring af karle. Det resulterer i at antallet af ryttere daler drastisk ( i 1964
var der 35 heste med 45 ryttere).
De bedre tider -M
Vi ligger lunt i svinget” udtalte statsminister Krag - det gør,
at mange flere bliver interesseret i en ridehest. Hesten bliver igen et status
symbol, og nu er det ikke længere bøndernes arbejdsheste. Der oprettes lige
ledes en rideklub med ridehus og dertil hørende (det første ridehus, var
forøvrigt ringriderladen). Det mærkes nu på rytterantallet, hvor nu også helt
unge mennesker deltager. Der oprettes en særlig galge for ponyheste, ja man
må indføre en aldersgrænse ved 6 år, der er ingen grænse opad, det er jo en
sport alle kan deltage i uden hensyn til alderen.
I dag kan man sige at rytterene kommer fra et langt større geografisk område
end tidligere. Vogn og hest er erstattet med bil eller traktor til transport. Da
man tillige tillader, at to ryttere må benytte den samme hest, er antallet af ryt
tere nu over 240. Fælles for alle de år har været konkurrencen med at tage rin
gen. Hullet i ringen har skiftet størrelse, men lansen er den samme. Man bru
ger den lange lanse, i modsætning til "Nørlands", hvor lansen er ret kort. De
første mange år ejede foreningen lanserne, hvor en lansekomite holdt styr på
de dele. En komité, der var kendt, thi dens medlemmer skulle kunne spille
"Skat” med dertil hørende indtagelse af øl. I dag ejer hver rytter sin egen lan
se.

74

Optoget
Optoget var og er en farvestrålende reklameindsats, med fane, ryttere, musik,
indslag af mange slags. Ved foreningens 40 års jubilæum i 1943;, det skal her
siges, at de år under 1. verdenskrig, hvor der ingen ringridning var tælles ikke
med, ligeledes året 1938 p.g.a Mund og Klovesyge og 1940 p.g.a. besættelsen.
Ved dette jubilæum forærede købmand C.H. Clausen foreningen et foto
album. Disse billeder fortæller bedre end mange ord om den udvikling.
De første år blev optoget ført an af 2 mand i "Snibel", senere 2 herolder med
trompet. For øvrigt bruger man trompetsignaler til at dirigere rytternes aktivi
teter. En ridende politibetjent har også været i front, i dag har vi 2 af slagsen,
de efterfølges af 6 herolder i flotte dragter "designet" og syet af damer fra Bro
ager.
En ting der fremgår af billederne, er de mange forskellige indslag, der har
været gennem tiderne, det være sig hestevogne, stadsvogne, for nu at være
afløst af biler og traktorer.
Efter 2. verdenskrig blev det gamle brandværnsorkester, de blev i de første
mange år kørt i hestevogn, nu udvidet med en pigegarde, der pyntede geval
digt op. Der kom også gardere fra hele Danmark, der har også været mange
udenbys orkestre bl.a. tyske orkestre med stor succes.
Optoget har gennem tiderne skiftet udseende, men det har altid tiltrukket
mange tilskuere. Festen er efterhånden blevet til en byfest, der varer i 5 dage,
hvortil der er knyttet mange forskellige konkurrencer: syngekonkurrencer,

Musikvogn i spidsen Brandværnsorkestret iført høj hat Vestergade 20
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5 medlemmer a f fest
komiteen
Hans Wollesen,
C.H. Clausen,
P.Thaysen m.fl.
1926

2 mand i "Snibel”
foran passerer
"Æ Parkhus",
Vestergade 34

Optoget op ad
"Webers Bjerre" Tor
vet i forgrunden
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Reklame for
badestranden ved
Vemmingbund 1933

Parodi på "'Zigeunerne" Lokale
unge mennesker
som zigeunere.
Vognen brød sam
men, men blev ele
gant repareret.

1932. Jernbanen er
nedlagt med bl.a. de
herrer Hoffgård og
Møller-Olsen,
bagved Korse,
Bennetsen,
Carl Rasmussen,
Warnecke og Bose.
Pladsen ved
Østergade nu
Maikcer
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Kolding Pigegarde i 1963. A. Korse leder optoget. Fanebærer Joseph Rasmus
sen. Vestergade

Børnecykelringridning med masser a f tilskuere
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fugleskydning, men især fredagens cykelringridning samler mange. Her stil
les der med hold (1997: 64 hold med 320 cykelryttere) på 5 mand, pragtfuldt
udklædt - fantasien sætter ingen grænser. Der startes fredag aften med et for
holdsvis samlet optog gennem byen, op til pladsen, hvor man slutter med at
’’tage ringen”. De fem bedst udklædte hold deltager i søndagens store optog.
For at festliggøre optoget hængte byens borgere guirlander over gaden, samt
lavede æresporte, pyntet med flag og gran.

Konkurrencen
Det sportslige program i festen, konkurrencen om,
hvem der får flest ringe - blive "konge", konkurre
rer i dag med alle de andre ting, der foregår, men
for os ryttere er det festens mest spændende højde
punkt, der forøvrigt foregår efter meget præcise
regler.
Det begynder med optoget, hvor man er inddelt i
galger efter årgangsalder, lanserne får en vimpel
med galgens farve. Disse hold (galger) styres af en
forrider, der som tegn på værdigheden bar et farvet
skærf, det er i dag afløst af en sløjfe. Øverste chef
er ritmesteren, der er dommer i tvivlsspørgsmål. På
pladsen er der et antal galger, antallet afhænger af
rytterantallet. Man rider nu enkeltvis op i galop
gennem galgen for at "tage ringen". Skriveren har
her navnene på galgens ryttere og fører regnskab Ritmester Hans Struck
over tagne ringe. To medhjælpere, henholdsvis en
tager ringen, iført et
ringsætter og ringholder sørger for ringens rette
rødt-hvidt skærf som
anbringelse, for efter rytterens kommando (ledde tegn på ritmester titlen.
vedde laue, o.s.v.). I dag har hver rytter i forvejen Heine Sibbesen bærer
indstillet sin højde fra 1-10 på galgepælen. Efter et et rødt skærf som tegn
antal gennemridninger (i dag 12) er der pause, hvor på forrider i rød galge,
chancerne diskuteres over en øl. Der bliver også
oftest galge eet.
dystet om de af omegnens handlende m.v. udsatte
ærespræmier. Der har op gennem tiderne været forskellige regler for udlod
ningen, i dag er det 3 ringe på stribe. Om lørdagen rides der ligeledes efter tit
len "lørdagskonge".
Efter 24 omgange rides der fra pladsen i samlet trop og formation. Om
søndagen genoptages dysten, efter endt gennemridning kommer den spænd
ende kåring af "kongen", som regel skal der omridning til om titlen på grund
af samme antal ringe. Dysten er samtidig kåringen af "kronprins" (nr. 2) samt
"prins" (nr. 3).
Denne kamp kan være uhyre spændende, især når der er mange deltagere.
Man må ofte gå over til mindre ringe (omkreds) og mindre hul i ringen. Når
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kampen om de tre titler er endt, en kamp hvor alle kan være med, uanset køn
og alder, så kommer omridningen i de forskellige aldersgrupper. De første år
var der kun to grupper - under og over 30 år - i dag er der langt flere alders
grupper, men der er ligestilling mellem karle og piger.
Til slut er der uddeling af præmier i form af gevinstkort. "Kongen” får en
krans både til hesten og til sig selv. 1.præmierne i hver aldersgruppe får også
en skulderkrans, det samme gælder "kronprins" og "prins". Flere bliver også
forsynet med en krans om kasketten, alle kranse og bånd er lavet af en komi
té. Man rider nu fra pladsen i en ny inddeling til ære for årets "konge" med
"kronprins" og "prins", såvel som vinderne af førstepræmierne i de forskellige
aldersklasser, de rider i spidsen.

Den gamle ringriderplads
Den var til daglig brugt som græsmark, men i den tid først i juli, var der et
andet leben på pladsen. Heste og kreaturer var forvist - der var nu folkefest
med æresport ved indgangen, hvor de små skure var opstillet for at tage imod
indgangsentreen, 10 øre for børn, 50 øre for voksne, balkort for herrer 2 kr.,
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Tombola, ringrider
laden, skydetelt i
1930'erne

Musiktribunen med
flot forgrund

Musiktribunen med
fløjespiller og dren
ge og piger muligvis
forestillende "Rotte
fængeren fra Ham
mel"
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for damer 1 kr. Priserne er fra 1920. På pladsen var der kamseller, luftgynger
og meget andet gøgl, salgsboder med fristelser for børn. I 1935 kunne man
købe ispinde fra "Broue Mejeri".
"Hov de Lukas" hvor karlene svang "æ nyrre" (forhammer) så klokken i
toppen klang. To øltelte fra "Klippen" og Heine Horn sørgede for de tørstige
ryttere og andre. Jes Jacobsen havde sin udskænkning i ringriderladen, her
blev der også serveret frokost. Her er der sket en stor forandring, nemlig fra
en herrefrokost om middagen, forøvrigt flyttet til forskellige tidspunkter, til i
dag, hvor den foregår mandag aften. En fest for alle i byen, der ønsker at være
med til en glad aften. Der uddeles i dag pokaler, præmier m.m. ved den lej
lighed.
Ringriderladen brændte den 01.11. 1928, en episode der var tæt på at stoppe
ringridningen, idet alt tilbehør såsom galger, musiktribune, bænke, borde
samt alle lanser brændte, men alle korpsets leverandører stillede med en
garantisum 10% af de sidste 3 års leverance. Det var sløjt med penge på den
tid, således fik man problemer i 1932, idet ringridningen i 1931 druknede i
regn, den værste i mands minde, det fik man også klaret.
Man opførte i 1929 en ny lade med scene til de tilrejsende skuespillerselska
ber, der underholdt. I 1924 var Obels Trup fra Aarhus her, en af skuespillerne
digtede vores kendte Broagersang: Hvor man end i verden ...
Der har altid været lagt vægt på at der skulle underholdning af forskellig art
til, ved siden af rytterkonkurrencen, det være sig optræden af orkestre eller
pigegarder med tatoo, der har også været travkonkurrence, militæropvisning,
konkurrencer af forskellig art, således konkurrerede i flere år de hold, der del
tog med sjove indslag i søndagens optog (hvem husker ikke de fantasifulde
damer) i "morsomme" lege noget lignende som "Spiel ohne Grenzen". Der har
i alle de år været brugt megen fantasi.
På pladsen var der selvfølgelig opstillet galger i antal alt efter rytterantal (411). En anden vigtig bestanddel var den gransmykkede musiktribune, hvor
Broager Brandværnsorkester spillede i pauserne, hvor man tirsdag aften
udråbte kongen og uddelte præmierne, alt under hurraråb og musikfanfare,
gerne overværet af omegnens befolkning.
Ved indførelsen af momsen, samt at der nu var lørdagsfri, bevirkede at man
flyttede ringridningen til lørdag-søndag, dog ikke uden modstand.
Andre traditioner, som har holdt sig op til i dag er børneforlystelserne, de er
med i 1920 og blev i 1926 udvidet med cykelringridning for børn. De deltog
også i optoget med deres cykler flot pyntede, ofte overvåget af nervøse mødre,
dog uden grund, thi heldigvis har der i alle de år, kun sket få alvorlige ulyk
ker - ja bortset fra de "græsryttere", der til straf måtte give en pose rosiner.
1 1923 opretter man et skydetelt på pladsen, hvor man med luftgevær med pile
konkurrede om udsatte præmier.
Festfyrværkeriet, der skulle være festens flotte afslutning blev startet i 1922.
Det har været aflyst enkelte år. I 1932 på grund af økonomien. I 1947 og 1992
var tørken årsagen.
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Æggevæddeløb, kla
tring i mast Børneforlystelsen blev i 3
generationer ledet a f
snedkermestrene
Peter, Lorenz og
Chresten Hansen

Tovtrækning, her for
piger

Cykelringridning ca
1933

Tombola havde også sin faste plads, de første år som træpavillon, der skulle
stilles op hvert år, den er i dag afløst af en transportabel vogn.
Tombolaen var forøvrigt afdelingen, hvor der hurtigt kom piger med.
I 1978 indførte man Fugleskydningskonkurrencen igen for at give festen så
stor bredde som muligt.
I 1958 besluttede man ved mødet på "Klippen” at ændre navnet på foreningen
til: "Broager og Omegns Ringriderforening" efter 60 år med navnet "Sunde
ved Ringriderkorps".
Man har i høj grad været traditionsbundet. Det gav således store problemer,
da man i 1956 flyttede hele festen, især dansen om aftenen på byens hoteller
(4 stk) om på ringriderpladsen.
Indførelsen af momsen i 1967, samt det at mange nu havde lørdagsfri
bevirkede, at man flyttede ringridningen til lørdag-søndag i stedet for det
traditionsbestemte søndag og tirsdag. Det lykkedes ikke i første omgang at
fortsætte med lørdag-søndag ringridning, men efter en del sværdslag indfør
tes den nye ordning i 1970.
Forøvrigt gik overskuddet i 1967 til opførelsen af den nye Broagerhal.

Den nye ringriderplads
Byens eksplosionsagtige vokseværk især med udstykningen omkring den nye
vej til Dynt, medførte at festpladsen i 1975 blev flyttet til det nu nedlagte sta
dion, og vejen fik navneforandring til Ringridervej.
Flytningen var ganske vist kun midlertidig. Kommunen havde andre planer,
meningen var at indrette en plads, der hvor nu Brombjerghusene ligger. Plad
sen har dog nu været i brug i 24 år, så måske bliver den liggende?
Et lille hjer
tesuk desan
gående, man
flyttede fra et
anlæg med
lade og tek
niske instal
lationer, det
sidste er der
delvis rådet
bod på, men
savnet af en
lade (hal) til
de
mange
arrangemen
ter:
Lotto,
Jens "P iif (Pibe), der boede på "Æ Armhus" på vej til rin- æ ldreundergridning. Festen var årets højdepunkt
holdning,
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Grand Prix samt bal og frokosten mandag, er erstattet af et telt, som er dyrt at
leje. En eventuel hal kunne også bruges til mange andre formål.
Økonomien i alle de år har stort set hvilet i sig selv, eventuelle overskud blev
fordelt med rund hånd til byens foreninger, institutioner, flagalléer m.m. det
har gennem årene tilsammen givet en pæn sum.
Efter dårlige år har man rettet op på økonomien med forskellige ting, såsom
lodsedler med gode gevinster, lottospil og en del år arrangerede man "Broue
Mærken", alt baseret på en frivillig ulønnet indsats.
En andel del af festen er alle de pokaler, som er udsat for forskellige
indsatser (10 ialt). De er skænket af venner af foreningen for at styrke ringri
derfesten. Det samme gælder alle de ærespræmier, der ligeledes skænkes
hvert år.
Det var en kort gennemgang af de forskellige foranstaltninger, der gør
ringridningen til en fest, der forøvrigt altid har haft et stort publikum. Den
gang jernbanen gik fra Sottrup til Skeide, var der i ringriderdagene indsat
ekstra vogne, til de mennesker, der kom nørlands fra.
I dag kommer man i bil for at opleve optoget og festen på pladsen, lad os håbe
fremtiden de næste 100 år stadig vil være støttet af så mange brouringer - god
fest fremover.

Gennem 100 år
Kasserer

Formænd

1898-1914
1919-1922
1922-1927
1927-1933
1933-1939
1939-1954
1954-1978
1978-1997
1997-

1898-1914
1920-1936
1936-1953
1953-1968
1968-1982
1982-

P. Weber
H.P. Schmidt
Peter Lorenzen
H.P. Schmidt
Jacob Lei
Peter Andersen
Chr. Hansen
Carl Jørgen Bock
Niels Frederik Jensen

Skriftførere

1898-?
1920-1937
1937-1948
1948-1969
1969-1977
1977-

Chr. Lerche
Chr. Schmidt
Johan Andersen
Hans Jørgen Nielsen
Frede Simonsen
Tage Jørgensen
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H.N. Jørgensen
H.Horn
S. M. Damgård
Jens Juhler
Viggo Møller
Hermann Møller

Telefonen i Broager
a f Christian Frederiksen.
Da jeg fra 1959 til 1963 var lærling hos fa. Chr. Schmidt, Perlegade 43 i
Sønderborg, var en del af mine opgaver at rydde op i firmaets mange lager
rum i kælderen. I det rum, hvor firmaet opbevarede sine papirer i bundter og
i ringbind fra årtier tilbage, lå der to gamle telefonapparater. Det var sjældent,
jeg kom i det rum, men hver gang glædede jeg mig til at gense de to gamle
telefonapparater, der støvede lå på en hylde dernede.
I stilen lignede de hinanden som apparater til montering på væg med en taletragt, der kunne justeres efter personens højde og hørerør med ledning. Den
ene var dog en luksusudgave, hvor der var gjort meget ud af trækabinettet.
Den anden var mere spartansk udført, men den var til gengæld helt intakt,
hvor den første manglede ringinduktoren (en hånddreven dynamo, der sender
strøm til centralens omstillingsbord)
Jeg tog mod til mig og spurgte min chef, om jeg måtte købe dem, og jeg var
parat til at betaler meget for dem. Chr. Schmidt forlangte bare 5 kr pr stk., og
det var billigt, også i 1963. Jeg har den ene endnu, den spartanske, men intak
te. Der står model 1900 på den, en række stempler og numre er banket ind i
bunden og på den ene side, heriblandt en mulig dato: 1.11.11, og den bærer
firmanavnet Zwietusch & Co.
Lysten til at lave denne artikel hænger således på min væg, og nu ved jeg, at
tilsvarende apparater kan have hængt i hjem på Broagerland. Artiklen er ikke
fuldstændig, og der kunne graves mange flere ting frem, som jeg ikke har haft
stunder til, men jeg håber, læseren vil kunne fornøje sig over de områder, jeg
har udvalgt. Mit mål har været at skildre tiden før telefonens entré på Broa
gerlands scene og forsøge på at skildre den komplicerede vej, som ligger bag
det selvfølgelige: at vi lige snupper telefonen og ringer til .. .. til verden.

Før telefonen
Under krigen 1848-50 blev der brug for at kunne komme i forbindelse med
hovedstaden så hurtigt som muligt. I marts 1849 blev en optisk telegraflinie
taget i brug med udgangspunkt i udsigtshøjen fra Mølledammen i Sønderborg.
Første februar 1861 blev den optiske telegraf erstattet af et egentlig telegraf
net med et nedgravet tre-leder kabel. Det blev hurtigt ført videre til Flensborg
og Slesvig. På det tidspunkt var man klar over, at det ikke var statsmagten,
men den almindelige forretningsverden, der kunne skaffe korrespondancen og
dermed indtægterne.
Også det relativt store antal virksomheder på Broagerland har uden tvivl
benyttet sig af muligheden for at komme i forbindelse med omverdenen gen
nem telegrafen i Sønderborg(l).

Taletelegrafen.
På verdensudstillingen i Philadelphia i 1876 fik telefonen sin første offentlige
præmie. I 1877 blev der lavet forsøg både i Danmark og Tyskland med ”taletelegrafen,” og snart kunne man tale i telefon mellem byernes telegrafstatio
ner. Det havde en økonomisk side, da det var dyrt at uddanne telegrafister til
betjening af telegrafen, og det var ikke så omkostningskrævende at få kun
derne til at tale i telefon mellem to telegrafstationer(l).
Forbedring af teknikken og anvendelse af broncetråde (der nedsatte lednings
støjen væsentligt) i stedet for jerntråde, øgede hurtigt den afstand, hvormed
man kunne tale med hinanden. I midten af 1890'erne var de alsiske telegraf
stationer forbundet med et lokalt lukket telefonnet, der stod til rådighed for
publikum. Men der var ingen telefonforbindelse mellem Sønderborg og Flens
borg. Handelsstandsforeningen i Sønderborg var aktive for at få forbindelse til
Flensborg og Hamborg, og der blev rettet henvendelse til den kejserlige post
forvaltning i Kiel.
Planerne om et lokalt telefonnet i Sønderborg og en fjernforbindelse til Flens
borg blev genoptaget i 1898. Den 18. april foreligger postforvaltningens svar
fra Kiel. Man forlangte en garanti på 1600 mark. Handelsstandsforeningen
enedes om at skrive til Broager, Egernsund og Gråsten for at få købmændene
dér til at interessere sig for sagen.
På et møde den 23. juli 1898 forelå meddelelse om, at telefonsagen nu for så
vidt var i orden. Forbindelsen ville komme til at gå over Dybbøl, Broager,
Gråsten, Egernsund til Flensborg, og man rettede henvendelse til Kiel om at
få arbejdet påbegyndt i foråret 1899(2).
Forespørgslen til Broager, Egernsund og Gråsten om at deltage i garantisum
men må have været bekræftende, og den 25. juli 1898 noterer Sonderburger
Zeitung, at interessen for telefonforbindelsen var meget stor, og der allerede
havde tegnet sig ikke færre end 29 abonnenter.
Endnu ved vi ikke med sikkerhed datoen for, hvornår den første telefon blev
tilsluttet den nye central i Broager, men det må være sket i efteråret 1899 eller
senest året efter.
Når vi taler om det første halve århundrede af den private telefons historie, var
telefonledningerne næsten altid bronze-luftledninger. Kun helt nødvendige
steder, lagde man kabler. Det kunne f.eks. være under Alssund eller visse
steder i en by, hvor man havde alt for mange ledninger samlede.

Telefonen kommer til Broager.
De første kendte telefonforbindelser på Broagerland var en forbindelse mel
lem Skeide og Broager Posthuse. Det omtales i Dybbøl-Posten den 1. april
1896, sammen med en privat telefonforbindelse mellem gårdene Krammark
og Wolffsgaard i Gammelgab. Det var enkeltstående forbindelser med en tele
fon i hver ende af ledningen.
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På brevkortene, det ene poststemplet 1903, ses Vestergade nr. 3, 5 (Tobakshu
set) og 7 (Home). Vejen mellem de to gavlhuse er Peter Nissens Gang. I haven
til nr. 3 står den kraftige telefonmast med tværarmene, hvorfra luftledninger
ne udgår til telefonabonnenterne. I Vestergade nr. 3 blev Broagers første tele
foncentral installeret(6). Læg mærke til, at menneskerne er tegnet meget små,
så husene på den måde fremstår større, end de i virkeligheden er.
Den første central på Broagerland har ligget i huset Storegade 3(6). Huset står
der endnu, men der er ingen som helst rester fra dets fortid som telefoncentral.
I Lokalhistorisk Arkiv findes der et postkort med et fotografi af Storegade fra
den tid. Dette blev, sammen med en række andre fotografier, sendt til en teg
ner, der så har indtegnet en række motiver fra Broager by på et postkort. Post
kortet er udgivet med kirken som det centrale motiv. Dette postkort findes
med en postdatostempling fra 1903. Den kraftige telefonmast med de mange
tværstativere der står i baghaven til Storegade nr. 3 viser tydeligt, at her lå tele
foncentralen. Tegneren har manipuleret med sin tegning og har bl.a. kunnet til
lade sig at ’’glemme” to generende elmasert i forgrunden. Han har dog ikke
glemt centralens mangearmede mast, hvorfra alle abonnenternes tråde
udgik/samledes. Man skulle sandelig reklamere med, at Broager var så moder
ne, at telefonen var kommet til byen.
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Det nye posthus
I 1906 byggede man et nyt posthus på Storegade 4, der også rummede en ny
telefoncentral. Om bygningen også rummede en telegrafstation, er jeg ikke
klar over. Udviklingen i antallet af telefonabonnenter havde taget godt fat i
hele området. Vi kender ikke tallene for Broager, men for Sønderborg vokse
de antallet fra 70 i 1899 til 400 i 1910, en fordobling hvert 4. År.
Det var helt naturligt i den tyske tid at bygge posthus, telegrafstation og tele
foncentral sammen, da telegraf-, telefon- og postvæsenet var under fælles
ledelse i Tyskland. I Danmark var det anderledes, da telefonvæsenet for det
meste var overdraget til private telefonselskaber ved koncession, og kun tele
fonforbindelserne mellem centralerne og på længere distancer hørte under
Statstelefonen(3).
Vi kan se på billeder af det
nyopførte posthus, at der
var en mastekonstruktion
på posthusets tag, der
afløste centralmasten fra
den tidligere omtalte tele
foncentral. Den gamle og
den nye central ligger
næsten lige over for hinan
den på Storegade, så det
har været let at flytte luft
ledningerne.
På posthusets loftetage
finder vi i dag de bygnings
mæssige forstærkninger,
der har været lagt ind i tag
konstruktionen for at bære
mastetårnet. Fire kraftige
stålrør, fæstnet til hver sin
lodretstående bjælke under
taget, har været ført ud gen
nem tagpanderne med en
indbyrdes afstand af 2,5 m
og stålrørene har raget 5-7 Billede a f det nybyggede posthus fra 1906. På
m op over tagkonstruktio taget ses det jernstativ, som bar alle luftlednin
nen. De fire rør har været ger til den nyindrettede telefoncentral i stueeta
indbyrdes forbundet med gen. Fra gaden kan man stadig i dag se rester
jernstænger. Lige over ne a f det store stativ på posthusets tag, og under
tagryggen har der været taget er tårnets fundament stadig intakt. I for
lavet en fast bund af solide grunden med cykel, post Gregersen. (Se også
brædder, hvortil der var billedet i Broagerland II side 20)
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adgang gennem en fastmonteret stige og en luge. De to af de fire rør kan man
i dag se skåret af lige under tagpanderne, medens de to andre rør stadig går
igennem taget og bærer et enkelt 5 cm tykt bræt mellem sig. Det er det sidste
bræt i den faste bund, der er tilbage. Stigen og lugen, den sidste af nyere dato,
findes stadig.
Ledningerne fra hver telefonabonnent har samlet sig på Posthusets tag. De
var uisolerede, og kunne derfor kun føres ned ved at blive samlet i et isoleret
kabel og ført ned til krydsfeltet ( hvor ledninger fra omstillingsbordet samles
med abonnentledningerne), som sikkert har befundet sig i rummet ved siden
af det rum, hvor omstillingsbordene var placerede(5).

De første abonnenter
I Adress-Buch für den Kreis Sonderburg, udgivet 1913, er der 82 navne og
adresser på Broagerland med angivet telefonnummer. Det højeste nummer er
117, tilhørende Peter Tychsen, Hufner(gårdejer), Ziegeleibesitzer. Schottsbüll.
Ikke alle numre mellem 1 og 117 bliver tilsyneladende anvendt, eller også er
alle ikke med i omtalte adressebog. Jeg tror mest på det første. Nummer 1 er
således ikke oplyst, men vi ved, at købmandsfimaet Ohrt og Tychsen senere
fik det nummer, så nummeret kan være reserveret. Købmand Ohrt, Broager
havde i 1913 nr. 64 (et nummer, der sikkert dengang vakte visse følelser), og
fik så senere nr. 1.
Det var ikke ualmindeligt, at flere slog sig sammen om den samme telefon.
Andreas Thomsen, Hufner og C. Brock, Gastwirt, begge Schottsbüll og nabo
er, delte således telefon nr. 3.
Jes Jacobsen, Gastwirt, Broacker havde nr. 25. Det samme nummer brugte
hans søn, saddelmager Frederik Jacobsen og fragtkører Peter Mathiesen i
deres annoncer. Mon ikke telefonen her blev gjort til genstand for lidt ind
tægter?
Nogle telefonnumre var også dengang mere eftertragtede end andre. Nr. 10
blev således 11913 indehavet af en meget aktiv mand, købmand O.H. Ottosen
(Müllerei, Bächerei, Senffabrik, Mälzerei) Han delte nummeret med naboen
L. Madsen, (Meister und Treibriemenfabrikant). Nummeret overgik senere til
sønnen, købmand P. Ottosen, senere igen til købmand H. C. Wandahl, Egern
sund. Derfra kom nummeret til Storegade nr. 6, hvor Johannes Godtschalk
startede en kolonialforretning i en del af Forsamlingshusets bygning. Skiften
de ejere af butikken beholdt nummeret, og i 1954 fik købmand Ove Jensen
nummeret med, da han overtog butikken. Ved automatiseringen, hvor alle
numre bliver 6-cifrede fik han så nummer 44 10 10, som jo var en yderligere
understregning af nr. 10. Da han solgte til Peter Petersen, fulgte nummeret
med. Bent Madsen overtog stedet og telefonnummeret, og det fulgte med, da
Bent Madsen flyttede til Vestergade nr. 20, hvor købmand Lund i sin tid hav
de sin forretning. Senere får nummeret så tilføjet endnu 2 cifre, og vi finder
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det i 90érne hos A. Van Buren som 74 44 10 10 Nu er nummeret for første
gang i dets historie ikke mere et forretningsnummer. I dag er nummeret ble
vet et hemmeligt nummer, og således slutter telefonnummer 10's historie.

Ledningsnettet
Telefonledningerne har fra Posthusets tag fordelt sig til hele Broagerland. I
takt med, at der kom flere abonnenter, har man hver gang skullet trække flere
luftledninger. Ved at se på gamle fotografier, kan man danne sig et billede af
Broager by, der efterhånden blev spundet ind i et sindrigt net af ledninger. I
året 1900 var de første elektriske ledninger til jævnstrøm trukket i Broager, så
de mange master og ledninger har virkelig præget bybilledet, og gjort forbin
delserne sårbare i stormvejr og isslag.
På et fotografi af Storegade 13 ser vi et jernstativ, der, anbragt på husets tag,
har båret telefonledningerne ud af byen til Dynt, Skeide, Gammelgab, Møl-

På taget a f huset, Storegade nr 13
(slagter Jørgensen) er monteret et
stort jernstativ, der bærer telefonled
ningerne til abonnenterne, hovedsa
geligt bosat uden for byen. Stativet
rummer plads til 39 ledninger, som
senere blevet kabellagt.

Indgang til Wollesens butik, der sene
re blev til Broager Brugsforeningen.
Forretningen havde til huse i det nu
nedrevne Hotel National, som har
ligget, hvor det nuværende Nytorv
ligger. Billedet er fra omkring første
verdenskrig. Bemærk alle de svane
halse (isolatorer), der er banket i
muren over vinduerne. De bar tele
fontrådene til byens abonnenter.
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mark, Iller og Brunsnæs. Udenfor byen har ledningerne så delt sig i de for
skellige retninger. På huset over for Storegade 13, det nu nedrevne Hotel Nati
onal, hvor Brugsforeningen havde til huse, kan vi se en hel række små isola
torer (svanehalse) på husets facade. De bar telefonledningerne til abonnenter
i selve Broager. Der var således tale om telefonledninger i to planer i byker
nen.
På et tidspunkt har man kabellagt de luftledninger, der skulle ud af byen. Jord
kablerne blev så ført op i master i byens udkant, og videreført som luftlednin
ger.

Partstelefonen
Der var ofte lange ventetider på at få telefon. Da man teknisk beherskede det,
tillod man oprettelse af partstelefoner. Op til fire husstande kunne være
fælles om den samme ledning, og abonnementsafgiften blev tilsvarende sat
ned, så flere på den måde fik råd til telefon. Det blev teknisk muligt(l) at kon
takte hver enkelt abonnent fra centralen, så man kunne ringe op til nr. 230 u,
v, x eller y. Skulle en partsabonnent bruge sin telefon, skulle denne altid løfte
røret for at høre, om andre parthavere brugte telefonen. Det skulle gøres,
inden man ringe op.

Genforeningen
Da Sønderjylland blev genforenet med Danmark, var hele telefonvæsenet i
dårligt stand, og der krævedes store omlægninger og moderniseringer i årene
efter 1920. Årsagen var den forudgående verdenskrig. Omstillingsbordene var
alle steder nedslidte, og de tekniske installationer var langt under den stan
dard, man kendte fra det øvrige kongerige. I Sønderborg var omstillingsbor
dene af mærket Siemens, og de blev udskiftet med borde fra Emil Møllers
elektromekaniske fabrik i Horsens. Mon ikke det samme var tilfældet på cen
tralen i Broager? Der var yderligere det problem ved overgangen, at i tysk tid
købte man sit telefonapparat, og abonnenten var således ejer. Nu kunne man
kun få et nyt apparat ved at telefonselskabet beholdt ejerskabet over den nye
telefon og abonnenten fortsatte som lejer. (Derfor kunne der ligge to gamle
telefonapparater på en hylde i mit gamle firma i Sønderborg.)
Et andet problem var ledningsnettet, der var indrettet med hensyn til trafik
mod syd. I den første tid efter genforeningen gik en samtale fra Broager til det
’’gamle land” over Flensborg, der som den eneste by i området havde direkte
forbindelse med Fredericia og telegrafforbindelse med København (3).

Arbejdet på telefoncentralen
Det er ikke lykkedes at finde noget om de første telefonister på centralen i
Broager. Jeg kan kun formode, at der i starten har været en enkelt ansat. Man
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har hovedsageligt benytte telefonen i dagtimerne. Efterhånden kom der flere
og flere abonnenter, og hver gang man havde fået 100 nye, skulle der et nyt
omstillingsbord til. Med et voksende antal samtaler og udvidet åbningstid,
blev det nødvendigt at ansætte flere og flere til at passe omstillingsbordene.
Så vidt vi ved, var der altid kun kvindelige ansatte.
En samtale startede med, at man drejede på telefonens håndtag og dernæst
løftede røret. På centralens omstillingsbord faldt der en lille klap ned fra det
nummer, der ringede op, og telefonisten kvitterede ved f.eks. at sige: Ja, det
er centralen. Man sagde så det nummer, man ønskede at ringe til, og et øjeblik
efter havde telefonisten på omstillingsbordet forbundet de to numre med en
ledning. Centralen aktiverede herefter en telefonklokke hos den pågældende,
og når modtageren af samtalen tog telefonrøret, var forbindelsen knyttet. Tele
fonisten kunne se, hvis det nummer man bestilte en samtale til, var optaget,
og fortalte det så. Så kunne man evt. prøve lidt senere. Når samtalen var slut,
skulle den opringende part ’’ringe a f”, så man markerede, at nu var ledningen
fri og det talte ikke mere på regningen (kun udenbys samtaler). Det skete ved,
at man lagde røret på, og drejede lidt på telefonens håndtag. Så faldt der en
lille klap ned på omstillingsbordet, og telefonisten var orienteret.
Det var gratis at ringe inden for centralens område, da udgifterne blev dækket
ind af abonnementsbetalingen.
Forløbet var lidt mere kompliceret, hvis der skulle ringes til en anden central
eller til udlandet. Så skulle telefonisten bl.a. holde øje med tiden, og for hver
påbegyndt 3 min, kostede det den aktuelle takst. Tiden blev kort meddelt de
ringende af telefonisten, der således brød ind i samtalen, så de talende havde
en chance for at afslutte samtalen, inden endnu en 3 minutters periode påbe
gyndtes. Den slags samtaler blev noteret på små gule sedler, og hver måned
betalte man samlet for det antal udenbys samtaler, man nu havde haft(4).
Ved siden af omstillingsarbejdet skulle telefonisten udfylde festtelegrammer,
der var meget brugte til runde fødselsdage og konfirmationer (bl.a. bragt ud
af reservepost Niels Nielsen). Ligeledes skulle de nedskrive forretnings
telegrammer, der oftest skulle videreekspederes til andre telefoncentraler eller
til udlandet og modtage og videreekspedere forretningstelegrammer fra andre
dele af landet til udbringning på Broagerland. (8).
Telefonisternes arbejdstid bar præg af, at telefoncentralen var døgnbetjent.
(Det skete, da abonnenttallet rundende 200.) Derfor havde de fleste telefon
ister skiftende vagter, og der blev ved bemandingen af centralen naturligvis
taget hensyn til de perioder, hvor der var flest samtaler, der skulle ekspederes.
I starten af 60érne kunne bemandingen f.eks. være således, at der fra kl. 7 til
kl. 8 var 2 på vagt. Fra kl. 8 til kl. 19 var der 4 på vagt og fra kl. 19 til kl. 22
igen 2 på vagt. Om natten fra kl. 22 til kl. 7 var der 1 på vagt, der godt måtte
sove på rummets harmonikaseng, men det var sjældent, det gav bare en
nogenlunde sammenhængende søvn (6). Om søndagen var der som regel kun
1 på vagt, men senere blev det indført en aflastningsvagt fra kl. 16 til kl. 22.
Det hørte til jobbet på centralen at holde liv i rummets lille kakkelovn, og der
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skulle hentes brændsel i gården og fyres, når det blev for koldt. Det kunne give
ventetider, når man var alene på vagt.
Det var ikke så ligetil som ny at sætte sig ind i telefonistens mange gøremål,
og ikke alle kunne klare arbejdet. Det krævede hurtighed og pli at behandle
alle kunder ens, hvor ikke alle havde lige stor tålmodighed, når der i travle
perioder var ventetider på en samtale. Det kunne godt afføde mindre pæne
bemærkninger fra kunderne. Utilfredse kunder kunne også belaste telefonist
ternes ægtefæller, der følte, de så måtte forsvare systemet(4).
Postmester Johannes Stougaard Petersen havde en virkningsfuld måde at
behandle personlige klagere på. Han bad dem vente i det rum, hvor krydsfel
tet var, og hvor man tydelig kunne høre og få en fornemmelse af, hvor travlt
der var på centralen. Ofte forlod de Posthuset uden videre klage og måske lidt
flove (6).
Engang opstod der en fejl i centralen, så den gik helt i sort. Der skulle hentes
hjælp i Sønderborg, og der gik nok 3 timer inden centralen var klar igen. Da
stod folk på gaden, bankede på vinduerne til centralen og råbte til betjeningen
i vrede over, de ikke kunne ringe. Telefonisterne måtte simpelthen trække rul
legardinet ned for folk, og det huskes som meget ubehageligt (6).
Der var heldigvis også mange sjove og tilfredse kunder, og der kunne være
små gaver til de ansatte ved juletid. F.eks. sendte købmand og kroejer Hein
rich Horn, Ramsherred 2 altid en kasse appelsiner op til centralens ’’piche”.
Det gav sig også udslag, da centralen blev fuldautomatiseret i 1964, hvor der
blev sendt mange hilsner til de nu ledige medarbejdere. Når P. Fromm, Set.
Pauli 28 fik fat i den forkerte mand, fordi han havde bedt om et forkert num
mer, så sagde han altid til centralen: I skal ikke give mig det nummer jeg for
langer, men den jeg skal snakke med (4).
Som telefonist havde man mulighed for at få indblik i, hvad folk talte om.
Derfor var der naturligvis også tavshedspligt. Folk var jo også nysgerrige tid
ligere, men det kunne virke lidt usmageligt, når kirkeklokkerne forkyndte et
dødsfald, straks at ringe til centralen for at få at vide, hvem der var død. Når
brandsirenen lød ved brand (Den skulle telefonisterne også betjene) ringede
folk for at få at vide, hvor det brændte. Ingen af delene måtte de naturligvis
svare på. (Men det skete alligevel ofte)
Tidligere kendte man også til telefongas, og alle telefonister kan fortælle man
ge eksempler på det. Hvis de vidste, synderne ringede til nogle, der blev
skræmte, boede alene eller ville blive kede af det, kunne man i al stilhed mel
de nummeret optaget (8).
Telefonisterne havde det godt indbyrdes. Man sad jo tæt ved hinanden og i
stille perioder havde man tid til at sludre og snakke med hinanden. På flere
måder kom man tæt på. Arbejdspladsen havde et godt ry, og stillingerne blev
ikke sådan slået op, som de skal i dag, men mange startede ved at blive kon
taktet, om man kunne tænke sig en afløserstilling. Ofte blev det så til en fast
stilling med tiden. Man kan godt sige, at på den måde valgte man selv sine
kollegaer.
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Broager Telefoncentral på Posthuset i Broager. På billedet til venstre sidder
Ingrid Dalgaard, Brunsnæs, der var ansat på centralen fra 1961-65. Lige
før automatiseringen i 1965, kan vi tælle 7 omstillingsborde, der hver rum
mer 100 abonnenter.
Man blev også knyttet sammen af de oplevelser, man ikke kunne undgå at
blive berørt af, men som man ikke måtte dele med andre pga. tavshedspligten.
Ved at tale med kollegaerne, kunne man bedre takle stærkt bevægende hænd
elser. Det kunne f.eks. være trafikuheld, dødsfald, akutte og chokerende syg
domstilfælde, drukneulykker, brande osv. I alle disse alvorlige sager går de
impliceredes råb om hjælp til læge, politi, Falck, nabo familie osv. gennem
centralen. Alle bærer på oplevelser, de aldrig glemmer, og som de, da det stod
på, kun kunne tale med deres kollegaer om.
De fleste har også prøvet at være på vagt, når der skete store begivenheder i
verden, der chokere Broagers befolkningen i en sådan grad, at de følte behov
for at tale med andre. Så faldt der så mange klapper på en gang, at det hele
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kunne gå i fisk på centralen. Der er eksempler på, at ledningerne filtrede sig
ind i hinanden på omstillingsbordet. Så er der kun det ene at gøre, at hive alle
ledninger ud og starte forfra. Det giver naturligvis utilfredse kunder, når man
bliver afbrudt ufrivilligt (6).
Eksempler på sådanne begivenheder, telefonisterne husker, er, da Kennedy
blev skudt den 22. nov. 1963, og da Dag Hammarskjolds fly blev skudt ned.
Også politiske begivenheder i Danmark kunne bevæge sindene og få folk til
telefonen.
Der er eksempler på, at et lynnedslag i luftledningerne har dræbt en telefonist
gennem centralens høretelefoner (ikke sket i Broager), og derfor måtte man
ikke betjene kunderne under et kraftigt tordenvejr. På centralen kunne man
følge tordenvejrets bevægelse på Broagerland, da nedslag i et område udløste
områdets klapper på omstillingsbordet.

Automatiseringen 1965
Automatiseringen af telefonen i Broager skal ses i sammenhæng med en auto
matisering af hele det sønderjyske område. Det startede lokalt med, at bygme
ster Teichert, Sønderborg byggede huset til vores nye automatiske central mel
lem rutebilstationen og byparken i 1962. (Bygmesteren byggede tilsvarende
centralbygninger til en række centraler i området) Bygningen skulle stå tom
et par år, for at være helt gennemtør, når de følsomme installationer skulle
installeres. Placeringen så nær ved den gamle central var bekvem med hensyn
til en flytning.
Automatiseringen bevirkede, at alle telefonledninger, både luft- og jordkabler
skulle skiftes ud med nye jordkabler overalt. Det tog et par år. Et firma fra
Tønder havde en entreprise på at pløje og grave alle jordkabler ned. Telefon
montører samlede kablerne og forbandt det nye kabelnet med de enkelte hus
stande. Om vinteren, hvor man ikke kunne komme i jorden, fjernede man så
de overflødige master.
I starten af tresserne blev telefonen mere og mere almindelig, og derfor var det
et voksende ønske at få centralen automatiseret. Som eksempel på udviklin
gen, kan vi se på Iller/Brunsnæs-området, hvor Gustav Jonsson udførte sit
arbejde som telegrafarbejder. Han fortæller, hvordan han har været med til at
grave et kabel ned fra Mølmark til Iller, hvor der var plads til 40 abonnenter.
Fra Iller kørte de videre med 10 abonnenter til Brunsnæs, men inden de hav
de fået det hele gravet ned, var der så mange nye abonnenter der meldte sig i
Brunsnæs, at de måtte grave endnu en ledning med plads til 10 abonnenter
ned i den anden side af vejen.
Så ville en del ejere af de nybyggede sommerhuse i Brunsnæs også have tele
fon, og man måtte nedgrave et blykabel med 40 ledninger tværs gennem de
andre kabler, der således blev ubrugelige. Gustav mener, at det sidst nedlagte
kabel bruges i dag, og det kan godt passe med brug af ny teknik. Herom sene
re.
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Efter automatiseringen
Har man lejlighed til at komme ind i den store vinduesløse bygning ved
Rutebilstationen, hvor centralen har til huse efter automatiseringen, kan man
ikke undgå at bemærke, hvor sikret bygningen er mod hærværk og indtræng
ning. Det skyldes samfundets interesse i at beskytte kommunikationsmulig
hederne i en krisetid.
Inden døre finder vi et ca. 30 m2 stort rum, hvor krydsfeltet befinder sig, og
hvor man ser kablerne fra alle hjørner af Broagerland mødes. De tusinde tyn
de ledninger fra alle abonnenter ender her på tavler, hvor de forsynes med et
li-nummer (internt listenummer). Kablerne føres videre til nabolokalet, hvor
selve centraldelen står. I centralen sker koblingen mellem li-nummerert og
telefonnummeret på en computer. Flytter en abonnent, kobles forbindelsen
mellem telefonnummeret og li-nummeret til et nyt telefonnummer. Alt sam
men uden ledningsomlægninger(7).
Centraldelen, med firmanavnet Ericsson på siden, står i det ene hjørne af et
ca. 120 m2 stort og 1 Vi etage højt rum. For at det ikke skal være løgn, findes
der endnu et tilsvarende stort rum, som i dag er helt tomt for installationer.
Tidligere var begge disse store rum fyldt med klaprende relæer. Udviklingen
har gennem moderne teknik overflødiggjort måske fire femtedele af den sto
re bygning.

Den nuværende telefoncentral bag rutebilstationen, fotograferet fra Posthu
sets tag. Bygningen er fra 1962, udvidet i 1976 og igen i 1884. Moderne tek
nik har i dag overflødiggjort en stor del a f bygningen.
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Centralbygningen er således blevet udvidet to gange. Første gang i 1976 og
igen i 1984, hvor der blev eksproprieret jord fra Storegade 2, meget mod den
daværende ejers vilje. Bl.a. blev den inddragne jord anvendt til at bygge om
klædnings-frokost- og baderum til de ansatte ved post og telegrafvæsenet(7).
Centralen i Broager er i dag forbundet med et landsomfattende lysledernet.
Der er 12 fibers lyslederpar i et gult lyslederkabel, som man kan se i rummet
med krydsfeltet. Der kan gå 7680 samtaler gennem hvert lyslederpar på sam
me tid. Der kan altså føres 46.000 udenbys samtaler på en gang gennem kab
let, der også bl.a. betjener Sønderborgområdet(7).
Moderne teknik kan også bruges til at sende mange telefonsamtaler gennem
den samme kobberledning. Man kan således helt undgå at skulle grave flere
ledninger ned end de bestående på Broagerland.
Udviklingen går i retningen af mobiltelefonen, så man kunne forestille sig, at
centralen i Broager helt blev overflødig om et antal år. Det ville sikkert
glæde mange, hvis centralbygningen kunne fjernes, og man igen kunne se den
del af parken med parkdammen, som bygningen i dag skjuler. Men telefon
nettet bruges jo i dag til meget andet end til telefonsamtaler. Lad mig nævne
alle dankortterminalerne, internetsforbindelserne, og f.eks. Sparekasens for
bindelse med SDC, hvor alle bevægelser bliver bogført i København osv.
Endvidere nærmer vi os måske den situation, at vi får betalings-TV, hvor hver
husstand så sammensætter sit eget TV-program, og kun betaler for det man ser.
Det vil telefonnettets lyslederkabler være fortrinlige til at ekspedere.

Jeg har brugt følgende skriftlige kilder:

1. Da taletrådene kom til Sønderborg
2. Sønderborg Handelsstandsforenings Protokol
3. Sønderjydsk Månedsskrift 1924-25

Jeg siger tak til følgende, der har stillet sig til rådighed med viden og tål
modig hjælp:

4.
5.
6.
7.
8.

tidl. telefonist Ingrid Dalgaard, Brunsnæs
pens. overmontør Gustav Jonsson, Broager
tidl. telefonist Ruth Lorenzen, Broager
montør Chresten Matthiesen, Broager
tidl. telefonist Anni Wissler, Broager
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FRA FORENINGEN

Set Sl Sket
1996
Januar

Skeide Borgerforening afholder "Hellig Tre Konger".
Åbent Debat-Forum indleder det nye år med en offentlig høring om sociale for
hold i Broager Kommune.
På Bykroen i Broager er der lysbilledforedrag ved Henning Buur Madsen, der
fortæller om sit eksotiske rejseeventyr med besøg på bl.a. det tidligere Ny Gui
nea. Arrangør er B.U.I.
Det nye bestyrerpar i Skeide Forsamlingshus (Gudrun og Uffe Ambæk) bydes
velkommen ved en reception.
Åbent Debat-Forum i Egernsund har i samarbejde med kirken og Baptistkirken
debat om emnet "dødsstraf’. Kaj Sørensen fra A.I. i Sønderborg indleder.
Socialdemokratiet i Broager indbyder til dilettantfest i Broager Skoles Aula, der
opføres stykket "Stamherren".
Foredragsaften i Sognegården i Broager, hvor Lise Gottfredsen fortæller om
middelalderens kirkekunst, kalkmalerier og symboler.

Februar

Musikskolen arrangerer igen i år strygerstævne, det foregår i Broager Skoles
Aula.
I forbindelse med familiegudstjenesten i Egernsund Kirke vises en model af
Noahs Ark, der i løbet af gudstjenesten fyldes med elefanter, giraffer, zebraer,
køer aber og andre dyr, og undervejs synger børnekoret et par sange.
Afstemningsfest på Bykroen i Broager, forstander Stig Jensen, Sønderborg
Idrætshøjskole, er festtaler. Chr. Høy Egernsund genopfrisker oplevelser og
minder fra sin tid, som dreng i skipperbyen under første verdenskrig. Broager
Amatørorkester medvirker.
Skeide Gymnastikforening afholder fastelavnsfest for børn.
Efter gudstjenesten i Broager Sognegård er der lysbilledforedrag af Annelise og
Ole Olesen, København, emnet er paradisets geografi, det foregår på Bykroen.
PÅ Bykroen i Broager holder Axel Juuel Petersen lysbilledforedrag om St.
Thomas og St. Croix. Arrangør er B.U.I.
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Peter Matthiesen fra Als kommer til Skeide Efterskole, hvor han fortæller og
viser lysbilleder fra sine 5 eventyrlige år på verdenshavene.
Boligminister Ole Løvig Simonsen tager det første spadestik til 22 andels
boliger ved Brombjerg.

Marts

Lærere fra Løgumkloster Kirkemusikskole giver koncert i Egernsund Kirke.
Egernsund Husmoderforening afholder fastelavnsfest på Egernsund Skole.
Foredragsaften i Sognegården Broager. Konservator Mette Jensen fortæller om
kalkmalerierne, deres indhold og om arbejdet med at rense dem. Derefter beses
det færdige arbejde i kirken.
Broager Kunstforening afholder generalforsamling, og keramiker Hanna Dam
Meier fortæller om sin kunst.
Broager husholdningsforening afholder sangaften på Brunsnæs Kro.
Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening og Arkiv på Bykroen i Broager,
efter generalforsamlingen er der lysbilledeforedrag af Hans Lorenzen, Skods
bøl om Dybbøl som nationalt mindesmærke.
Åbent debat forum i Egernsund, hvor formanden for foreningen "Landsbyer i
Danmark" Hans Christensen, fra Højen ved Vejle lægger op til debat.
Rideklubben afholder venskabsstævne.
Musikskolen i Broager afholder sin første forårskoncert på Egernsund skole.
Gerd B. Petersen er valgt til årets B.U.I.'er.
Husholdningsforeningen i Broager afholder generalforsamling. Ingeborg
Caspersen og Didde Hansen vælges ind i bestyrelsen.
Gymnastik i Efterskolens gymnastiksal, derefter svømmehalstur til Humlehøj.
Cathrinesmindes Teglværksmuseum starter den nye sæson, og der lægges ud
med flere udstillinger, bl. andre Dea Enna og Günther Adam Sippel.
Gammelmark Campingplads overtages af Aase og Jan Kjeldsen efter Ingeborg
og Christian Caspersen, der har drevet den gennem 32 år, i den anledning er der
reception.
Skeide Forsamlingshus fejrer 50 års jubilæum med en reception.
Broager Kirke åbner efter restaureringer, i den anledning medvirker trompetist
Per Nielsen og Egernsund Kirkes Børnekor.

April

HK 71 i Egernsund fejrer 25 års jubilæum, det fejres med håndboldstævne i
Egernsundhallen og reception den 14.04.
I Broager Kirke er der koncert med duoen "Songs and Psalms" bestående af
Emil Hess saxofon og Hans Esbjerg piano.
Heinrich Jacobsens Isenkramforretning fejrer 50 års jubilæum og holder i den
anledning åbent hus i den nye tilbygning.
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Maj

Ole Jensen Skodsbølvej 12 starter egen virksomhed som el-installatør.
Musikskolen i Broager afholder forårskoncert i aulaen på Broager Skole.
Egernsund Børnehave og Fritidshjem fylder 60 år, det markeres med en lille
reception.
Den første parkunderholdning finder sted.
Egernsund har fået et træskibsværft.
Der er åbent hus på plejehjemmet Vestervang.
Handicapridning på rideskolen er udvidet med 2 fysioterapeuter.
Kultur måned starter med foredrag af Jens Jørgen Thorsen.
Esben Højlund-Carlsen holder foredrag på Cathrinesminde.
Georg Metz holder foredrag på Cathrines Minde.
Foredragsaften på Cathrinesminde med Ghita Nørby og Niels B. Vamberg.
Broager Andelsboligforening har 50 års jubilæum.
Lokalhistorisk Forening arrangerer tur omkring Rendbjerg Slot.
Den årlige musikfestival finder sted.
Musikskolen i Broager afholder sin sidste forårskoncert i Broager Skoles aula.

Juni

Skodsbøl frivillige Brandværn afholder børnegilde.
Kræmmermarked i Broager arrangeret af pigespejderne.
Frem i Egernsund arrangerer idrætsuge, hvor også motorcykelklubben "Flint
stonesMmedvirker.
Der vises kunst på Cathrines Minde.
Gunther Wallraff Tyskland holder foredrag på Cathrines Minde.
Den anden parkunderholdning finder sted, med bl.a. Danfoss Orkesteret, og M
Æ
Sus i æ Sundgaf', der har været med i samtlige 9 år.
Unibank i Broager holder åbent hus, hvor der vil være mulighed for at hilse på
den snart forhenværende og den nye chef. Den første juli afløser fuldmægtig
Birthe Schmidt filialbestyrer Erik Krogh.
Børnegården i Nejs i Broager har 25 års jubilæum
Ved sommerfesten på Rendbjerg Aflastningshjem blev en 4 m høj skulptur afs
løret, den er udført af multikunstneren Leif Nielsen Frederiksværk.
Set. Hansfest på Smøl Vold med båltale af skoleinspektør Hans Brinck
Kristensen Broager.
Borgerforeningen i Skeide arrangerer Set. Hansaften ved Skeldevig og
Vemmingbund minigolf arrangerer Set. Hansaften.

Juli

Pølsevognen Træfpunkt i Egernsund er overtaget af Arno Bentzen.
Ringriderfesten starter traditionen tro med lottospil. Cykeloptog med mange
festlige indslag, derefter cykelringridning. Ældrefest i teltet med underhold
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ning. Optog gennem byen, ringridning, festen slutter med frokost og dans.
Kirkekoncert i Broager. Organist Lise Lotte Kristensen, Viby spiller.
Gunnar Grønborg Sønderborg udstiller billeder og skulpturer på galleri Smede
løkke i Egernsund.
Turistforeningen og Superbrugsen indbyder til Tour de Broue.

August

Kosmetolog Merete Roloff flytter sin klinik fra Gråsten til adressen Brovej 73,
Broager.
Brunsnæs Ringridning finder sted, i år på en ny plads.
Broager Menighedsråd inviterer ældre til fest i sognegården i Broager, hvor
sognepræst Dan Sørensen Ketting fortæller om sin tid som feltpræst i Bosnien.
Der er Byfest i Egernsund. Asmus Carstens blev Kong Neptun.
Havnefest ved Marina Minde i Egernsund.
Broager Kommune arrangerer en tur ud i det blå for pensionister i kommunen.
Den tredie parkunderholdning finder sted, hvor Sønderborg Harmonikaklub og
Broue Tyrolerne medvirker.
I forbindelse med byfesten i Egernsund blev initiativprisen tildelt Alice Bagge.
Broager Frivillige Brandværn holder åbent hus.

September

Foredrag i Sognegården i Broager. Foredragsholder er tidligere kirkeminister A.
O. Andersen, der taler ud fra overskriften "Hvem bestemmer i folkekirken ?"
Sammenkomst for pensionister og ældre i Egernsund præstegård, hvor
tidligere højskoleforstander Mogens Vestergård kommer og fortæller.
Sidste parkunderholdning finder sted, med bl.a. folkedansopvisning.
Koncert i Broager Kirke med Ulrik Cold på bas og Inge Beck, orgel.
Tinnas Blomster i Egernsund åbner.
Havnevej ems Cafeteria i Egernsund lukker.

Oktober

Åbent Hus på Efterskolen i Skeide, hvor højskolelærer Per Høj Jacobsen,
Jaruplund Højskole holder foredrag. Emnet er "Det tavse sprog".
Industrihistorisk Selskab besøger Petersen Tegl, Nybølnor.
Koncert i Broager Kirke med Martin Granum Trio, Adrian Konggård på trom
pet, Jacob Bonderup, kontrabas og Martin Granum guitar.
Musikcafé på Bykroen i Broager. Gruppen "Contraen" spiller.
Efterskolen i Skeide holder reception i anledning af at skolens nye bygning
tages i brug.
Frem Egernsund afholder loppemarked.
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Broager Fritidshjem laver traditionen tro en stor teaterforestilling. I år hedder
stykket "Jagten på søslangens skat".
Broager Kommune holder fast ved sin skatteprocent, der fortsat vil være 18,8
%.
Broager Sparekasse afholder repræsentantskabsmøde i Hallen i Broager, hvor
præsten og forfatteren Johannes Møllehave vil causere over H.C. Andersens
Eventyr.
B.U.I. afholder høstfest og Broagerrevy i Broagerhallen. I forbindelse med
B.U.I.'s høstfest og revy blev Ingeborg og Chr. Caspersen hædret for deres ind
sats i frivilligt foreningsarbejde.
Broager Lokalhistorisk Forening arrangerer lysbillede- og sangaften. Peter A.
Petersen viser lysbilleder fra det gamle Broagerland og sangen ledes af Flem
ming Gormsbøl, det er sønderjyske sange.
Åben Skole i Egernsund har debat om turismen på Broagerland. Formanden for
Turistforeningen Christian Caspersen lægger ud med et oplæg.
Rendbjerghjemmet får nyt tilskud, 25.000,00 kr. fra sydbank, i forvejen har
Lions Julelotteri skaffet 250.000,00 kr. Lions Clubber har ydet 225.000,00 kr.
samt fra private er der kommet 69.626,00 kr.
Debat-Forum i Egernsund om turisme.

November

Venstre og LOF i Broager indbyder til foredragsaften på Broagerskole. En
familie fra Give drog den 01.05. 1993 nordpå til Nordkap, derfra begyndte den
2 år lange rejse jorden rundt. De fortæller om rejsen samt viser lysbilleder.
Skodsbøl forsvinder fra landkortet, det er beboerne meget utilfredse med, men
de får lov til at beholde vejskiltet.
EK Elservice starter firma på adressen Mølmark 13. Det er elinstallatør Erik
Kragh, der starter eget firma.
Brunsnæs Kro har bygget til så der nu kan modtages op til 100 gæster.
Åbent Debat-Forum i Egernsund. Rektor Bjarne Møller Jørgensen fra Skårup
Statsseminarium indleder debatten om emnet "Idet I lærer dem at holde alt det
jeg har befalet jer".
Broager Husholdningsforening indbyder til en aften med Matas og Pharma
Nord på Bykroen. Konsulent Mogens Olsen fortæller og viser videofilm om
helsemidler og kosttilskud.
Delfiner morer sig i farvandet ved Egernsund til stor fornøjelse for fiskerne.
Koncert i Egernsund Kirke med harpenisten Benedikte Johansen og fløjtenisten
Thomas Jensen.
Musikskolen i Broager har 25 års jubilæum, det markeres med en lille koncert
og reception i Broager Skoles Aula.
Festlig afslutning på sommerens parkunderholdning på Cathrines Minde. Ved
den lejlighed fik slagtermester Jørgen Jørgensens ejendom Storegade 13 i Bro
ager årets huspris, der tildeles af Turistforeningen.
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Broager Amatørorkester fejrer 75 års jubilæum, og i den anledning er der ind
budt til jubilæums koncert i Bykroen i Broager.
I Skeide Forsamlingshus er der hobby- og juleudstilling.
300 børn er indbudt til lørdag i kirken, som Broager Menighedsråd arrangerer,
med god støtte af begge præster i sognet.
250 dagplejebørn, søskende, forældre, bedsteforældre og dagplejere var på jule
vandring i Skeldekobbel Skov, hvor de var så heldige at møde julemanden.
Julestue hos FDF Spejderne i hytten. Der var mange fine ting at vælge imellem.
Lokalhistorisk Forening udgiver Broagerland IX, i den anledning er der indbudt
til reception i kælderen på Annas Minde.
Advent i Egernsund Præstegård for pensionister og ældre medborgere.
Cathrines Mindes Venner afholder årsmøde. Museumsleder Kim Jacobus Poul
sen fortalte om de mange spor af teglværksdrift i omegnen.
Egernsund Frivillige Brandværns røgdykkere modtager sponsorpenge til at
købe radioer for, hvilket betyder større sikkerhed under en indsats ved en brand.
Åbent hus på Efterskolen i Skeide, hvor forstander Viggo Knudsen fra
Humble på Langeland gennem et lysbilledforedrag vil fortælle om etableringen
af efterskole nr. 2, der ligger i Sydindien.
Galleri Smedeløkke i Egernsund holder julemarked.

December

Det midlertidige børnehus på Cathrines Minde indvies.
Fonden "De Gamles Jul" indbyder til julehygge for kommunens pensionister i
Broager Skoles Aula.
Adventskoncert i Broager Kirke, både Egnskoret og Amatørorkesteret medvir
ker.
I Egernsund Kirke medvirker Egnskoret ved gudstjenesten 3. søndag i advent.
Egernsund Pensionistforening afholder julehygge med Luciaoptog på Færge
kroen.
Karla Nielsen fra Broager Garden blev årets leder og modtog kommunens pris
samt blomster.
Broager Pensionistforening indbyder til julehygge på Bykroen i Broager. Finn
Nørgård fra Bykroen afholder julehygge for ældre.

1997
Januar

Borgerforeningen i Skeide afholder "Hellig Tre Konger" i Forsamlingshuset.
Kirkespil i Broager Kirke. Sønderjydsk forsøgsscenes Kirkespilsgruppe
opfører Olov Hartmanns kirkespil "Den jord ingen kan købe". *
Strandhjem i Brunsnæs har erhvervet en bus med plads til 8 personer.
Landbrugs-, fiskeri- og fødevareminister Henrik Dam Kristensen holder fore
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drag på Bykroen i Broager. Emnet er "Det du spiser skal være sundt, og det må
ikke ødelægge naturen at dyrke det".
Åbent Debat-Forum i Egernsund. Karl Otto Meyer, Sydslesvig og Siegfried
Matlok, Aabenraa indleder debatten med hver deres syn på grænsestriden.
Broager Sparekasse åbner nu også en afdeling i Aabenraa.
Efterskolen i Skeide har åbent hus. Forfatter Jun Feng taler om "Oprøret i
Kina".
Egernsund Skole får besøg af sangeren Peter A.G. Nielsen fra Gnags. Normalt
er han sanger, men han causerer over livskvalitet, livsglæde og livsmod. Det er
skolebestyrelsen, der er arrangør.

Februar

I Skeide Forsamlingshus afholder Skeide Gymnastikforening fastelavnsfest.
Strygerstævne i Broager Skoles Aula, der deltager ca 50 strygere, hvoraf
nogle er fra Fyn, og det er 11. gang strygerstævnet finder sted.
Sogneaften på Sognegården i Broager, hvor Hanne Risgaard holder foredrag
om, hvordan den danske folkekirke behandles i medierne.
Afstemningsfest på Vemmingbund Strandkro. Festtaler er Grænseforeningens
formand Bent Kock Odense. Broager Amatørorkester medvirker.
B.U.I. Broager indbyder til foredragsaften på Bykroen i Broager. Boligminister
Ole Løvig Simonsen causerer over "Livets Eventyr".
Åbent Debat-Forum i Egernsund. Amtsborgmester Kresten Philipsen indleder
og sætter fokus på folkestyret i funktion og det politiske klima.

Marts

Koncert i Broager Kirke med Randi E. Mortensen, orgel og Michael H. Lund,
saxofon.
Foredragsaften i Broager Sognegård. Domprovst Niels Henrik Arendt taler over
emnet "Er folkekirken folkets kirke, eller er det en kulturel ghetto for det bed
re borgerskab".
Ridestævne i Rideklubben.
Lokalhistorisk Forening har generalforsamling på Bykroen i Broager. Efter
Generalforsamlingen er der foredrag ved Arne Nørgaard Tandslet, "Vejhistorien
og gamle kort".
Egernsund småpiger vandt sølv ved sønderjyllandsmesterskabet.
Sportens Venner uddeler 96.000,00 kr. til lokale sportsforeninger.
Broager Sparekasse uddeler også gaver til foreninger, det sker i forbindelse med
det årlige garantmøde.
Rideklubben har fået en god indtægt gennem handicapridning, for tiden er der
65 elever.
Cathrines Minde Teglværksmuseum starter den nye sæson med en påskeudstil
ling arrangeret af Broagerlands Kunstforening, der vises værker af 2 danske og
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2 tyske kunstnere, det er Preben Gang, Mogens Jørgensen, Anna Brugmann og
Ike Zaum.
Turistforeningen i Broager har lavet en farvestrålende brochure med korte
tekster og nye kort, der angiver de cykel- og gangstier som nutidens turister sæt
ter så stor pris på.
I anledning af Broager Andelsboligforenings 50 års jubilæum i 1996 har kom
munens kunstfond besluttet at markere jubilæet med opstilling af en skulptur i
bymidten, samtidig opstilles en lille skulptur ved indgangen til biblioteket.
Gruppen består af 2 figurer udført af kunstneren Erik Heide.

April

Cathrines Mindes Venner udgiver årsskriftet 1997. ”De danske Teglværker 1997”.
Åbent Debat-Forum i Egernsund har debataften, hvor domprovst Niels Henrik
Arendt indleder debatten ”Det etiske spørgsmål”.
2 udenlandske kunstnere besøger Petersen Tegl i Nybølnor, det er svenske Ulla
Viotti og den tjekkiske professor Jan Koblasa, der viser at tegl kan bruges til
andet end mure og tage.
Koncert i Broager Kirke, hvor brødrene Jørgen og Carsten Kristensen byder på
spirituals og gospel.
Koncert i Egernsund Kirke, hvor Set. Jørgens pigekor fra Aabenraa synger dan
ske salmer og sange mm under ledelse af Lone Sarus Essendrop.
Lisbeth og Jens Peter Juhler har solgt Vemmingbund Minigolf til Ingrid og Jan
Petersen.
Musikskolen afholder sin faste forårskoncert i Broager Skoles Aula.

Maj

Broager Frivillige Brandværn afholder stort show.
Lokalhistorisk Forening og Cathrines Mindes Venner arrangerer ”En vandring
langs Iller Strandvej” under ledelse af Kim Jacobus Poulsen, der fortæller om
de nedlagte teglværker.
Broager Kommune fejrer sit 75 års jubilæum med reception på Cathrines Min
de og i udstillingslokalet på Annas Minde vil billed- og portrætkunstneren
Vibeke Fonnesberg, Broager vise og fortælle om de personligheder, som hun til
dato har portrættret.
Kulturmåned på Cathrines Minde med musikeren Bjørn Afzelius, generalkon
sul H. P. Clausen, forfatter Dorrit Willumsen, journalist Jens Navntofte og sku
espiller Jens Okking.
Den første parkunderholdning finder sted. Parkunderholdningerne har 10 års
jubilæum.
En ny flot grill åbner ved Brunsnæs Strand.
Dagplejens dag, hvor omkring 100 børn og 29 dagplejere deltog.
Musikskolen afholder den anden forårskoncert på Broager Skole.
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Skolerne i Broager og Egernsund er frontfigurer i et nyt IT-projekt, der skal
introduceres i alle landets skoler.
Musikskolen afholder sin sidste forårskoncert på Broager Skole.
Pigespejderne i Broager afholder kræmmermarked.
Rideklubben afholder ringridning.
Cathrines Mindes Venner indbyder sine godt 700 medlemmer til 10 års
fødselsdag. Ved den lejlighed tages den nybyggede middelalderovn i brug.
I Egernsund indledes idrætsugen med gudstjeneste.

Juni

Broager Amatørorkester inviterer til koncert på Vemmingbund Strandkro.
Skeide Frivillige Brandværn afholder loppemarked.
Koncert i Broager Kirke med Treenighedens drengekor fra Esbjerg.
Egernsund Pensionistforening arrangerer eftermiddagstur til Danfoss og til
Danfoss Museet.
Broager Pensionistforening arrangerer sejltur på Haderslev Fjord.
Pensionister og efterlønsmodtagere inviteres til møde på Færgegården i Egern
sund og Vestervang i Broager, hvor der bliver orienteret om klage- og ældrerå
det.
Lokalhistorisk Forening arrangerer aftentur til Vibæk Vind- og vandmølle.
Egernsund Skoles 5. klasse deltager i Sønderjyllands Amts Fodboldturnering.
Gammelgab Brolaug fejrer 10 års fødselsdag og holder set. Hansfest.
Set. Hansfesten i Broager, der er fakkeloptog til Smøl Vold, bålet tændes og fhv.
leder af Stevninghus Jørgen Thomsen holder båltalen. I Egernsund starter Set.
Hansfesten med teaterforestilling, opført af "Det lille Teater" fra Gråsten, bålet
tændes med fakler og Lars Jepsen, Egernsund holder båltalen. Skeide Borger
forening afholder Set. Hansaften i Skeldevig. Forstander Georg Pedersen, Skei
de Efterskole holder båltalen.
Ringriderfesten i Broager med lottospil, cykelringridning, festligt optog,
ringridning med optog festen slutter med frokost og festfyrværkeri.
Superbrugsen og Turistforeningen arrangerer familiecykeltur ud i det blå.
Turistforeningen arrangerer aftentur i Kobbelskoven i Skeide ved naturvejleder
Kaj Møller, Gråsten, emnet er "Sommerskoven og oldtidsminder".

August

Koncert i Broager Kirke med trompetisten Per Nielsen og organist Helge
Granum.
Cathrines Minde Teglværksmuseum får besøg af 59 gæster fra Virgin Islands,
de tidligere dansk-vestindiske øer, for at gæsterne kan se, hvor mange af stene
ne, som deres huse er bygget af, kommer fra.
Ringriderfest i Brunsnæs.
Pensionister i Broager Kommune tager på udflugt til Hellevad med middag på
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Hotel "Kløver Es", derefter besøges Søbergs Have i Øster Lindet, kaffen nydes
på Jels Voldsted.
Naturvandring til Gratelund og Gammelmark, hvor naturvej lederne Bjørn
Østergård og Steen Råbjerg fortæller om det spændende område.
Broager Frivillige Brandværn holder åbent hus med mange aktiviteter især for
børnene.
3. parkunderholdning finder sted, og ved den lejlighed blev Viggo Matthiesen,
Egernsund kåret som årets leder.
De blå pigespejdere ombygger spejderhytten, Wigwam i Broager for
180.000,00 kr.
Egernsund Menighedsråd indbyder pensionister og ældre til en udflugt, turen
går til Hjemsted Oldtidspark ved Skærbæk.

September

Der er sønderjydsk fåredag på Cathrines Minde.
Gitte og Frede Lehmann, Stensigmose 4 afholder økologisk høstmarked.
Den sidste parkunderholdning finder sted, medvirkende er Broager Garden,
Broue Tyrolere, Jette og Gunnar, De Nørherred Spillemænd og Orange Delight.
Nanna Ihle og svend Krongaard Hansen, Skeldebro har modtaget Broager Turi
stforenings byforskønnelsespris 1997 for nænsom restaurering af deres godt
300 år gamle hus.
For første gang afholdes der ringridning i Skeide, arrangeret af Borgerfor
eningen.
Bent Isager-Nielsen, chef for Rigspolitiets rejsehold starter foredrag i Sogne
gården. "Profil af en morder".
Husmoderdag i Broager med andagt i kirken, kaffe på Brunsnæs Kro, hvor fhv.
skoleinspektør Olaf Knudsen, taler om kroppen som sladrehank.
Koncert i Egernsund Kirke. Medvirkende er Bo Fuglsang, trompet, John Fre
deriksen, trompet, samt Helge Granum på orgel.
Åbent Debat-Forum i Egernsund starter sæsonen med Mommark kunstneren
Preben Gang, der holder lysbilledforedrag om "Van Gogh, hans tragiske
skæbne, og hans banebrydende kunst".
Susanne Theils Familieteater spiller "Hodja fra Pjort" i Broager Salen. Arran
gør er B.U.I.
Kirkekoncert i Broager med Amazing Grace Gospels, spirituels, hymns.

Oktober

Broager Fritidshjem på Nejsvej har 18 års fødselsdag, der fejres med en
vikingedag. Ca. 200 børn og ledere starter vikingeoptog ved skolen. De går til
torvet ved Brugsen og tilbage til fritidshjemmet, hvor der festes.
Broager Pensionistforening arrangerer sejltur fra Aabenraa til Langballigau.
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På Skeide Efterskole er der foredrag med diasshow med jannick Schou og
Gitte Cracknell. Titlen er "Vildmarken kalder".
Skatteprocenten i Broager vil stige fra 18,8 % til 19,9 %.
Egernsund Socialdemokratisk Forening indbyder til teater på Færgegården i
Egernsund, hvor der opføres et stykke af kronvold Frederiksen, "Jomfru Fryds
Banko".
Femteklassen fra Broager Skole er taget til Nyborg for at løbe på Vestbroen over
Storebælt, når skolerne har motionsdag.
De unge i Broager Garden tager til Ungarn i efterårsferien, for at optræde i det
sydlige Ungarn, bl.a. i byen Haskany og byen Pecs, og de får lejlighed til at se
middelalderborge, sejle på Donau og besøge Budapest.
Lokalhistorisk Forening har foredragsaften på Bykroen, hvor Kim Jacobus
Poulsen fra Cathrines Minde Teglværksmuseum fortæller om sin bog "Det nyt
ter ikke at stritte imod".
B.U.I. afholder efterårsfest og Broagerrevyen 1997 opføres.
Pensioneret tømrer er ved at bygge en ny modelovn til Cathrines Minde Tegl
værksmuseum.
Åbent Debat-Forum indbyder til debat møde om "Informations Teknologiens
fremmarch i Danmark, hvor langt skal vi gå". Marketingdirektør i Kommune
data Lars Monrad Gylling, konsulent i forskningsministeriet Jette Frank Jør
gensen og borgmester Jørn Lehmann Petersen kommer med et oplæg til debat
ten.
Efter 26 år med ansvar for ringridningen i Broager har Carl Jürgen Bock over
ladt formandsposten til ritmesteren Niels Frederik Jensen.
Forskningsminister Jytte Hilden besøgte Broager Skole for at se på EDB-undervisningen.
Politibetjent Ole Juhl og lokalpolitiker Ole Hansen blev begge tildelt en revy-pris.

November

Foredrag i Broager Sognegård ved kulturforsker Johs. Nørgaard-Frandsen fra
Odense. Emnet er "Ungdom, muligheder, lov og moral".
Skeide Efterskole og LOF arrangerer en foredragsaften, hvor provst Lorenz
Christensen fra Vester Sottrup taler om de forskellige nyreligiøse bevægelser.
Skeide Gymnastikforening afholder teater- og fodboldfest i Skeide Forsam
lingshus.
Cathrines Mindes Venner har været på en udbytterig tur til det gamle Østtysk
land og Rugen med besøg i Mecklenburg-Forpommern.
Åbent Debat-Forum i Egernsund indbyder til debatmøde med emnet "Folkesty
ret i fremtiden". Amtsborgmester Kresten Phillipsen lægger ud.
På Cathrines Minde blev der tændt ild i ringovnen. Cathrines Minde Tegl
værksmuseum har fået status, som landsdækkende museum for teglværks
industri.
Valgdag hvor der stemmes til både byråd og amtsråd. Socialdemokratiet fik 7
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mandater i Broager Byråd, Venstre fik 3 mandater, De Konsevative 1 mandat.
Ridestævne på rideskolen.
Koncert i Broager Kirke, hvor organist Lise-Lotte Christensen fra Fredens
kirken i Viby J. spiller.
Det kommende teglværksspil på Cathrines Minde bliver støttet med 10.000,00
kr. fra De Forenede Teglværker i Egernsund.
Der er julemarked på Cathrines Minde.
Skeide Efterskole har åbent hus, hvor forstanderparret Ingeborg og Georg
Pedersen vil fortælle og vise lysbilleder fra deres 3 ugers tur til Zambia i som
meren 1997.
I Egernsund Præstegård er der adventshygge for pensionister og ældre.
Julestue i spejderhytten på Møllegade.
Julemanden i Egernsund kommer på besøg. Det Frivillige Brandværn spiller et
par julesange på havnepladsen.
Juletræet tændes i Broager Bymidtes torv.
Rendbjerghjemmets nye afdeling indvies.
Egernsund Frivillige Brandværn har fået en splinterny brandbil, en tankvogn
med en kapacitet på 6.000 liter. Broager Kommune har bevilget 340.000,00 kr.
til bilen og 15 aktive brandmænd har lagt arbejde i bilen for 150.000,00 kr.

December

Egernsund Husmoderforening afholder adventsfest på Egernsund Skole.
Fonden "De Gamles Jul” i Broager har hyggeeftermiddag for pensionister og
efterlønnede i Broager Skoles Aula.
Adventskoncert i Broager, amatørorkesteret spiller og Egnskoret synger.
Sang og adventslæsning i Egernsund Kirke.
Egernsund Pensionistforening afholder julehygge på Færgegården.
Julemanden kommer i hestevogn gennem Broagers gader i følgeskab med
brandværnsorkesteret. Det er byens tre banker og Super-Brugsen, der gør det
muligt at holde en tradition i hævd.
Gruppen Teglsten spiller ved juletræsfesten for børn og unge i Egernsund
Hallen.
De Gamles Jul for pensionister og efterlønsmodtagere afholdes på Færgegård
en i Egernsund.
Danfoss får ny afdeling i Broager.
Politibetjent Ole Juhl's hus ødelagt af en bombe.
Der er liv i den nye integrerede børneinstitution Spiloppen på Nejsvej.
B.U.I.'s amatører opfører "Da julen kom til Mosegården" i Broager Hallen.
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På “Strøgtur” i Broager 1947
a f Axel Juul Petersen
I 1947 strakte bebyggelsen i Broager mod vest til det nuværende plejehjems
2- etagers bygning og den række huse, der ligger umiddelbart vest herfor
(Vesterbakke nr. 17-27). Mod nord dannede Brovej som nu grænse - husene
på vejens nordside var opført lige før eller lige efter krigen. Mod øst var der
stort set kun huse langs Kirkegade med et sving langs Vemmingbundvej til
daværende Østre Præstegårds have. I Østergade var der uden for en række
huse mod øst kun marker. Ad vejen mod Skeide dannede Jørgen Slots gård
sammen med et par huse på vejens sydside afslutningen den vej. Østergade
fortsatte til torvet, hvor gaden endte i Storegade. Lidt syd her for krydsede
Storegade det gamle jernbaneterræn. Herfra fortsatte gaden nu som Sct.Pauli
til Mølmark og fortsat ingen bebyggelse uden for den østlige række huse. Fra
Mølmark fulgte bebyggelsen Mejerivej tilbage til Vestergade. Fra Vestergade
j'.ik et par smågader mod vest, således Møllegade, der var bebygget til omtrent
neden for den oprindelige mølle. Broager by var stort set området inden for
disse grænser. Her boede i 1947 ca. 1600 mennesker.
En “strøgtur” i Broager kunne begynde i krydset ved Brovej. Her på Gulfh jørnet havde Carl Christensen dels en benzinstation og dels et autoværksted.
1)en første egentlige bebyggelse op ad Kirkegade var et privathus og Kirker ardsgartneren på hjørnet af Ringridervej og Kirkegade; men herfra var der så
også samlet bebyggelse. For enden af den række næsten ens huse, der var blevcl bygget her, (af bygmester Fr. Horn, der havde som princip, at alle tagsten
kulle være sorte cementsten) lå ’’sukkermutter,” et brødudsalg, og derefter
fulgte den ene af byens i alt 6 hoteller og kroer: Klippen. Mellem “sukkermutter” og restaurant Klippen udmundede den sidste del af en gammel kir
kesti. Det næste byggeri var tidligere en af tre gamle skoler i Broager. (De
andre to var den nuværende præstegård og et hus i Ringgade). I bygningen på
IMørnet af Kirkegade- Ringgade, altså den gamle skole, havde Chr. Lauesen
m vognmandsforretning og et mindre landbrug. Vognmandsforretningen blev
hl a. drevet ved hjælp af et par store solide heste. Til et landbrug, uanset
•aorrelsen, hører naturligvis et møddingsted. Lauesen havde da også et. Det lå
Iip* ud mod Østergade, godt nok adskilt herfra med en mur og en større låge,
men alligevel!
Videre ned ad gaden, nu Storegade, lå Præstegården, også kaldet Vestre
h.rstegård til forskel fra Østre Præstegård, der lå i Ringgade. Det oprindeliP* sogn var blevet delt i 1930 i to distrikter, og så i øvrigt samlet igen 1962,
«la Lgernsund blev udskilt som selvstændigt sogn. Endnu i 1947 var de gam
le .ivisbygninger bevarede. Ud mod Ringgade lå en gammel lade, hvor der i
drn ene ende var konfirmandstue, medens Husflidsskolen (É snit-skuel (Brl
IV) havde til huse i den ende, der vendte ud mod gaden. På den modsatte side

af gårdspladsen lå
den store lade
med høj, tegl
stensbelagt rejs
ning.
På gårdsplad
sen foran indgan
gen til præste
gården stod to sto
re valnøddetræer.
Det er usikkert,
om valnødderne
på disse træer
nogen sinde nåede
at blive helt mod
ne, inden de blev
slået ned og spist
af præstegårdens
børn. Indkørslen
til præstegården
var fra Storegade.
Gik man nu lidt
hen ad Storegade,
kunne man ved
p ræ s te g å r d s h a 
vens skel ved at
kigge ned i haven
måske være hel
dig at se et bræt
pludselig stikke
ud fra muren i
huset på nabo
grunden i Øster
gade. Det for
svandt lige så hur
tigt igen, hvoref
ter billedet gento
ges. I ejendom
men i Østergade
havde
snedker
Lorenz Hansen sit
værksted. For at
få den nødvendige
plads ved bear
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bejdningen af lan
ge stykker træ,
kunne han stikke
dem ud ad en lille
lem i muren ind
mod præstegårds
haven.
I huset i Store
gade, nabo til
p r æ s te g å r d e n s
have, var der en
tandklinik,
der
blev betjent af en
tandlæge med kli
nik i Sønderborg.
I det næste hus i
rækken havde H.
Seeberg sin butik
med bl.a. tobak,
blade og legetøj;
den butik som
senere flyttede til
den nuværende på
hjørnet af Store
gade og Per Nis
sens Gang. I 1947
havde Hans Rohde her sin forret
ning med cykler
og med indgang
fra Per Nissens
gang sit reparati
onsværksted. På
det andet hjørne
af Per Nissens
Gang og Storega
de lå Bisgaard
Frandsens manu
fakturforretning,
senere solgt til
Johan Andersen.
Lige over for Seebergs butik lå
posthuset
med
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telefoncentralen (Brl. X) og ved siden af posthuset i øvrigt en privatbolig,
hvortil barbér Juhl senere flyttede sin barberstue. Huset havde oprindeligt til
hørt en rebslager, og rebslagerbanen fandtes endnu bag huset helt ned til
Vestergade.
Indtil ca. 1932 foregik forbindelsen til Sønderborg med tog fra jernbane
stationen på nuværende Nejsvej, eller med private busser. Da banen blev ned
lagt, blev forbindelsen opretholdt med rutebiler, nu overtaget af DSB. Busser
ne havde holdeplads foran posthuset. Det er klart, at selv med den ret besked
ne trafik, var det en slem trafikhindring, når der holdt busser, og ikke mindre,
når de skulle ned gennem byen. Det var en betydelig forbedring, da man i
1950'erne fik den nye rutebilholdeplads.
På det modsatte hjørne over for Bisgaard Frandsen og ligeledes over for
posthuset lå Forsamlingsgården. En tidligere kro var umiddelbart før 2. Ver
denskrig opkøbt og indrettet til samlingssted (Brl. X). I hjørnet ud mod Møl
legade var indrettet en af byens 4 købmandsbutikker (Brugsen medregnet).
Den var forpagtet ud.
Nede ad Per Nissens Gang kunne man få øje på indgangen til Fohlmanns
tømrerværksted, og modsat ned ad Møllegade kunne man se Kommunekonto
ret (der tidl. en overgang husede en tysk privat pigeskole. (Brl.V) og nabo her
til cykelhandler Schmidt. Her over for lå bager Allers butik med fru Aller som
ekspeditrice og inde bagved selve bageriet. Engang i begyndelsen af
1950'erne blev bageriet nedbrudt, og murresterne fra ovnen kørt om i sand
kulen bag Vestergade. Det gav den sommer en sand invasion af fårekyllinger
i hele området omkring den gamle mølles bygninger. Så man godt efter, kun
ne man efter cykelhandler Schmidts butik få øje på en forretning, der lå en lil
le meters penge over gadeniveau. Her havde P. Fromm startet sin el-forretning
Tilbage i Storegade: Efter manufakturforretningen og et hus med privatbo
lig (“Dres musiker's”) fulgte Kaspar Jensens boghandel. Han havde været
vandrelærer i Sydslesvig og havde startet en bog og papirhandel i Broager(Brl.
II). 1 1947 blev den drevet af fru Ellen Moos. Herefter kom en lille åben plads,
hvorfra Stien gik ned mod Østergade. En smule tilbagetrukket fra Storegade
lå fru Brændstrups udsalg med kød-og viktualievarer, og lidt længere nede
havde W. Schmidt sin malerforretning. Næsten lige overfor Schmidts forret
ning var indgang til et lille værksted, hvor skomager Jørgensen ’’flikkede sko”
for sine kunder. Over for Stien var indkørslen til Forsamlingsgårdens gård
med en gammel lade, der var cyklestald. Når noget foregik på Forsamlings
gården tog man cyklen. Bilerne var endnu på dette tidspunkt i fåtal.
Efter Stien, videre ned ad Storegade, lå nu Jørgen Lunds restaurant med
indgang fra det lille “torv” og sammenbygget med en slagterforretning. End
nu i samme bygning frøknerne Petersens kaffeudsalg, der havde overlevet kri
gen, men nu snart lukkede. Næste hus i rækken synede ikke som forretning,
men her havde barber Asmussen sin barberstue. Han var for øvrigt gift med
byens jordemoder. I bygningen herefter havde Jens Juhler sin guld/sølvvareforretning og sit urmagerværksted, og derefter fulgte Magnus (“Magge”)
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Nielsens bagerforretning med bageri. I alt var der i byen 7 bagerbutikker eller
bageriudsalg. Det sidste hus i Storegade på denne side var hjørneejendommen
med apoteket, der var helt selvstændigt apotek med apoteker Beck som ejer.
Vender vi nu tilbage til Storegade ved indkørslen til Forsamlingsgårdens
gård og følger husrækken igen mod syd, som den lå i 1947, kom først Fr. Ihles
møbelforretning og møbelpolstrer/saddelmagerværksted. Det følgende var et
større sammenhængende bygningskompleks, der ejedes af brødrene Wollesen.
Midt i førte en port gennem bygningen ind til deres korn- og foderstofforret
ning, i øvrigt med udkørsel til Vestergade. Den nordre del var hotel National.
Her residerede brødrenes søster Dorthe (gift Meister). I porten var der ind
gang til krostuen, medens indgangen til selve den store sal, der lå langs faca
den mod Storegade, var i den ende af bygningen, der lå mod Fr. Ihle. Modsat
porten havde Brugsen sin butik med indgang fra Storegade. Den ene af
brødrene (Peter) var uddeler, den anden (Jørgen) drev foderstofforretningen.
Hele komplekset, både ud mod Storegade og de bagvedliggende lagerbygnin
ger, blev midt i 1960'erne revet ned for at give plads til Brugsens nybyggeri.
Efter denne markante bygning fulgte en ganske lille butik med hatte og
handsker. Op til denne tid var det utænkeligt, at en dame kunne bevæge sig i
byen uden hovedbeklædning, så der havde været et marked for en sådan butik;
nu var omsætningen ganske lille, og forretningen blev lukket. Den sidste ejer
var Marie Andresen, gift med skrædder Andresen. Hun blev også kaldt é
putch-kuhn. Her kunne man få sin gamle hat pudset op - til pinse måske?? Der
var også en anden lille specialitet. De unge piger kunne få lavet deres brude
slør hos hende.
Det næste hus i rækken rummede Strauss's damefrisørforretning og bolig,
og til slut på hjørnet Chr. Hansens ret store manufakturforretning.
Fra dette skæve gadehjørne, der voldte, og volder trafikken besvær, kunne
man kigge hen ad Borgergade og se først slagter Kronikas butik med naboen
Tatol, hvor Egidius Pedersen havde butik i den ene ende, og dernæst øjne
købmand Lunds hjørneejendom mod Vestergade.
Vender vi nu tilbager til gadekrydset Storegade/Allegade-Borgergade, lå W.
Ihles butik med indgang fra hjørnet. Butikken er på daværende tidspunkt ret
nybygget. W. Ihle ville gerne bygge sin butik med tilhørende trykkeri større
og påbegyndte opførelsen af ny forretningsejendom lidt tilbagetrukket fra
Storegade, så fortovet blev lidt bredere. Efter påbud fra myndighederne måtte
han imidlertid rykke bygningsfacaden frem til den nuværende placering, i
øvrigt med det resultat, at da man kloakerede Storegade, sank hele hans nye
fundament 7cm på grund af udgravningen!! Tæt sammenbygget med Ihles
forretning lå Iversens skoforretning. I baglokalet havde Adolf Petersen (Adolf
skomager) et værksted. Man kunne nu ofte træffe ham på fortovet foran for
retningen, ivrig engageret i samtale med forbipasserende. Herefter åbnede
husrækken sig til en større åben plads foran Bennetsen og Jensens korn- og
brændselshandel og Chr. Tychsens købmandsbutik i den gamle købmands
gård, hvor også Andreas Møller havde sin manufakturforretning.
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Tilbage på gadehjørnet lå over for Ihles forretning Jes Jacobsens hotel.
Indehaveren Frederik Jacobsen var tillige saddelmager og havde et lille værk
sted i en bygning bag hotellet. Inden døre regerede fru Dora. Tæt sammen
bygget med hotellet lå en privatbolig, hvor den gamle fru Jacobsen boede, og
herefter kom Sparekassens ejendom med bikubesymbol på gavlen.
Det næste hus i rækken tilhørte dr. Dirksen og det næste igen bladhandler
Nielsen (her havde der i øvrigt engang i 1870'erne været en dansk privatsko
le for drenge(Brl. II).
De høje, stensatte mure foran de sidste ejendomme blev bygget, da man i
1940'erne udførte kloakering af Broager by. Indtil da havde Storegade slået
sving forbi købmand Tychsens hus over mod Østergade. Tæt ved sammen
løbet af Storegade-Østergade lå det lille, gamle sprøjtehus.
I forbindelse med kloakeringen rettedes gaden ud, men blev samtidig
afgravet til det nuværende forløb. Det medførte, at de næste huse i rækken:
blikkenslager Jurgensens, bager Jensens og maler Warneckes måtte rykkes til
bage, og derfor er ret nyopførte. Det sidste hus på denne side i Storegade, på
hjørnet af Nejsvej , er oprindelig bygget som aftægtsbolig for Mariegård af
Hans Wollesen i 1912.
Omtrent hvor Storegade i sin tid løb sammen med Østergade, lå en kro, der
i 1947 var den private skole i Broager med Victor Rasmussen som ejer. Nabo
hertil var en privatbolig . Endnu en bygning sluttede sig til rammen om det lil
le torv, nemlig det gamle farveri. Her boede elektriker Nikolai Jørgensen (”
Kloj' far're”) og hans to søstre (Br. VIII). I en lille bygning ved siden af, med
indgang fra Storegade, havde han sit værksted. Endnu to huse lå i Storegade,
nemlig barber Juhl's barberstue og Chr. Andersens cykle- og legetøjsforret
ning, begge nedrevet i forbindelse med etablering af omfartsvejen (Nejsvej).
Storegade sluttede her. Mod øst kunne man følge den gamle banestrækning
til Skeide og på det modsatte hjørne lå også en lille mindelse om det gamle
baneanlæg, nemlig Heinrich Horns butik og Banegårdshotellet, som man end
nu kunne læse det på store bogstaver, der var malet på muren. Jernbanen, hvor
sporene endnu lå her først i 1930'erne, adskilte sig i øvrigt fra amtsbanerne
ved, at det var en statsbane med normal sporvidde, hvor amtsbanerne var
smalsporede, således at der kunne føres materiel frem til et planlagt kanon
batteri yderst mod fjorden til forsvar af bl.a. marinestationen i Miirwik.
Anlægget blev uaktuelt, da Danmark i begyndelsen af 1. Verdenskrig spærre
de bælterne med miner (Broager Banen af R Thommassen).
Det gamle baneanlæg dannede en naturlig afslutning på den egentlige by,
men gaden fortsatte videre i Skt. Pauli ad vejen mod Gammelgab og Skeide.
Der er ikke nogen af husene i Storegade, der er rigtig gamle. Det skyldes,
at der i 1880 udbrød brand, der bredte sig til næsten alle de stråtækte huse i
det, der dengang var Storegade. Husene nedbrændte totalt, og det var rigtig
mange huse, det gik ud over. Branden gav stødet til, at Det Frivillige Brand
værn blev oprettet.
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(Brl. I-X) henviser til nærmere omtale i det pågældende nummer af Broager
land, der er en række hæfter, udgivet af Lokalhistorisk Forening for Broager
land i årene 1980 - 1998.

A. Juul Petersen
Axel Juul Petersen, født 1921 i Odense. Efter Præliminæreksamen i Frederi
cia uddannet på Jelling Statsseminarium 1939 - 1943. Efter vikariater i bl. a .
St. Jyndevad og Ulkebøl ansat ved Broager skole 1946 med tilladelse til i
skoleåret 1946 - 47 at gennemgå det etårige kursus på Statens gymnastikin
stitut (Danmarks Højskole for Legemsøvelser). 1954 - 55 årskursus på Dan
marks Lærerhøjskole i København i fagene fysik og zoologi.
1963 ansat som skoleinspektør ved Toftlund skole, 1970 tillige leder af den
nye storkommunes samlede skolevæsen. 1980 ansat som skoledirektør i kom
munen og leder af den kulturelle forvaltning. Pensioneret 1982 og flyttet til
bage til Broager.
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Sønderjysk snak
a f Jørgen Heine Jensen

„Æ Kong å en kort Visit i Vemmingbund“
En autentisk Beretning om dengang da Kong Christian den X. kom på uan
meldt Besøg i Vemmingbund i 1922, fortalt af Folk , der husker Begivenhe
den, til Overlærer Heine Jensen Vemmingbund. Beretningen er trykt i avisen
Dybbøl Posten den 14 september 1956, her gengivet lidt forkortet.

Vemmingbundstrandvej 56, 54 og 52 (Strandkroen)

Foto: Arkivfoto

De va i 1922, den Somme da de va så forfærdle varmt. Johan Lyk han stou
urren for sit Hus øwe å den annen Sie a æ Vej nede i æ Havmai å tære sin Tos
krusse*. Karl Madsen, ham dæ hæ køjt Pæ Pæsen’s, stou å snakke mæ ham.
Johan Lyk må ha væt temle gammel, for han haj væt dansk Garde å govn Vagt
mæ æ Bjørnskindshue å øwe ve Amalienborg. Det snakke han tit om, å det æ
jo it så mærkle. Vi Børn holdt møje a ham, sel om Folk kåldt ham æ lidt sæ.
Han va galt stoe å så brun å sin skalle Top, rechte væebidt.
Karl Madsen va kommen øwe fra Angel, hvo han haj haj et Buunstej*, men
det haj han måt sæl, for han var dem for dansk dæ øwe. De ægchelt* ham
lichfrem væk. No er han vistnok helt godt væe. Men han tov da sånt æ ledt
arbe ve æ si a. Å det va for Resten det han dø ve, da han foldt nee fra æ Slyelovt* op ve Klåj Loon’s*, hvo han hjålp å kø ind. Som de no stæ dæ, Johan
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mæ sit skalle Hoj, å Karl mæ sin Stråhat å, blywe di va å, tæ dæ kømme et
Skiff ue væ Kegnæs. Det va dæ it noue mærkle ve, for det gøe de så tit. Men
da de så te det dreje ind mod „Bund“, da biøv Johan gal i æ Hoj:“ Den Trold
ska han no hæ ind å sejl wos æ Garn i stykke, de Tåcheltøj* de kajo ba blyw
dæ ue hvo der er Vand nok te dem. Hva vil de hæ ind erre“ Men ålt ælav de
stæ dæ å kiche, å Johan skælle ue, så kømme æ Skiff næe å næe ind mod dem.
Men så ajen gang sætte Johan æ Pensel å veske æ Finge av i æ Bows:“ Det er
pinde „Dannebrog“ det er sgu æ Kong, dæ kømme dæ ue“. Å så ka det nok
væ, te det kam en anden Ton å æ Fichelin, æ Tærspand å Russe de ku pas sæ
sjål. Han foe ind te Anmari for å kom i nowe andt Tøj i en Farht. Å Karl Mad
sen fæk å traffelt mæ å kom hjem å få sæ gøe standesgemäss te æ Kongemodtejels. Å det vae helle it læng, så mødt de beche to i stiveste Puds hen ve
æ Røchhusbro, for nå va det tydle å se te det va dæ, æ Kong vil gå i Land.
Johan haj fåt det mest a æ Tææ a æ Finge mæ en Petroliumslæp, å så haj
han fåt sit fin blå Kræbbestøj* å. Der stou en hel Sky a Mølpulfe rundt om
ham, få det Tøj haj han it haj å, te vi anne ku hows. Kravtøj ku det it blyv te,
for det var han å Anmari kommen ue a æ Vaan mæ å få åmønstre. Men sin soot
Kaffebrænne* haj han fåt å, å så æ Feestøvl*. Han haj bae glemt å få æ Bows
urrenøwe, så de hang dæ æbach å red å æ Støvlstroppe. Herregud det sku jo
gå i en Farht. Vi haj alle se Johan så fin, å sjol va han så alvorle, som wen han
sku haj væt te Basselgild.
Karl Madsen va sandle å bløwn flot. Han va jo en fin Mand åvest nok hva
dæ høe sæ te. Fra den Ti, da han va Buun, haj han en Gerock mæ fin Bows te.
Det haj han no fåt å, å det så vel nok flot ue, selom han haj glemt å få æ Stråhat
av, å æ Kravtøj å. Han haj jo å længe vej end Johan, så han haj helle it fåt Ti
te å tej æ Støvl å, så dæfor beholdt han sin Trætræsk å. Men det va helle it så
ring. Vi betrachte ham ål mæ en vis Respekt, så flot va det skam ingen a de
anne dæ ku møe op, la det no væ godt. Æ tøs roele en ka sej, te no va de beche
to så fin te å tej æmoe æ Kong, som en mæ rimlehee ku forlang. En hel mas
se anne Folk va no kommen te, å æ Kong va kommen nee i æ Båe, å va å æ
Vej ind te æ Røchhusbro. Men så sat den fast, æ Båe gek for dybt, elle å va æ
Vand for lavt. Det fæk æ i rechte erreset* for - vupti - sprang en hel stak Mari
nere i æ Vand å trået æ Båe ind te æ Bro, å så ku æ Kong gå i Lan urren så
møje som å få våe Ben.
Nå men så sku æ Kong jo te å gi Haen te ål de hæ Fiskere, å den føst han
kom te, det va jo da Johan Lyk.“ Fanger de mange Kuller for Tiden?“, spue æ
Kong. Nå er Kuller nove som ingen a vos vest hva va, å æ må sej, te æ ve den
Daw æ Daw enno, it va Kulle det er for nowe. Så det va it så mærkle, te Johan
han bløw æ ledt forlæchen. Men han tov sæ sammel å seje:“ Nej it i den jæ Ti,
Hr. Majestæt“. Det sva va der nowe der griin a æ bacherre, men jen kan jo savt
væ kräss wen jen sjol it er i æ Eel. Å nå en tænke å, te såen fin å dannet mand
som Fotograf Grossmann, da han vil tæj et Påtræt af æ Kong, da æ Kong i
1920 besøcht Broue, da såj han:“ Et Øjeblik Hr. Kong,“ så tøs æ det er it nowe
Groon te å grin a Johan.
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Så va Karl Madsen å æ Ræj „Nå er De Byens Skolelærer?“ spue æ Kong.
Karl han bløw helt stoe å røj i æ Hoj, men erre han haj town en dyf
Vætrækning bekængøe han da for æ Kong, te han it va Skolmester. Å det tåt
mæ te han gøe rechte køønt, for han soj „Des Majestæt“ ve æ Æen. Men æ tot,
te han gek rondt æ bacherre å va lisom halannen tom støe end han pleje å vææ.
Nå men ålt ælaw gek æ Kong rondt å ga Haan te æ Fiskere å dæ Kunne, å haj
et venle Oe te både stoe å små. Å Vemmingbund hæ alle glemt den Dav, da de
haj Besøg a æ Kong, å Karl Madsen å Johan Lyk de haj nove å snak om, de år
de haj enno å løw i.
Men dæmæ æ æ Histori it forbi enno. Vi kømme te å gå tebag te den ti, da
„Dannebrog“ den ronne Kajnæs Fyr. Da de haj opdave det dæ ue, telefonee de
for en Sikkerheds Skyld te Sønneborre, te æ Kong han var ynnevejs. Å no fek
de akkoråt liså traffelt dæ, som vi hæ høe de haj øve i Vemmingbund. Det vil
sej te æ Byes Spesse sku ha sæ vaske å ree å så i des goej Tøj i en Fart. Ja nowe
Fåskel hæ dæ vel væt, for dæ va vest ingen hæe, dæ sku te å gøe æ Finge ren
for Tææ mæ Petroleum, å i stej for æ Kaffebrænne fæk de en trekande Hat å,
nowe a dem. Å så haj de å en Masse Guld å æ Skolre å æ Ærme, ja å Gehæng
væ æ sie. Det brugt de jo it i Vemmingbund. Men essen stoet set, så va det de
saam. Så forsamelt de sæ ne’e ve æ Havn errehands som de bløw færre, å stou
no dæ å vindt for å væ klar te å tej æmoe æ Kong så snart „Dannebrog“ den
låj te. No fæk di jo Ti tæ å mønstre dem sjol, om æ Bows va rechte stråchen,
å om æ Gehæng mæ æ Såffel å ålt det andt va rechte possee. Ledt Stov bløw
der børst a æ Ærme - Det hele va errehands i fineste Orden.
Men som vi nok kan foståe bløw æ Ti errehands æ ledt lang, for det kam jo
ingen „Dannebrog“. Omsie kom dæ så Boj, te den va gown ind tæ Vemming
bund. Da de høe det, keg de å verranne, å så biøv de længe å længe i æ Hoj.
Det ku de it forstå, det måt da vist væ forkeet. Hva vil æ Kong da i Vemmingbond erre, wen ålt som æ noue wæe, det æ hæ i Sønneborre. Å - uha da
- der va jo ingen te å tej Emoe æ Kong i æ Bond! Det ansva ku de it læch fra
sæ. Å no ka det nok væ, tæ dæ kom Gang i æ Lakstøvl: Fat i en tre fie Aut
omobile, hen øwe æ Pongtongbro å op øwe Dybbel Banke. Å det va rechte
nok, Farht sku dæ å, for da de kom op øwe æ Banke ku de se te „Dannebrog“
haj smedt Anker helt ind i æ Bugt. Så no kon virre, ue forbi Frydendal å tæ
venstre nee af Kressen Jøssens Foot, forbi Stenbæk å om moe Vemmingbund.
Men no æ æ næsten nødt te å stop Dem æ ledt, fø vi ka køe virre. For den
gang så Vemmingbund jo it såndt ue som den gøe æ Dav. Dæ æ dem, der seje
te det er kønne no. Det ka godt væ, te de er kloch, men det seje æ,forstan hæ
de noit møje af. No kajen jo snart it kenn et ægjen hæ nee erre de hæ byche
ål de jæ hæ Kyllingbure, som de kålle Sommehuus. De læche slemt kyt rondt
urren Stil å Smach, det er vel nok en køn gang Kruståff4. Men se de Folk der
no boe dernee i dæ Sommehus de hæ jå fåt en Vej laue, wo de ka køe mæ des
Dollargrin. Men dengang i 1922 da stoppe den god Vej ve Stenbæks så va dæ
it anne Vej end den æ Bynne haj køe op ven de hindt Saan mæ des Vuun.
Nå men de jæ Synneborrefolk de køe sind virre, å det va it læng så særre
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Broen ud for Strandkroen med badehuse. Røchhusbroen lå ca. udfor Vemmingbundvej 88.
Foto: Arkivfoto
den føst a dem fast i æ Saan, å jo mee den arbre for å kom løs jo mee sank den
nee mæ æ Achteend. Nr. 2 prøve å åe å kom forbi te venstre, men den eendt
nee i jen a de Grodte æ Bynne haj laue, wen de haj hint Saan. Nr 3 gek det
lisådant å så va den Sejlads gehørigt stoppe. Men de ga skam it op a den Groon. Ue a æ Bile å så stormt de virre astej te Fods. Nu æ det slet itt så let å renn
wen en hæ en lang Såffel dasken ve æ Sie. Å rent forgalt er det da, wen sået
Asen finne åe å pot sæ ind æmæl æ Ben å jen, wen en er i fuld Trav. Å det gøe
den, æ ve it om det va æ Amtmand helle æ Politimeste, for æ så æ it, æ va som
I ve optovn et andt stej i det Lav. Men Kloj Jensen ham dæ længe hen biøv
Jolle* i Skodsbøl, han så det, å han hæ fortoll mæ et æ bacherre: „Æ så et
nok“, såj han, men æ væen mæ te den annen Sie, for det gavne it æ Respecht,
å se åe, wen såen Kael han leche å veide sæ i sit Syndas Tøj. Nå men han kom
da å æ Been ægen, å de stormt virre om a æ Bund te. Da æ så dem kom, da
kom æ te å tænk å engang æ haj væt te Poppeteate* op i Detlefsen’s Kro, dæ
hvo dæ længe hen biøv Realskol. (I dag er det hele jævnet med jorden).
I æ Melltid va æ Kong bløwn færre me å gi Haan å snak mæ æ Fiskere å
dæ Kunne å Bøøn. Så stech han ind i sin Bil, dæ va kommen, å så køe han a
Tynne te. De Synneborre nåej lich å se æ Bacheæn a hans Bil, da han køe op
a Kloj Loon’s Bjerre. Men det tøe æ godt vowe å værre å, så møje det ska væ,
te Kong Kreschen i den lang Ti han hæ regeæ Danmark’s Laan å Folk, alle hæ
fåt et Håndtryk fra meæ trofast Ynnesåtte end dem han fek den Dav nee i Vem
mingbund ve æ Røchhusbro.
Æ Røchhusbro den er it dæ mee. Johan Lyk å Karl Madsen å ol de gam
mel Fiskere fra den Ti, de sejle no å dæ siist Sejlads op i Broue ve æ Sii a den
Tomaste. Ak ja æ Ti den gæ å vi gæ mæ.
Heine Jensen.
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* Ordforklaringer:
* tære sin Toskrusse = tjære sine torskeruser
* Buunstej = bondegård
* ægchelt = chikanerede
* slyelovt = rafteloft
* tåcheltøj = takkelagen på et skib her brugt nedsættende
* Krebbestøj = det fine tøj
* Kaffebrænne = bowlerhat
* Feestøvl = fine støvler som regel med elastik i siden
* erreset = efterset
* kruståff = blomsterbuket
* Jolle = karetmager
* Poppeteate = dukketeater
Jørgen Heine Jensen
blev født den 28. januar
1898 i Vemmingbund,
hvor hans far, Nicolai
Jensen var fisker. Efter
konfirmationen kom han
i malerlære i Sønder
borg. Han var 16 år ved
Første
Verdenkrigs
udbrud. Han nåede at
blive udlært maler, inden
han 18 år gammel blevindkaldt til den tyske
marine, hvor han gjorde
tjeneste på torpedobåde
indtil Verdenskrigens
afslutning i 1918. Heine
Jensen som han hed i
daglig tale, viste allere
de dengang sit talent
som kunstmaler. Han
udsmykkede torpedobå
dens messer med land
skabsmalerier
malet
direkte på væggene.
Efter
hjemsendelsen
arbejdede han som byg
ningsmaler i Kolding.

Foto: Privat foto
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Han uddannede sig på det kunstneriske område på Kerteminde husflidshøjskole. Herefter fulgte en læreruddannelse på Tønder Statsseminarium, hvor
han i 1923 tog lærereksamen. Samme år blev han lærer i Egernsund. I 1952
blev han ansat ved Ahlmannsskolen i Sønderborg. Heine Jensen videreuddannede sig med faglærereksamen i tegning (formning) og sløjd og årskurser i
biologi og geografi.
I fritiden var Heine Jensen en flittig og habil kunstmaler. Han malede især
landskabsbilleder fra Broagerland. Han byttede ofte sine malerier med natu
ralier, som han fik tilbudt af tilskuere, når han stod ude i naturen med sit staf
feli. Han var et kendt billede på egnen, når han med sit staffeli spændt på ryg
gen og malerkassen på cyklen tog ud for at male. Hans malerier hænger idag
i mange hjem på Broagerland.
Jørgen Heine Jensen var gennem hele sit liv en god støtte for det kulturelle
og nationale liv på egnen, hvor han ofte havde bestyrelsesposter i foreninger.
Han var kendt for såvel på skrift som i tale at udtrykke sin mening også på
kontroversielle emner. På det litterære område var han en habil digter og for
fatter. Hans digte og fortællinger, som her, kunne læses i aviser og skrifter.
Jørgen Heine Jensen blev pensioneret i 1965. Han døde i 1971 efter længe
re tids sygdom i en alder af 73 år.
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Vestergade 39, Broager
Hans Heinrich Hiittmann
nedskrevet a f
Christian Frederiksen
Går man fra Broager Kirke ned ad Vestergade, har man den smukke park med
parkdammen på venstre hånd. Over for dammen, på højre hånd, ligger der et
hus med en lang facade mod vejen og udnyttet tagetage. Et skilt forkynder, at
her ligger der en tysk børnehave. Kindergarten, står der på skiltet. De fleste
ved, at her har der været tysk skole i flere generationer, men de færreste ved,
at her ligger Broagers ældste hus.
Huset er bygget i 1735, men vi ved ikke, hvem der var bygmester, eller
hvem der lod det bygge. Vi ved, at i Mølmark omkring 1750 havde to initia
tivrige bønder fået den ide at starte en kro i Broager. De havde brugsretten til
et stykke jord ganske tæt ved kirken, og måske var det dem eller deres fami
lie, der ejede bygningen. Stedet var velegnet til en kro, og de må have skøn
net, at der var brug for en sådan. En kro på den tid skulle selv fremstille sit øl
og brændevin, og det krævede ekstra rum og lagerplads. Alt i alt en omfatten
de virksomhed, som sikkert har fået mange af deres bønderkollegaer til at
ryste på hovedet af dem og deres initiativ.
For at komme videre med deres ideer, skulle der indhentes en tilladelse ved
den øverste myndighed. Det var Kongen af Danmark, der også var Hertug af
Slesvig, som skulle give tilladelsen. De har sikkert fået hjælp til at formulere
deres ansøgning, måske hos herredsfogden, og har så levet i spænding, indtil
der kom brev fra Kong Frederik den 5.
I begyndelsen af august kom tilladelsen, underskrevet den 28. juli 1755 af
Kong Friderich den 5. af Danmark på Friedensburg. (Fredensborg Slot). Den
ne ’’Concesion” (koncession, eneretsbevilling) og de andre, der er nævnt i
artiklen, findes på Lokalarkivet i Broager. De dristige og fremsynede bønder
fra Mølmark hed Hans Petersen og Peter Christensen. Fra kirkebøgerne oply
ses, at der med et halvt års mellemrum er død en Peter Christensen fra Møl
mark i 1768. Endvidere findes der to Hans Petersen fra Mølmark. Den ene
døde 5. juli 1777. En Hans Petersen blev viet den 6. aug. 1730 med Cathrin
Hansdatter, og en anden Hans Petersen viedes den 11. aug. 1748 med Lena
Jensdatter.
Det er det nærmeste, vi er kommet i efterforskningen af disse to, så vi ved
i dag ikke præcis, hvem af de ovenstående, der fik tilladelse til det ansøgte:
drive udskænkning med bryggeri, brænderi og høkervirksomhed på landsby
ens fæstejord.
Da jorden omkring bygningen har tilhørt den gård i Mølmark, som i dag ejes
af Peter A. Petersen, Bøgebo, Mølmark 23, er det dog nærliggende at tro, ini22

Vestergade omkring 1900. Gaden er ikke brolagt, og den tagtægkte kro ses
som hus nr. tre fra højre. Overfor kroen ses den lade, hvor kroen havde sin
hestestald.
Foto: Arkivfoto
tiativet er udgået bl.a. herfra. Der følger en række formaninger med tilladel
sen. De, eller deres fremtidige koncessionsindehavere, skal være ærlige og
retfærdig og rettænkende over for alle. De skal fremstille sunde drikke, reelle
købmandsvarer og veje korrekt af. For tilladelsen skal der svares en årlig
afgift til hertugdømmet på tre rigsdaler. Kroen blev efterfølgende bygget, og
ligger i dag på Vestergade 39. Der var staldbygninger til bag huset, og der var
naturligvis stråtag. Et flot byggeri efter den tids forhold.
I 1788 ophævedes stavnsbåndet i Danmark, og bønderne kunne nu erhver
ve jorden. Da vi ikke havde stavnsbånd i vores del af hertugriget, bragte det
ikke meget forandring til Broager. Hans Petersen og Peter Christensen er på
det tidspunkt døde, hvis vi skal tro kirkebøgerne. Det er uden tvivl deres
arvinger, der har fortsat krodriften, for den næste koncession udstedes først i
1832. Kun arvinger kunne køre videre på den gamle koncession. Den nye kro
vært, hvis der da ikke havde været to, har valgt ikke at købe grundstykket. Det
kan skyldes, at forretningen ikke var godt nok konsolideret.
Vi ved derimod, at i 1815 får søstrene Anne Sophia (f. 1756 d. 24. juli 1831)
og Anne Maria Riis (f. 1750, d. 12. nov. 1830) koncessionen på kroen. Vi kan
ikke fortælle noget om disse to søstre, men de beholder stedet i 17 år, frem til
1832, hvor en ansøgning om at drive bryggeri, brænderi, gæstgiveri og høkeri, af en Jens Peter Thaysen, Broager, bekræftes ( f. 1797 i Ulkebøl, g. den 16.
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aug. 1829 med Carolina S. M. Heykendorf, d. 22. 10, 1840). Bekræftelsen er
underskrevet den 8. februar af Kong Frederik den 6. Thaysen skulle betale 4
rigsbankdalere og 77 pfennig årligt for koncessionen. Da han ikke ejede jor
den, men lejede den (sikkert af hertugen på Gliicksburg) måtte han yderlige
re betale 3 rigsbanksdalere og 19 pfennig i grundskat.
Det er et godt sted, de to fra Mølmark har valgt at bygge deres kro. I den
første halvdel af det 19. århundrede var bønderne blevet selvejere og tegl
værksbestyrere var blevet til teglværksejere, hvis de vel at mærke havde mid
ler til at købe for. Der var et mylder, der skulle i kirke om søndagen. Der skul
le være plads til kirkegængernes heste og vogne, og hvis man ikke havde plads
i kirkestalden, var det praktisk at kunne få plads til sit ’’foeværk” ved kroen,
hvor det kunne være under opsyn. Thaysens Kro havde god plads bag kroen
og foran kroen, da det vi i dag kalder Parkhuset, Vestergade nr. 34, også fun
gerede som kroens hestestalde. Der har måske været plads til 30-40 heste. Til
svarende ved den kro, der lå øst for kirken (Klippen). Efter kirkegangen var
det meget almindeligt, at man fik en skænk på kroen, inden man kørte hjem.
Markedsdage og andre mærkedage har også skabt omsætning i kroen, for kro
en var stedet, hvor de sidste nyheder kunne udveksles.
Den 5. august 1848 har Kong Frederik den 7., i egenskab af Hertug over
Slesvig, underskrevet en koncession til Johann Clausen, Broager, til at drive
bryggeri, brænderi udskænkning og høkervirksomhed. J. Clausen havde arvet
to skæpper land og et hus. Familien Clausen er ejere af kroen helt ind til 1922,
og i denne families ejertid skete der store omvæltninger i den lille by.
Hvad der rørte sig i landsdelens befolkning under treårskrigen og senere, da
den danske stat forsøgte at gøre Hertugdømmet Slesvig til et fuldgyldigt med
lem af Kongeriget Danmark, kan vi kun gisne om, men der har virkelig været
noget at snakke om på Clausens Gæstgiveri, og man har bestemt ikke været
enige.
De politiske bestræbelser endte med Novemberforfatningen af 1863, hvor
Broager for første gang blev dansk på papiret for en ganske kort bemærkning.
Prøjsen forlangte Novemberforfatningen annulleret, og da politikerne i
København ikke ville gå med til det, fik vi krigen i 1864. Igen var Broager i
begivenhedernes centrum.
Forsvaret af Dannevirke, der endte med rømningen den 5. februar og en
koncentration af forsvaret bag skanserne i Dybbøl, hvor hæren kunne evaku
eres af flåden, hvis det gik galt. Og det gjorde det jo som bekendt. De danske
tropper gik nord om Nybøl Nor, og vi ved ikke, om nogle enkelte delinger har
brugt færgen ved Egernsund og kommet forbi Broager. Men vi ved, at byen
snart blev fyldt af prøjsiske soldater, der tilhørte hovedstyrken.
Theodor Fontane, en skattet prøjsisk forfatter, var ansat af den prøjsiske
arme som krigskorrespondent, og han fortæller bl.a. om belejringslivet foran
de danske skanser, men også om hvordan det var i Broager, som jo trygt lå
uden for kanonernes rækkevidde, og hvor soldaterne kunne hvile ud. Her
vækkedes man ikke af kanonernes torden fra Gammelmark, skriver han, for
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den lyd havde man vænnet sig til, men tværtimod af lærkernes sang og af de
smukke solopgange. (Ved at læse T. Fontanes beretning, får man det indtryk,
at han har været i Broager under belejringen af Dybbøl, men nyere tysk forsk
ning viser, at han først har været i området mellem den 17. og 28. maj, altså
under våbenstilstandsperioden. Hans beretninger fra Broager må således være
andenhåndsberetninger)
Under belejringen af skanserne i Dybbøl, lå der bl.a. en brigade i Broager,
under ledelse af general Canstein. Hans tropper tilhørte hovedreserverne til
stormtropperne. I byen boede der, foruden krigskorrespondenter, også tegne
re (bataljemalere), der tegnede skitser af krigens gang og partier fra byen. Dis
se blev så sendt til aviserne for at blive rentegnet, inden de gik i trykken. Fra
avisen ’’Times” i London, boede deres hovedkorrespondent mr. Hartmann.
Hamburger Nachrichten havde deres Heinrich Mahler boende i Broager og
Otto Günther, der var tegner til Hackländers, ’’Über land und Meer”, boede i
byen.
Fra krigskorrespondenterne ved vi, at der boede soldater alle steder, hvor
der var plads i den lille by, der jo stort set kun bestod af Storegade, Østerga
de og Vestergade med gaderne der i mellem. I 2lA måned boede belejring
stropperne i området. Også gårdene rundt om byen var fyldt med soldater og
deres udrustning. 200-300 mand, kunne der ligge i kvarter hos en enkelt bon
demand, så der var tæt pakket, skriver en soldat til sine forældre. Også offi
cererne havde snævre forhold. Et værelse, der deltes af 5 officerer, betragte
des som ren luksus, skriver en korrespondent.
Theodor Fontane (udsagnet må vurderes med den før nævnte begrænsning)
skriver om Kroen i Broager, at der kunne man altid finde bekendte. Kroen
havde to krostuer. Adgangen var midt i facaden, og gik man til venstre, kom
man ind i Grenadier-Ressource (for menige) og gik man til højre, var krostu
en til Officier-Ressource. Med den beskrivelse kan det kun være tale om
Clausens Gæstgiveri, der må have indrettet sin kro efter militære forskrifter.
Kroen var den store nyhedsbørs, hvor de politisk- militære dagskurser blev
lavet og afprøvet. Her mødtes korrespondenterne fra England og Belgien med
de prøjsiske og østrigske officerer, og her talte man om det store ’’spil skak”
der foregik lige uden for døren, og man gættede på, hvornår de prøjsiske
’’løbere og springere” kunne slå det danske ’’tårn.”
Fra livet bag skanserne, fortæller Fontane, kunne en soldat den ene dag
skrive beroligende til sine forældre, at ikke alle kugler traf deres mål. Den
næste dag kunne den samme soldat alligevel være truffet og skulle begraves
på den skønne kirkegård ved Broager Kirke. Båren blev fulgt af en deling til
graven, hvor fanen blev sænket for at vise den sidste ære, efterfulgt af en kort
andagt, et Fadervor og tre håndfulde jord. Musikkorpset spillede: Jesus, mei
ne Zuversicht. Efter andagten gik de ned i byen under ledsagelse af musik
korpset, der nu spillede en lystig march: So leben wir, so leben wir, so leben
wir alle Tage. Mon ikke en del af deltagerne til en sådan begravelse er endt på
Clausens Gæstgiveri på Vestergade, hvis der ellers var plads?
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Fra 1864 til 1920 ved vi ikke så meget om kroen. Økonomisk blev tiderne
bedre, teglværkerne var i fuld drift, bønderne tjente gode penge, så det har
været en god tid for Broagerlands befolkning. Det har uden tvivl også smittet
af på kroens daglige drift. En voldsom begivenhed har dog mærket byen, da
en brand i 1880 lagde en betragtelig del af byen øde. Bl.a. brændte kirkestal
dene (de lå, hvor nu rutebilstationen ligger) og de blev ikke genopført. Det har
givet ekstra omsætning i kroerne, når de nu ’’hjemløse” hestevogne skulle
staldes op her om søndagen. Svend Hollensen, Mølmark (d. 1990), fortæller,
at der til et marked i Broager op til 1. Verdenskrig stod 900 heste bundet rundt
om Broager Kirke. Hestene var alle til salg og kom fra hele området. De fle
ste heste blev købt af det tyske militær, som var storaftager.
I 1909 blev Kapellet i Egernsund indviet. Det har haft den betydning, at kir
kegængere fra Egernsund ikke længere kom til Broager, når de skulle i kirke.
Det har sikkert betydet lidt for omsætningen i Clausens Gæstgiveri. Første
Verdenskrig var en hård tid for alle. Som krigen skred frem, blev der større og
større mangel på alt.
Familien Clausen må på et tidspunkt have erhvervet sig grunden med til
hørende marker bag, men der findes ingen købekontrakt på den handel.
I 1920 ved Afstemningen blev Sønderjylland dansk. En række borgere i
Broager og omegn var ikke til sinds at opgive tysk kultur og sprog, og da man

Vestergade 39 fotograferet i 1926, kort efter bygningen var købt ved hånds
lag. Stråtaget er udskiftet, og de nederste afblændede dele a f vinduerne
viser, at bag dem er der klasselokaler.
Foto: Arkivfoto
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i Egernsund havde fået oprettet en kommunal tysk skole, ville man også have
en i Broager. Gennem Schul u. Sprachverein købte man Vestergade 39 af
arvingerne til gæstgiver Christian Clausen, Broager, der døde den 15. jan.
1919. Arvingerne blev repræsenteret ved sønnen, købmand J. Clausen,
Skærbæk, og køberne for Broager Privatskole var Samuel Bock, Skeldegård,
Carsten Jepsen, Måling, Hans F. Hansen, Midtskov og Paul Paulsen, Roj.
Samuel Bock købte kroen, som man købte en ko: altså med håndslag, fortal
te Carsten Jepsen. Handlen blev bekræftet den 29, juni 1925. Når det er gået
den tid fra håndslaget om køb af kroen, og indtil de juridiske papirer forelig
ger, er det kun et udtryk for, at en aftale er en aftale, og et ord er et ord. Byg
ningen blev altså taget i brug som skole kort efter håndslaget, selv om der ikke
forelå papir på det.
Privatskolen blev således startet i 1921 med Frederik Christensen som
leder, efterfulgt af Peter Callesen. Den sidste lærer inden krigen var Anna
Wernich, der blev som lærer ind til 5. maj 1945.
Der blev ikke foretaget ombygning af kroen, for at den kunne fungere som
skole. Det var ikke nødvendigt, og man havde heller ingen penge. Dog måtte
stråtaget erstattes af et tegltag i 2. sortering. De to tidligere krostuer blev til
klasseværelser.
I 1930 blev der opført en tilbygning til Vestergade 39, finansieret af midler
indsamlet i Rendsburg til støtte for den tyske bevægelse i Nordslesvig. Bag
bygninger blev revet væk for at give plads til skolebygningen. Nybygningen
blev opført i to etager. Nederst to klasseværelser, og ovenpå et tysk vandre
hjem (D.J.H. Deutsche Jugend Herberge) med to rum; et til drenge og et til
piger. Det var store rum med overnatningsmulighed for 50 - 60 unge menne
sker. Maden til gæsterne kunne laves i det tidligere krokøkken, der var en del
af lærer frk. Wernich's lejlighed.
Elvevtallet lå i tidsrummet fra 1922 til 1945 mellem 40 og 50. Bygningen
blev brugt som samlings- og kulturhus for det tyske mindretal på egnen. Her
gik man til præst, og om aftenen mødtes den tyske menighed til sognearran
gementer. I 1922 startede privatskolelærer Peter Callesen en tysk ungdoms
forening (Jugendbund) på skolen. De mødtes i et klasselokale, hvor man kun
ne lave kaffe i et tilstødende rum. Om sommeren var sportspladsen centrum
for aktiviteterne.
I 1938 blev der oprettet en tysk børnehave i bygningen med en 15-20 børn
og med fru Jessie Clausen som formand og Inge Heinrich som daglig leder.
Lokalet var i det tidligere klasseværelse/krostue, der blev ledig, da den nye
fløj var taget i brug. Op til 2.Verdenskrig har bygningen også måttet huse de
politisk orienterede foreninger som S.K. (Sleswigsche Kameradschaft) og
Jungen- og Mådchenschaft. Slesvigs Parti holdt ligeledes deres politiske
møde i bygningen.
I januar/februar 1945 kom der i en stadig stærkere strøm, flygtninge til lan
det. Broager slap ikke. De blev i området indlogeret hos frivillige, hovedsa
gelig hjemmetyske familier.
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Efter befrielsen den 5. maj blev bygningens eneste lejer arresteret. Det var
lærer Anna Wernich (der boede i huset sammen med sin plejesøn, Ronny
Heuschkel og husholdersken frk. Paulsen), der blev hentet fra sin sygeseng og
kommanderet op på en lastbil, der kørte hende til Sønderborg Slot.
Den 9. maj kl. 18.00 blev Den tyske Skole beslaglagt af de lokale fri
hedskæmpere og en afdeling indkaldte og tidligere soldater. Med flaghejsning, taler og under afsyngning af nationale sange, og under overværelse af
mange brouringer, flyttede man ind. Frihedskæmperne indrettede skolen som
kaserne ud fra den mening, at hvis besættelsesmagten havde kunnet beslag
lægge dansk ejendom, så kunne frihedskæmperne også beslaglægge ”tysk
ejet” ejendom.
I en god uges tid udgik herfra patruljer til hele Broagerland, hvor man langs
de gamle gendarmstier patruljerede for at forhindre eftersøgte i at flygte ud af
Danmark eller at der blev smuglet værdier ud af landet. Vagtkorpset blev dog
hurtigt afløst af de hjemvendte grænsegendarmer, hjulpet af udstationerede
danske soldater eller CB'ere. Bygningen fortsatte som hovedkvarter for områ
dets militære styrker, indtil slutningen af juni, begyndelsen af juli måned.
Fra de første dage huskes, hvordan en byste af Hitler, der på et tidspunkt i
30erne var givet til huset, blev ’’organiseret” fra frk. Wernichs lejlighed og
med bysten i spidsen drog frihedskæmperne ud til den nærliggende sandgrav
bag kirken, hvor Hitler blev ’’henrettet” med velrettede skud. En anden epi
sode huskes ligeledes fra den tid, hvor huset var kaserne. En aften, da man
skulle sove og lyset slukkes, tog en af de gæve frihedskæmpere sin pistol og
skød pæren itu.
Da frk. Wernich blev løsladt, måtte hun hente sine møbler i lejligheden, og
disse var ubeskadiget. Hun fik ikke sin lejlighed igen, men måtte bo hos den
tyske præst (pastor Riese, Møllegade, det senere børnehjem), hvor også hen
des plejesøn boede
I sommerens løb, blev de føromtalte privat indkvarterede flygtninge sendt
til opsamlingslejre i det øvrige Danmark. Andre flygtninge, fra Øst- og Vestprøjsen, kom til at bo på den beslaglagte tyske skole, så den på et tidspunkt
har rummet omkring 120 flygtninge. Legepladsen blev hegnet ind med masket
trådhegn, afsluttende med pigtråd foroven. Befolkningen måtte ikke fraternisere med flygtningene, så der blev etableret overvågning af uniformerede
vagtfolk, sikkert CBére. Udgang var kun efter tilladelse. Det store komfur, der
tidligere havde lavet mad til kroens gæster, blev nu brugt til at lave flygtnin
genes mad. I løbet af 1947 forlod de tyske flygtninge skolen.
I 1948 kom den lovgivning, der gjorde beslaglæggelsen af bl.a. Den tyske
Skole i Broager lovlig med tilbagevirkende kraft. Det blev betragtet som tysk
japansk ejendom, beslaglagt som krigsskadeserstatning. Skolebordene var
blevet sendt til kommuneskolen i Egernsund.
Den 5. januar 1950 blev de nu noget ramponerede bygninger tilbagegivet til
Deutscher Schul- und Sprachverein. Den danske stat forlangte 15.000 kr. for
at frigive bygningen, og der måtte optages et lån i Tønder Bank på beløbet.
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Billedet viser indgangen til børnehaven i den bygning, der blev opført i 1930,
vinkelret på hovedbygningen. 1 1958 blev der tilbygget et vindvang, der bl.a.
har et glasmaleri a f Broager Kirke i en a f ruderne.
Foto: Arkivfoto
Herefter fungerede huset igen som tysk privatskole og kulturhus, men nu med
et noget lavere elevtal end før krigen. I 1953 blev børnehaven genindviet med
fru Käthe Matzen som formand og Anna og Irmgard Matzen som skiftedes til
at være daglige leder.
I 1973 blev Førde-Schule bygget i Alnor ved Gråsten for elverne fra Broa
ger, Gråsten og Rinkenæs' tyske privatskoler. Denne sammenlægning var
nødvendig for at få klassestørrelser, så man ikke skulle undervise elever fra
flere årgange i samme lokale.
Børnehaven blev i bygningen, da skoleeleverne flyttede til Alnor. Efter
udflytningen af skolen, fik børnehaven meget mere plads og kunne nu indret
te sig i de tidligere klasselokaler og disponere over hele skolegården.
I 1974 solgte man sportspladsen til kommunen. De midler man her fik fri,
blev anvendt til at forny forhusets tag, hvor nedslidt tegl blev erstattet af eternit. Da huset havde været forsømt siden krigen, blev der også lavet en del ind
vendige forbedringer.
Den tyske børnehave, Kindergarten Broacker, eksisterer stadig som en
institution i bygningen bag forhuset. Den kan søges af alle, og tyske og dan
ske børn stortrives i denne institution. Børnehavens legeplads er således, med
forældrenes aktive hjælp, i skrivende stund blevet nyindrettet efter moderne
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legeprincipper,
der
byder de små brugere
på spændende udfor
dringer. Forhuset, den
tidligere kro, er udlejet
som en stor samlet lej
lighed.
De nærmeste planer
for denne markante
bygning i Broagers
gadeliv er igen at forsy
ne bygningen med tegl
tag.
Med tak til
Ingrid Riese,
Peter A. Petersen
og Claus Ewermann.

Hoveddøren
Foto: Søren Giilck

Om forfatteren:
Hans Heinrich Hiittmann er født i Egernsund den 1. aug. 1926. Uddannet
slagter i Sønderborg og arbejdede 40 år på Gråsten Slagteri. H.H.H. er med i
det tyske mindretalsarbejde, og har været i bestyrelsen af Den tyske Skole på
Vestergade fra 1963 til i dag, hvor H.H.H. forvalter de midler, der anvendes
på bygningens vedligeholdelse. H.H.H. har været med i bestyrelsen på Lokal
historisk Forening for Broagerland siden foreningens start i 1978.
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Kuglelynet Joseph
a f Esben Høilund-Carlsen
Det Broager, jeg voksede op i, var fuldt af originaler med mærkelige navne:
’’Maggedille”, ”E Gummislawter”, ’’Poul Sanger”, ”E Spion” (som altid gik
med sort kasket og kiggede i kikkert), ”Kloi Farrer” (som jeg tidl.har beskre
vet i Broagerland VIII ), ’’Marie Lawtluch” (hvorfor hun hed ’’Lofts-luge”,
ved jeg ikke), ’’Marie Dyt-Dyt” (som var forelsket i alle buschauffører), ”Fidde Beerdigung” (som gik til alle begravelser, ellers rettere cyklede i ”Gehrock” og med kransen i bagagebæreren) osv. osv. Sære Gustav Wied-agtige
skikkelser.
Når man besøger byen nu, kører over bumpene i slalomgaderne og finder
et hul på parkerings-pladsen foran Brugsen, er det svært at finde noget Wied’sk. En bondeby med et kraftigt islæt af preussisk arkitektur er fantasiløst for
andret til en soveby med forstadspræg, som de ser ud over hele landet. (Det
preussiske var ikke nødvendigvis kønt, men det havde dog betydeligt mere
karakter end den moderne pænhed.) Og originalerne, hvor er de blevet af?
Nu har man ganske vist altid sagt netop dét: ”Der er ingen originaler mere”,
så det er sikkert løgn - eller rettere blindhed over for den nye originalitet, der
skabes af nye tider. Vi får se, hvem der blomstrer frem af de fine kummer ved
bumpene i slalomgaderne.

Joseph på charmeoffensiv i RNissens gang ved det nuværende posthus. Det
går ud over Inge Hansen med hr. fru Rohde (Cykelsmed) som vidner t.h.
Sønnen Kaj (t.v.) er fulgt med på cykle.
Foto: Privat foto

Men i min tid (41-60 + hyppige besøg lige siden) spillede én original en
central rolle, nemlig JOSEPH. Hvor de ovennævnte alle var ældre i marginale
positioner, optrådte Joseph altid midt på scenen. Han var slagter og handels
mand, red med fanen til ringridning og en velkommen gæst i alle køkkener på
egnen, hvor han dukkede op som trold af en æske, fyrede en række brandere
af, drak en snaps, gav håndslag på et eller andet og var væk igen, inden man
nåede at tælle, hvor mange fingre man havde tilbage efter håndslaget.
Joseph Rasmussen, slagter, søn af Carl Rasmussen, slagter, søn af Joseph
Rasmussen, tegl-værksarbejder og slagter. En lille mand med boksernæse,
’’kinesiske” øjne, fedtet kasket, en hurtig replik og endnu hurtigere bevægel
ser. Altid på farten, altid i gang med en god handel og altid på vej mod den
næste i en evig charmeoffensiv. Og den virkede - charmen. Det var simpelt
hen en fornøjelse at få besøg af dette kuglelyn, selv på de mest ubelejlige
tidspunkter. Hurtigt ind, hurtigt ud, og man lo stadig lang tid efter, at han var
væk.

Tre generationer
Farfaren, JOSEPH PEDER RASMUSSEN, f. 28/8 1848 ved Søby på Ærø,
søgte arbejde ved teglværkerne ved Flensborg Fjord, hvor han fik job på Bøs
bæk. Det var sæsonarbejde, men mange af disse arbejdere, kaldet ’’Monar
ker”, blev hængende på egnen, blandt dem Joseph Peder. Han startede på
teglværksarbejdet med tjansen som karl og senere kusk på familien Maylands
tilhørende landbrug, Bøsbæk, og desuden løb han på Johanne, datter af bager
Hansen i Bækgade (nu Østergade 29).
Hendes bror var slagter (på Storegade 13), og Joseph Peder gik i lære hos
ham, mens han stadig var ’’åkredde” (bragte ler til strygebordet med ’’kredbar”
= trillebør) på Egeskov, der betalte et par pfennig mere i timen end Bøsbæk. I
1874 fik han svendebrev, som fulgtes op af et mesterstykke, der blev aflagt i
Flensborg, den lokale hovedstad.
Han fastholdt teglværksarbejdet, men solgte i sin fritid slagtervarer, som
han bragte rundt tilfods med ’’truget ” på nakken. Det gik så godt, at der blev
råd til at bygge et hus, og han fik hjælp af en anden ’’Monark”, I lans Ærbo,
på adressen: Skt. Pauli 15 i Broager. Her indrettede han slagterbutik, mens
Johanne, som han i mellemtiden var blevet gift med, drev pensionat, især for
unge ansatte i postvæsenet. De var så pålidelige. Han blev en holden mand,
men pengebeholdningen (16.000 mark i Broager Spare-kasse og 14.000 i
Nybøl) forsvandt som fedt på panden ved den tyske inflation efter 1.Verdens
krig. Han fortsatte ufortrødent med hårdt arbejde, hvilkel o ile betød 3 hjemmeslagtninger pr.dag, transport til fods.
Da Joseph Peder døde i 1934, 86 år gammel, havde hans son, Carl, for
længst overtaget forretingen. Anden generation på Ski. Pauli nr. 15.
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Krigen
CARL RASMUSSEN, f. 1881, blev oplært hos sin far med fortsat læretid hos
onkelen på Storegade og en afstikker til Hamborg, hvor han indhentede viden
om tysk pølsemageri. Han vendte hjem p.g.a. en sød pige. Hun hed Hannah
Andresen og tjente som husjomfru hos C.H. Clausen på Broager Mølle. De
to mødtes så heftigt, at de blev nødt til at gifte sig i en fart, og årsagen blev
døbt Joseph. Vi skriver 1910. Parret delte så adresse på Skt. Pauli med Joseph
Peder og den første Johanne i aftægten, og efterhånden ankom døtrene Didde,
Hanne og Marie.
Men den skelsættende begivenhed i Carls liv blev 1. verdenskrig. Som alle
andre sønderjyder blev han tvangsindlagt i den tyske kejsers armé, og han blev
anbragt på østfronten, langt inde i Rusland. Carl længtes hjem, men hans
ansøgninger om orlov blev som regel afslået. ’’Sie sind zu Dänisch”, lød for
klaringen.
Imens kom sønnen, Joseph, i skole - tysk skole, selvfølgelig -hvad han
hadede inderligt, men heldigvis blev undervisningen ofte aflyst. Enten fordi
lærerne blev indkaldt til endnu mere krigstjeneste, eller fordi eleverne blev

Huset i Skt. Pauli fø r 1. verdenskrig. De to tidligste generationer poserer, fra
v. Joseph og Johanne, Hannah og Carl.
Foto: Privat foto
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sendt ud for at deltage i de utallige indsamlinger, der prægede perioden. For
skolebørnene drejede det sig om at ’’rifle blaje” (samle brændnælder, som
brugtes til fremstilling af primitivt uniformsstof), plukke ’’haubær” (tjørnens
røde frugter, der brugtes som føde) eller køre kålroer til ”e darreværk” (tørre
riet, Mejerivej 21), hvor man rensede, snittede og tørrede dem til en anden
slags føde.
Krigen sluttede 11/11 kl. 11:00 1918. (I et engelsk regiment ladede man én
kanon og stillede hele banden op langs en lang snor, som alle trak i klokken
nul-dut - dog uden at ramme nogen.) Carl kom stadig ikke. Gang på gang trak
Hannah og Joseph i det fine tøj og gik til stationen (Vestergade nr. 1), men
hver gang måtte de vende hjem med uforrettet sag. Og så pludselig først i
februar var han der! Joseph beskrev senere situationen sådan:
”Vi plejede at gå til stationen om aftenen, men pludselig, midt på dagen,
stod far ude i gården med gevær, tornyster, pikkelhue og det hele. Vi løb alle
ud til ham, men vi blev holdt væk. Far og mor diskuterede et eller andet, og vi
blev sat til at fyre op i gruekedlen. Hvorfor vidste vi ikke. Imens trampede far
rundt på gårdspladsen, der var dækket af sne.
Så stak mor albuen i vandet og sagde, at det var varmt nok. Jeg løb ud efter
far, og så jeg noget mærkeligt. Han smed alt sit udstyr og alt sit tøj i sneen og
løb så lige så nøgen, som Gud havde skabt ham, ind i bryggerset og op i gru
ekedlen! Jeg havde aldrig set noget lignende: Min far, hvid og lyserød som en
slagtegris. Først da mor havde skrubbet ham, fik vi lov til at komme helt hen
og kramme ham, og, Donnerwetter, hvor vi græd alle sammen. I spandevis.
Bagefter gik jeg ud i gården og kiggede på fars uniform, der lå som et fal
det fugleskræmsel i sneen, men det var først, da min mor fjernede den med en
lang kæp og bar den til affaldsspanden bag slagteriet, at jeg forstod det hele.
For omkring uniformens arme og ben havde der dannet sig en tåget, mørkeg
rå kontur af alle de lus og andet utøj, der havde måtte forlade deres trygge
hjem p.g.a. frosten. Far fortalte mig senere, at sådan gjorde de ofte på øst
fronten, smed tøjet i sneen og løb rundt og bankede hinanden for at holde var
men, mens utøjet flygtede ud i sneen.”

Genforeningen
Den næste store begivenhed i familiens liv blev Genforeningen. Afstemningen
foregik 10. februar 1920, og udfaldet var usikkert til det sidste. Joseph beret
ter:
”Vi fik besøg af noget familie fra Kiel, som kom, fordi de var stemmebe
rettigede, men bedstefar vidste, at de var tysksindede, og derfor fik de ingen
kaffe! Dagen blev indledt med musik. Barber Peter Asmussen dirigerede
brandværnsorkesteret. Kønt lød det ikke, men højt! Og naturen gav sit besyv
med - regn og storm, så flagene, både danske og tyske, blæste i stykker. Der
var ’’juchel i æ sykorre”.
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To nyudlærte slagtersvende med ’’truget”. Der er ca. 30 års mellemrum, fa r
og søn. Carl til venstre, Joseph til højre. Efternavnet: Rasmussen.
Foto. Privat foto
Da resultatet blev kendt, mødtes man på byens kroer for at feste, og beds
tefar, Joseph Peder, som ellers var en meget sober og afbalanceret mand, end
te med at danse på bordene. Den dag og nat var, tror jeg, den største nogen
sinde i Broager By!”
Næste højdepunkt blev Chr. X ’s besøg i landsdelen. Alle mand af hus for at
møde ”Kedde Kryds” på Dybbøl Banke 11. juli, undtagen Joseph. Han var for
klejn, og hans forældre mente, at han ville blive væk i mængden. Men Joseph
allierede sig med naboens søn, Hans Chr. Koch, og de vandrede til Dybbøl, så
snart forældrene var borte. De kom ikke ind. Tværtimod blev de af den enor
me menneskemængde presset ned mod Sønderborg, over pontonbroen og blev
først frelst da han søgte op på en hustrappe med gelænder. Væk var Hans Chr.,
og det blev ud på aftenen, før Joseph kunne luske hjem. Til alt held blev foræl
drene mere lettede end vrede, da de så ham.
Næste dag kom Bjerget imidlertid til Muhammed. Kongen indfandt sig i
Broager, og endelig fik Joseph ham at se. Et mønster, der var grundlagt af
bedstefaderen, Joseph Peder, og af faderen, Carl, toppede for drengen: GUD,
KONGE og FÆDRELAND - måske endda med KONGEN i spidsen!
35

Hverdag igen
Så blev det hverdag. Carl fik gang i sin forretning, bl.a. opkøbte han slagte
svin, som blev sendt med jernbanen til Esbjerg helt frem til 1924, hvor man
oprettede andelsslagterier i Gråsten og Sønderborg. Som børn kendte vi ham
som en uendeligt blid, hvidhåret mand med en lille moustache, der bøjede sig
mærkværdigt ned over kødet og stak næsen helt ind i vægten. (Han var lang
synet på det ene øje og nærsynet på det andet, og briller det var ikke rigtig
noget for ham.) Og vi kendte ham som kaptajn i Brandværnet, den fineste af
alle uniformerne og rester af den preussiske disciplin i rygraden.
Joseph kom i slagterlære hjemme hos sin far, senere hos slagter Schumann
i Egernsund, og kuglelynet begyndte sin bane. Slagtning + køb og salg af dyr
- det sidste interesserede ham vist mest. En snaps, et håndslag, så var den han
del hjemme. ”Æ er væk”, lød slutreplikken, og væk var han.

Besættelsen
Men så dukkede tyskerne op igen. Den 9. april 1940 var Joseph på vej til
Aabenraa til det ugentlige eksportmarked. For enden af Minutvejen så han en
nogle soldater i underlige uniformer.
Det kunne imidlertid ikke standse en
rask handelsmand, så Joseph speede
de bare op, men ved Lundsbjerg Kro
blev han stoppet af en tysk officer,
der med pistol i hånd tvang ham ind
til siden. Herfra så han en mælkebil,
der ikke reagerede på ordren, få
skudt samtlige dæk i laser. Situatio
nens alvor gik ikke rigtig op for ham,
så da der blev mere stille listede han
sig videre ind til sin svoger der arbej
dede i Aabenraa, men først nu kom
choket, thi da han steg ud af bilen,
faldt han om.

Carl Rasmussen, som jeg husker
ham. Industrialiseringen har sat ind.
Det er ikke længere hjemmelavede
pølser, der hænger på krogene.
Foto: Privat foto
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Den naivitet, der præger denne første oplevelse af besættelsen, blev imid
lertid hurtigt erstattet af en klar og konsekvent holdning. Joseph meldte sig til
modstandsbevægelsen og blev gruppeleder. (En gruppe bestod af 6 mand, og
Broager by havde flere grupper med Skovfoged Trier-Mørch som byleder.)
Det kom ikke til de store aktioner, men Joseph hørte altså til dem, der meldte
sig i tide!

Konservatismen
Det var igen GUD, KONGE og FÆDRELAND, der gjorde sig gældende. Han
kunne udlægge teksten ironisk, fx når han citerede sin farfar sådan: ’’Joseph,
du skal være DANSK, KONGETRO og KONSERVATIFFF! Politik skal du
holde dig fra, for det tjener sådan nogen som dig og mig ikke noget på!” Men
det var dyb alvor for Joseph, og det konservative parti blev det logiske til
hørssted - så han holdt sig ikke helt til farfars råd.
Her bliver jeg nødt til at nævne hans venskab med min far, dyrlægen, der
ikke bare kontrollerede hans kød, men også i en periode var lokal folketings
kandidat for de konservative (indtil en vis viceborgmester fra Gladsaxe ved
navn Poul Schliiter stillede op i Augustensborgkredsen og slugte områdets
stemmer.) Forbindelsen mellem Joseph og min far forblev tæt, og jo mere ast
matisk og skrøbelig den gamle dyrlæge blev, jo større blev Josephs offervilje
og hjælpsomhed.
Han havde i mellemtiden giftet sig med postbud Hansens datter, Anna, og
fået sønnerne Kaj og Ole. Med forretningerne gik det fortsat stærkt, af og til
så stærkt, at han fik ry for at være lidt overfladisk , men så skruede han bare
ekstra op for charmen, og kunderne faldt for ham på stribe. Både de lokale og
det voksende antal turister, der ankom til Broagerland, især sydfra - ja, tysker
ne igen, men nu i en mere jovial udgave. ”Der Joseph, der Joseph” var et
begreb, simpelthen, og mine fine tanter fra Hellerup fandt ham også ’’pragt
fuld”.

Joseph som TV-star
Da jeg i 1970 skulle lave et tv-portræt af min fødeby, indgik Joseph som et
selvfølgeligt led i beretningen. Uden ham intet Broue. Og det fortsatte med
krimi-serien ’’Apotekeren i Broager”, hvor han også dukkede op i et glimt,
som det vigtige krydderi han var.
Men allertydeligst står hans optræden i en programrække om dansk natio
nalfølelse, som jeg lavede sammen med Helge Lorenzen, Frode Kristoffersen
og Hans Georg Møller. Vi havde indkaldt Joseph både for hans ranke
danskhed og hans urokkelige konservatisme, og han fik 2 opgaver: Den ene at
tilbringe en dag på Christiania, hvor han selvfølgelig skældte dem alle ud,
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samtidig med at han blev gode venner med dem, især medarbejderne i smed
jen. Om det senere blev til kødleverancer, ved jeg ikke.
Dronningen havde fødselsdag under optagelserne, og Josephs anden opga
ve blev at overrække en gave. At se ham skride over Amalienborg slotsplads
med en buket i hånden og nærmest en lineal i ryggen var et syn for guder. Han
indskrev sig i gratulationsprotokollen, som det sig hør og bør, og marcherede
ud igen, strunk og vupti som en husar, og stilen holdt sig helt frem til næste
ringridning.

Joseph har slagtet 5 kreaturer. Det eneste der mangler er hånden i siden.
Der sad næven altid, når den ikke var optaget a f håndslag. Foto: Privat foto

Idealerne
Josephs verdensbillede var enkelt. Det var på forhånd bestemt, hvad der var
ret, og hvad der var vrang, hvem der var kloge, og hvem der var dumme - især
i politik - og ingen nymodens talemåder kunne ændre på dét. På den anden
side måtte man jo omgås på en hyggelig måde. For det første havde de dum
me jo også lov til at være her, og for det andet skulle der jo handles, og han
del var nu en gang hans metier.
Men idealerne var ikke til diskussion. Hans forhold til ”Gud, Konge &
Fædreland” var som visse andre menneskers forhold til deres katekismus, en
urokkelig barnetro han bar med sig hele livet. De, der kun oplevede ham som
den vakse handelsmand, så kun en facon. Hans hjerte var ikke til salg.
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Butikken, som min generation husker den. ”Rasmussen ” sagde vi aldrig. Kun
j ’et talte. ”Der Joseph, der Joseph ”.
Foto: Privat foto
Jojo, han var reaktionær, hvis nogen var det. Som ung venstreorienteret føl
te jeg mig kaldet til at opponere imod alt dette ’’bagstræb”, men det siger sig
selv, at vore diskussioner var komplet udsigtsløse.(Jeg citerede Churchill for,
at ”man er et hængehovede, hvis man ikke er kommunist som ung, men til
gengæld et fæhovede, hvis man ikke bliver konservativ som voksen” - men
også dét fandt Joseph for slattent.) Vi opgav ideologierne og snakkede om det,
der var sjovt i stedet.
Men han vandt min respekt, også for idealer, som ikke nødvendigvis er
mine egne, og da Joseph stillede træskoene 31/12/94, blev Broager fattigere ikke bare en original og charmetrold, men en samfundsstøtte og for mig en
hædersmand fattigere.
Og den slags kan ikke erstattes med bump og bænke og blomsterkummer.
Filminstruktør Esben Høilund - Carlsen er født i Broager den 3.8 1941.
Efter en flot studentereksamen drog han til Kongens
København for at studere sammenlignende litteratur
historie med mere. Det blev dog arbejdet med at
levendegøre ordet med billeder der blev hans virke,
det gennem billedbøger, film og især T.V Krimien
Nitten Røde Roser eller hvem husker ikke T.V stykket
Apotekeren i Broager, der gjorde byen landskendt. Et
femårig ophold i Norge , for at lære dem at lave film,
men trods alt det har han stadig en dyb følelsesmæs
sig forhold til sin hjemegn. Det kan læses i Sprogfor
eningens Almanak fra 1979 ” Bag barndommens
hæk” en kærlighedserklæring til sin fødeby
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Broager - en arbejderkommune
på landet i 1920’erne
A f Kim Furdal
Kontorassistent Jane Nissen skal have en varm tak for det store arbejde med
indtastning a f mantalslisterne fo r 1924/25 og personregisternes dødsindførel
ser 1921-1930.
De fleste af Broagerlands læsere er næppe i tvivl om, hvorfor Broagerland er
noget ganske særligt. En særlig plet i Sønderjylland og Danmark, et arkimedisk fixpunkt hvorfra min verden går. Der kunne siges mange smukke ord om
det frodige bakkede og varierede morænelandskab omkranset af Flensborg
Fjord, Vemmingbund og Nybøl Nor. Langt sværere er det, når man vil skrive
Broager kommunes historie, som noget ganske særligt i forhold til Sønderjyl
lands 124 sognekommuner. Vi har den karakteristiske Broager kirke med de
to tårne, som beliggende på Broagerlands højeste punkt er synlig i det meste
af kommunen. Det er historien om teglværksindustrien, der indtil begyndel
sen af det tyvende århundrede var Sønderjyllands største industri. Så er der
naturligvis også de mange institutioner herunder ikke mindst skolerne, som
alle har stiftet bekendtskab med og har deres mening om. Men den kætterske
og ganske uforstående betragter fra en Qern krog af landet, vil måske hævde,
at hans hjemstavn også har en smuk natur, virksomheder og skoler, hvis histo
rie tilnærmelsesvis minder om historien i Broager.
I det følgende vil jeg gerne råde lidt bod på dette ved at tegne nogle streger
til historien om Broager kommune i 1920’erne fra oprettelsen af sognekom
munen den 1. april 1922 og frem til verdenskrisen ti år senere for alvor satte
ind i 1931/32. Det er ikke blevet en traditionel kommunehistorie. Dels har jeg
tilladt mig at se på forholdene uden for kommunegrænsen for derved at vise,
hvorledes Broager i 1920’erne adskilte sig fra landsdelens øvrige 123 sogne
kommuner, dels har jeg valgt at bringe ualmindeligt mange tal. Det sidste
beklager jeg, men det har sine gode grunde. Broager sogneråds forhandlings
protokoller har det nemlig som de fleste forhand
lingsprotokoller fra landets sognekommuner, at
de siger meget lidt om de vigtigste beslutninger i
kommunen ikke mindst, hvordan sognerådet dag
ligt prioriterede de sparsomme midler i et årti
præget af en jævn strøm af kriser, der især ramte
Sønderjylland hårdt. Jeg har derfor valgt at se på
sognekommunens regnskaber for ad bagvejen at
give et indblik i, hvordan de alvorsfulde mænd i
sognerådet brugte skatteydernes penge. Men
inden vi kommer så langt, må vi først se på sam
40

menlægningen af de ni preussiske landkommuner - Broager, Dynt, Egerns
und, Gammelgab, Iller, Mølmark, Skeide, Skodsbøl og Smøl - der siden 1867
udgjorde det kommunale landskab på Broagerland og som i dag udgør de ni
aks i kommunevåbnet.

Sagen der ikke ville dø.
Skabelsen af Broager kommune
Fødslen var svær. Faktisk en af de vanskeligste i Sønderjylland. Der var ellers
efter Tysklands sammenbrud i oktober 1918 fra dansk side gjort grundige for
beredelser til indførelsen af dansk kommunestyre i Sønderjylland lige efter
den 15. juni 1920, da den danske gesandt i Paris, H.A. Bernhoft, præcis kl.
15.35 på den danske regerings vegne modtog den officielle overdragelse af
første zone, som dermed var frigjort for enhver forbindelse med Tyskland.
Samme dag trådte gårdejer P.J. Refshauge, redaktør Kr. Refslund Thomsen,
cand.jur. C.L. Lundbye og grev O.D. Schack i funktion som amtmænd for
Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder amter, og de kunne derved skif
te titel efter knap fem måneders arbejde som landråder i de selvsamme kred
se/amter2. Kort tid efter fandt der valg sted til de såkaldte sogneudvalg, der
lokalt skulle forestå sammenlægningen af de preussiske landkommuner til
danske sognekommuner. Arbejdet skulle være tilendebragt senest den 1. april
1921, hvorpå udvalgene overtog arbejdet som landsdelens første sogneråd.
For Sønderborg amts vedkommende fandt kommunevalgene sted den 26. juli
1920. Herefter gik der en rum tid, inden amtmand C. L. Lundbye bad formændene for de nyvalgte sogneudvalg om at iværksætte sammenlægningsfor
handlingerne med kommunerådene i sognene. Udvalgsformændene skulle
herefter indsende forhandlingsresultaterne til amtsrådet, som skulle godkende
sammenlægningsaftalerne, inden de blev sendt videre til den endelige konfirmering i Indenrigsministeriet.
Valgene til sogneudvalgene forløb de fleste steder stort set uden problemer.
I hovedparten af sognene satte gårdmændene sig solidt på flertallet i sogne
udvalgene bl.a. i Aabenraa amt, hvor 67 af sogneudvalgenes 105 medlemmer
var gårdmænd. Knap så solidt sad gårdmændene i sogneudvalgene i Sønder
borg amt, hvor de kun udgjorde 49,5% af medlemmerne. En markant undta
gelse herfra var sogneudvalget i Broager, hvor de elleve pladser blev besat af
tre gårdmænd, en husmand, to håndværkere, to arbejdere og tre andre. Derved
afspejlede valget også Broager sognekommunes særlige sociale sammensæt
ning som følge af teglværksindustrien.
2) Om hele det juridiske og administrative arbejde med etableringen a f dansk kommunestyre ved Genforenin
gen se: Kim Furdal: ‘Fra preussiske landkommuner til danske sognekommuner. Kommunestyret i Sønder
jylland fra 1867 til 1920 ’erne” Aabenraa 1999.
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Dermed var freden også forbi ikke mindst i Broager sognekommune. Sogncudvalgene skulle foruden en række andre pligter nu drøfte en sammenlæg
ning af sognets landkommuner til en sognekommune. Egentlig var der ikke så
meget at forhandle om. Kommunelovens § 3 nævnte udtrykkeligt, at hvert kir
kesogn “som regel” skulle udgøre en sognekommune, men Indenrigsministe
riet lagde mere vægt på “skulle” end på “som regel” og i praksis betød loven,
at landkommunerne skulle sammenlægges. Ikke noget under, at kommunerå
det i Nygård landkommune påpegede overfor formanden for Kegnæs sogne
udvalg, at der ikke var noget at forhandle om, når sammenlægningerne var
vedtaget ved lov3. Men forhandlet blev der og det til tider med en kynisme og
en nidkærhed, der ikke blev set under forhandlingerne op til kommunalrefor
men i 1970. Tiden var også en anden. Kommunekasserne var tomme, fulds
tændig tomme og mange af landkommunerne til det håbløse dybt forgældede.
Ser man på befolkningsforholdene, sognets størrelse og de ni landkommu
ner, Broager, Dynt, Egernsund, Gammelgab, Iller, Mølmark, Skeide, Skods
bøl og Smøl, så var sammenlægningsforhandlingerne i Broager sogn næsten
forudbestemt til at blive en særdeles vanskelig og langsommelig affære. Det
var amtmanden for Sønderborg amt, C .L. Lundbye, formentlig også klar over.
I alt fald indstillede han i oktober 1920 til Indenrigsministeriet, at sammen
lægningen i Broager sogn først skete fra den 1. april 1922, eller som han selv
udtrykte det: “Man formener ikke, at det vil kunne kræves, at sammenlæg
ningen inden for dette store sogn, hvor forholdene er meget uensartede, skal
være tilendebragt til et tidligere tidspunkt end den 1. april 1922”4. Problemet
var dog ikke alene sognekommunens fremtidige størrelse og de mange land
kommuner. Landkommunerne var, som jeg skal vende tilbage til, også
erhvervsmæssigt og socialt vidt forskellige, hvilket fik en altafgørende betyd
ning for sammenlægningsforhandlingerne, der bedst kan illustreres med en
begrundet anmodning fra kommunerådene og borgerne i Skeide, Dynt og
Gammelgab til Indenrigsministeriet: “Undertegnede stemmeberettigede i
Skeide, Dynt og Gammelgab beder hermed det høje Indenrigsministerium at
ville foranledige, at de tre nævnte kommuner i fremtiden må udgøre en sog
nekommune. I det store udstrakte Broager sogn er der så forskellige interes
ser både i ernæringsforhold og også kommunalt; så en rolig og god udvikling
omtrent vil være umulig. I den vestlige del af sognet har der altid været en stor
teglværksindustri. I hovedbyen Broager er handel og håndværk fremtrædende,
medens de tre kommuner er rene landsbyer og derfor nærmest mest interesse
rede i landbrug. De tre landsbyer har et areal af 1.900 ha med et indbygger
antal af 1.300 personer. Endvidere henviser vi til kommunerådenes indstilling
til det høje ministerium, og vi har til mundtlig forhandling på vedkommende
steder overdraget de herrer: gårdejer Tøge Gregersen, Skeide, gårdejer Tøge
Tychsen, Gammelgab, som er sogneudvalgsmedlemmer samt gårdejer Hans
3) Kim Furdal (1999), s. 168.
4) Rigsarkivet. Indenrigsministeriet 1. Dep. J.nr. 28022

42

Andresen, Rojhus, fuldmagt”5. Tydeligere kunne problemstillingen næppe
udtrykkes. Det var en konflikt mellem sognets landdistrikter Skeide, Dynt og
Gammelgab med de mange store gårde på den ene side og på den anden side
Broager, Egernsund, Skodsbøl, Smøl og Iller med større bysamfund og frem
for noget Sønderjyllands største og mest markante industri med den største
koncentration af arbejdsmænd uden for landbrugserhvervet.
Det var dog ikke alene disse problemer, som udskød tidspunkt for oprettel
sen af Broager sognekommune med et år. Sogneudvalget tog sig usædvanlig
god tid til sine drøftelser. Første indførelse i sogneudvalgets forhandlingspro
tokol finder man den 5. september 1920, hvor medlemmerne blev gjort
opmærksom på udvalgets forpligtelse til at etablere en sognekommune. Ved
samme lejlighed vedtog udvalget at bede landkommunerne udarbejde en sta
tusopgørelse over aktiver og passiver for at forberede sammenlægningen. Der
på gik der over tre måneder, før sogneudvalget atter foretog sig noget i sagen
og derpå endnu 4'Amåned før man igen drøftede kommunesammenlægningen.
Noget kunne derfor tyde på, at sogneudvalget skubbede sagen foran sig med
det fromme håb, at tiden ville løse problemerne. Det gjorde den ikke! Sam
menlægningen blev i stedet en langtrukken kamp mellem sognets landkom
muner.
Arbejdet var derfor dårligt kommet i gang, da Indenrigsministeriet bad sog
neudvalget kommenterer anmodningen fra kommunerådene og borgerne i
Dynt, Gammelgab og Skeide. Sogneudvalget udskød en stillingtagen til
anmodningen i tre uger, hvorefter man undvigende henviste til, at sogneud
valget ikke ville lægge sig fast på en bestemt deling af sognet, så længe for
handlingerne endnu ikke var afsluttet. I de øvrige landkommuner var hold
ningen til forslaget kølig og afvisende. Kommunerådene i Skodsbøl og Smøl
udtrykte godt opfattelsen hos de øvrige kommuneråd, når de i deres fælles
afvisning bl.a. henviste til, at forslaget ville lette skattebyrden i de tre land
kommuner, men samtidig forøge skattetrykket kraftigt i de resterende.
Gårdmændene i de tre landkommuner ønskede ikke at blive majoriseret af
arbejderrepræsentanterne i sognekommunen eller deltage i finansieringen af
arbejderbyen Egernsund, som de lave lønninger ikke alene kunne bære.
Anmodningen blev derfor sendt til Indenrigsminsteriet via amtet, som klart
afviste forslaget. Den anbefaling blev fulgt af Indenrigsministeriet, som for
kastede forslaget den 7. februar 1921.
Derpå blev der, i alt fald der på papiret, stilhed om emnet og først den 27.
april 1921 blev der afholdt et møde i Broager med repræsentanter for de ni
kommuneråd og sogneudvalget. Da man - ikke overraskende - ikke kunne bli
ve enige om en sammenlægning, blev der nedsat et udvalg bestående af Hans
Andresen, Rojhus, Chr. Blomgreen fra Egernsund og Chr. Hollensen fra Cathrinesminde, der skulle arbejde med sagen. I midten af maj 1921 barslede
udvalget med et forslag, der gik stik imod Indenrigsministeriets klare og utve
5) Rigsarkivet. Indenrigsministeriet 1. Dep. J.nr. 28022.
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tydige afvisning af en deling, indebar en deling af sognet i tre kommuner. En
sognekommune bestående af Dynt, Gammelgab, Iller og Skeide landkommu
ner med ca. 1.650 indbyggere. En sognekommune bestående af Broager, Møl
mark, Skodsbøl og Smøl med ca. 2.200 indbyggere og endelig den rene tegl
værkskommune Egernsund som en selvstændig kommune med ca. 1.107 ind
byggere. Når Chr. Blomgreen kunne gå med til denne deling, der næsten skar
Broager op efter dens socialgeografi, skyldes det formentlig, at de tre nye sog
nekommuner efter planen skulle være fælles om kirken og socialvæsenet.
Forslaget var i sin form utvetydigt vendt mod arbejderbefolkningen i Egern
sund og Skodsbøl, hvilket førte til en resolution på årets 1. maj møde i Broa
ger by, hvor der bl.a. blev udtalt “den skarpeste protest mod det forsøg, der af
politiske og egoistiske hensyn gøres for at dele Broager Sogn”. Dermed havde
utilfredsheden blandt arbejderne i Broager ikke lagt sig. Cirka fjorten dage
senere blev delingen drøftet på et særskilt møde i Broager by med deltagelse
af arbejdere fra Egernsund, Skodsbøl, Broager og Iller. Mødet endte med end
nu en resolution, som her skal citeres for dens rammende udtryk for stemnin
gen hos arbejderne i store dele af Broager Sogn: “Vi begrunder vor modstand
mod delingen med, at disse kommuner Broager, Egernsund, Skodsbøl, Smøl og
Iller, vil blive alt for vanskeligt stillede med skatter m.m., da der i disse kun
bor arbejdere. Det tilbud, der fra den anden side gøres om, at de er villige til at
deltage i en del af kommunens udgifter, kan vi ikke tillægge nogen som helst
værdi, da vi tror, at delingen fra den side ønskes af politiske grunde og for at
slippe for deltagelsen i størsteparten af disse udgifter”6. De to resolutioner blev
sendt til amtmand C.L. Lundbye, der behændigt ekspederede den følsomme
sag videre til Indenrigsministeriet.
I Egernsund stemte samtlige kommunerådsmedlemmer mod forslaget den
23. maj. Tilsvarende gjorde kommunerådene i Broager, Skodsbøl og Smøl. I
Iller kommuneråd stemte medlemmerne på nær en imod forslaget “... af poli
tiske grunde”, som det hedder i begrundelsen. I Mølmark godkendte fire af de
seks medlemmer forslaget mens det vandt tilslutning i Dynt, Gammelgab og
Skeide. Endelig stemte syv af sogneudvalgets ti fremmødte medlemmer mod
forslaget den 1. juni 1921. Kommunerådene i Dynt, Gammelgab og Skeide
fulgte endvidere forslaget op med en fælles anbefaling, hvor de bl.a. henviste
til, at Broager Sogn ville blive en for stor kommune. Den forklaring godtog
amtsrådet imidlertid ikke, men afviste forslaget på sit møde den 7. juni 1921
og leverede dermed dødsstødet til en social deling af Broager sogn. Kort tid
efter blev amtets beslutning godkendt af Indenrigsministeriet.
Indtil dette tidspunkt havde udspillet fra Dynt, Gammelgab og Skeide sat
sogneudvalget på et sidespor. Udvalget måtte i stedet nøjes med at tage stilling
til forslaget. Med Indenrigsministeriets klare afvisning kom udvalget på banen
for at spille den rolle ved forhandlingerne, som det ifølge kommuneloven var
tildelt. Foranlediget af afslaget fra Indenrigsministeriet drøftede sogneudvalget
6) Rigsarkivet. Indenrigsministeriet 1. Dep. J.nr. 28022.
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den 27. august 1921 sammenlægningen. Tanken om en deling af Broager Sogn
var nu manet effektivt i jorden, og for første gang kom der realitetsforhandlin
ger i gang om en sammenlægning af de ni landkommuner og betingelserne for
en sammenlægning. Fra Egernsund pressede man nu kraftigt på for at få en
hurtig sammenlægning i stand. Kommunekassen var tom, og alene i tiden efter
Genforeningen havde kommunen tre gange været nødsaget til at optage lån til
finansiering af de løbende udgifter7. Samtidig måtte Egernsund landkommune
skyde ganske betragtelig beløb i hjælpekassen for at afbøde virkningerne af
arbejdsløsheden blandt teglværksarbejderne. De øvrige landkommuner minus
Broager ville på deres side foretage en sammenlægning med undtagelse af vej
og skoleområdet, der fortsat skulle ligge hos de enkelte landkommuner.
På trods af uenigheden lykkedes det på mødet at strikke en overenskomst
sammen med ikke mindre end ni punkter, uden det blev nødvendigt at afvente
assistance fra amtet, som det skete mange andre steder i Sønderjylland. Ifølge
forslaget skulle landkommunerne selv afvikle deres gæld. Landkommunernes
øvrige forpligtigelser skulle kapitaliseres og lægges til gælden. Til gengæld
skulle landkommunernes aktiver med undtagelse af skolebygningerne takseres
og fratrækkes gælden. Skolebygningerne skulle overdrages til den nye sogne
kommune. Lærernes lønningerne skulle vurderes af en sagkyndig, og endelig
anbefalede forslaget, at hver skole fik sin egen skolekommission. På vejområ
det skulle landkommunerne fortsat beholde vejene og vedligeholdelsen af dis
se finansieres ved en ekstraprocent i de berørte landkommuner. Denne ordning
skulle fortsætte, så længe afviklingen af gælden krævede en ekstra skatteud
skrivning eller indtil Sønderborg amt godkendte vejforholdene i den pågæl
dende landkommune. Endelig forpligtigede parterne sig til at afgøre deres
uenighed ved forhandlinger og hvis dette ikke var muligt, ved en voldgift, hvor
hver af parterne valgte to mand som voldgiftdommere med amtmanden som
opmand.
Selv om overenskomsten var snørklet formuleret, så var den genial i sin kon
struktion. Landkommunernes krav på vej- og skolevæsenet kunne af hensyn til
den danske kommunale lovgivning ikke tilgodeses. Til gengæld overdrog kom
munerådene formelt skolevæsenet til sognekommunen, mens oprettelsen af
skolekommissionerne på skolerne sikrede den lokale indflydelse på dette
område. Afsnittet om skolelærernes løn tyder på, at dette emne har indgået som
en væsentlig punkt i forhandlingerne, men ved at overlade afgørelsen til sag
kyndige var dette ømtålelige emne trukket ud af forhandlingerne. Kommune
rådenes ønske om at beholde vejene blev imødekommet ved, at landkommu
nerne i en overgangsperiode beholdt vedligeholdspligten indtil deres gæld var
betalt, som en slags afbetaling af gæld. Kravet på kommunevejene blev dermed
knyttet til gældsafviklingen, og med en ekstra skatteprocent var der næppe ret
mange kommuneråd, der ønskede at beholde kommunevejene og dermed ved
ligeholdelsespligten længere end strengt nødvendigt.
7) LaAab. 8.1. Egernsund landkommune. Forhandlingsprotokoller 1893-1922.
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Sogneudvalget havde derfor et stærkt udspil, da forslaget blev fremlagt for
kommunerådene på et møde den 9. september 1921. Ikke desto mindre under
gik forslaget et par ændringer vedrørende skolevæsenet for yderligere at imø
dekomme kommunerådenes ønsker. Således skulle der nedsættes et udvalg,
som skulle fremkomme med forslag om skolernes overgang til sognekommu
nen. Udvalget skulle bestå af en repræsentant for hver skole, idet Broager sko
le fik to repræsentanter i udvalget. Endvidere blev skolelærernes forhold
endeligt ordnet, idet lønningerne efter forslaget skulle betales af sognekom
munen, uanset om skolen var købstads- eller landsbyordnede. På sogneudval
gets møde den 1. oktober blev udkastet vedtaget og derpå sendt til godken
delse i amtsrådet. Her blev forslaget vidersendt til Indenrigsministeriet med
en godkendelse fra amtsrådets udvalg for kommunale anliggender dog med en
anmodning om, at sammenlægningen først trådte i kraft fra 1. april 1922 og
med en mindre teknisk ændring af overenskomsten. Den 17. oktober samme
år blev overenskomsten med disse ændringer endegyldigt godkendt af Inden
rigsministeriet.
Kommunerådene i Dynt, Gammelgab og Skeide havde dog ikke helt opgi
vet håbet om en kommune bestående af de tre landkommuner og sagen fik
derfor et lille politisk efterspil. Da kommunerådene efter et amtsrådsmøde den
19. november 1921 erfarede, at Indenrigsministeriet havde godkendt sam
menlægningen af de ni landkommuner, indsendte de en protest til Indenrigs
ministeriet. Argumenterne var de velkendte. Broager sognekommune var for
stort til at blive en kommune og lokalbefolkningen mistede indflydelse. Ende
lig hævdede underskriverne, at den nyligt afdøde indenrigsminister, Sigurd
Berg, havde udtalt, at Broager sogn var for stort, og der burde finde en deling
sted af sognet. I sin indstilling til Indenrigsministeriet afviste amtmand C.L.
Liindbye køligt og lakonisk protesten med ordene: “I andragende påberåbes
en udtalelse af afdøde minister Berg om, at ministeren fandt sognet for stort
til at udgøre en kommune, og at det var heldigst at få en deling. I en af mini
steren underskrevet skrivelse af 5. juli 1921 afslår ministeriet et andragende
om deling”. Sigurd Berg døde først den 11. juli af et hjertestop.
Med dette i mere end en forstand definitive punktum skulle man tro, at
sammenlægningssagen var endegyldigt slut med sammenlægningen den 1.
april 1922, men det var langt fra tilfældet. Den red sognerådet og ikke mindre
amtmanden som en mare i mere end tyve år. Årsagen til problemerne var sam
menlægningsoverenskomstens bestemmelser, der knyttede afviklingen af
landkommunernes gæld sammen med vedligeholdelsen af vejene. Det ramte
Broager landkommune, som havde anvendt meget store beløb på brolægning
af gaderne i Broager by særligt hårdt. I 1924 blev administrationen af kom
munevejene imidlertid overdraget til sognekommunen, efter amtsrådet i
december 1923 havde pålagt sognerådet at istandsætte landkommunernes veje
på sognekommunens bekostning. Efter dette tidspunkt manglede der kun
afviklingen af landkommunernes gæld, men den var i sig selv problematisk
nok.
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I efteråret 1929 var utilfredsheden i Broager by over de ekstra skattepålæg
på ca. 1% til afvikling af gælden i den tidligere Broager landkommuner vok
set så stor, at Broager Borgerforening i slutningen af oktober bad sognerådet
overføre den resterende del af gælden til sognekommunen. Og som det frem
går af tabel 1, var gældsproblemerne hovedsagelig et problem for skatteyder
ne i den tidligere Broager landkommune. Da sagen blev drøftet på et sogne
rådsmøde den 14. november 1929 blev forslaget med ni stemmer imod to
imidlertid massivt nedstemt.

Tabel 1. Det økonomiske mellemværende mellem Broager sognekommune
og landkommunerne i Broager sogn 1922-19298
1,andkommuner

Broager
Skodsbøl
Skeide
Smøl
Dynt
Mølmark
Iller
Gammelgab
Egernsund
Skoleforbundet
I alt

sognets tilgodehavende

landkommunernes
tilgodehavende

1922/23

1928/29

1922/23

1928/29

80.907
5.369
4.271
2.477
773
3.820
16.090
0
0
56.853
170.560

84.861
9.450
0
2.934
78
4.416
8.797
0
0
0
110.536

0
0
0
0
0
0
0
889
14.548
0
15.437

0
64
3.395
0
0
0
0
625
3.500
0
7.584

De politiske og økonomiske realiteter fik Broager Borgerforening til i
marts 1930 at bede Sønderborg amtsråd om hjælp i sagen, men her blev den
kategorisk afvist af amtsrådet med henvisning til overenskomstens bestem
melser. Herefter fik sagen lov at ligge indtil kommuneregnskabet for 1929/30
blev fremlagt på sognerådsmødet den 11. september 1930, hvor det bl.a. frem
gik at landkommunerne, særligt Broager, stadig havde en gæld til Broager
sognekommune på 106.439 kr.! Det faktum satte på ny ild til bålet og de to
repræsentanter for Broager landkommune forlangte gælden overført til sog
nekommunen under henvisning til, at dels havde brolægningen i Broager by
givet sognekommunen store besparelser på vedligeholdelsen af gaderne, dels
var administrationen af vejene overført til sognekommunen. Kravet blev kon
tant afvist af sognerådet som fedt på teflon. Borgerne i Broager by måtte selv
afvikle den gæld, som de i sin tid selv havde stiftet lød svaret fra de øvrige
sognerådsmedlemmer. Da Broager sognekommune i 1926 havde modtaget en
8) LaAab. Sønderborg amtsråd, j.nr. A-9-5-40.
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refusion på 3.000 kr. fra statsbanerne, som Broager landkommune rettelig
burde havde haft, tilbød sognerådet som en gestus at nedskrive gælden med
dette beløb. Dermed blev det. Den 17. november 1930 gav amtsrådet tilladel
se til, at Broager sogneråd nedskrev Broager landkommunes gæld med 3.000
kr., men med den ikke uvæsentlige tilføjelse, at sognerådet skulle drage
omsorg for, at landkommunernes gæld blev afviklet inden for et “rimeligt
tidsrum”. Amtsrådet havde tydeligvis forståelse for, at det ellers ville tage årti
er at afvikle gælden9.
Det var Borgerforeningen i Broager også klar over, og da foreningen ikke
havde i sinde frivilligt at lade ordningen fortsætte, hyrede foreningen i foråret
1931 en advokat i Sønderborg til at arbejde med sagen. Da henvendelsen fra
advokaten til sognerådet heller ikke gav nogen effekt, indsendte han i juni
samme år en klage til amtmanden over, at sognerådet på den ene side havde
overtaget administrationen af kommunevejene og på den anden side fastholdt,
at Broager landkommune selv skulle afvikle sin gæld. Dette skete til trods for,
at kommunevejene ifølge overenskomsten først skulle overdrages til sogne
kommunen, når gælden var betalt. På det grundlag forlangte Borgerforenin
gen sagen afgjort ved en
voldgift, som overens
komsten foreskrev i
tilfældet af uenighed.
Skrivelsen blev start
skuddet til en årelang,
juridisk udredning af de
stadig mere spegede
forhold omkring sam
m enlæ gningsoverens
komsten og Broager
landkommunes gæld. I
1936 blev sagen gen
stand for en retssag, da
en borger i Broager by
på Borgerforeningens
foranledning stævnede
sognerådet for den
ekstra skatteopkrævning
i Broager by. Sagen endDirektør A. Bøse.
Han nægtede at betale
ekstraskatten
Foto: Akivfoto
9) LaAab. Sønderborg amtsråd. Trykt forhandlingsprotokol 17. november 1920 punkt 150.
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te i Højesteret, som stadfæstede sognerådets ret til at opkræve denne ekstra
skat. I januar 1942 var sagen kørt så langt ud, at Borgerforeningen gjorde krav
på værdien af brostenene i Broager Storegade i forbindelse med en regulering
af gaden, da den blev overdraget til amtet. Først da Indenrigsministeriet i
august 1942 stadfæstede sognerådets afslag på Borgerforeningens krav, fik
den årelange strid en foreløbig afslutning10. Skatteyderne i den tidligere Bro
ager landkommune var dermed endegyldigt henvist til at betale ekstraskatten,
indtil gælden var afviklet.
Sammenlægningen af de ni landkommuner i Broager sogn var ekstraordi
nær langtrukken i forhold til forholdene i resten af Sønderjylland, men den
meget firkantede måde at tackle princippet om at svare hver sit, må have sat
sit præg på sognerådsarbejdet og ikke befordret en sammensmeltning af de ni
landkommuner i de mere end 20 år som sagen stod på11. Sagen afspejler imid
lertid også nogle interne modsætninger og forskelle i den store sognekommu
ne, som er værd at huske i det følgende.

De brølende tyvere.
Den økonomiske situation var op gennem 1920’erne præget af store sving
ninger, som blev forværret af den betydelige uvilje, der var fra det domine
rende politiske parti i disse år, Venstre, mod at gribe ind i den økonomiske
udvikling. Mere end nogen anden landsdel mærkede Sønderjylland konse
kvenserne af denne politik, hvor landsdelens hovederhverv var stærkt svæk
ket af krigen og markens konstante fald. Det gjorde heller ikke situationen
bedre, at Danmark fra efteråret 1920 blev ramt af et meget voldsomt kon
junkturomslag med faldende priser og stigende arbejdsløshed, der blev ind
ledningen til et årti præget af en række mindre kriser og et lille opsving i
1923-2412. Værst gik det imidlertid, da kronekursen steg i løbet af 1925 og
nåede pari i 1926, hvilket tvang landbruget til at sænke sine priser for at
beholde konkurrenceevnen på eksportmarkederne13. I Sønderjylland, hvor
landbruget i forvejen var svækket af først krigen og derpå valutaproblemerne
omkring Genforeningen, kom de økonomiske konsekvenserne prompte. Mens
der i 1925 var 91 tvangsauktioner i Sønderjylland, nået antallet i 1927 op på
340 tvangsauktioner, hvilket gav grobund for voldsomme protester inden for
landbruget bl.a. med oprettelsen af “Bondens Selvstyre” med den farverige
agitator Cornelius Petersen fra ’’Vester Anflod” i spidsen, en protestbevægel
se, der fik nationale over- og undertoner, da det tyske mindretal spillede kraf
tigt på den økonomiske situation. I løbet af 1928 lettede situationen for det
10) LaAab. Sønderborg amtsråd, j.nr. A-9-5-40. Aabenraa-Sønderborg amt, j.nr. X/81-42.
11) Rent faktisk kan sagen have fortsat efter 1942, men på grund a f amtets journalsystem og ikke mindst
administrationen a f dette, har det ikke været muligt at forfølge sagen videre.
12) Svend Aage Hansen og Ingrid Henriksen (1980), s. 129 og 137.
13) Hans S. Hansen (1994), s. 221.
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sønderjyske landbrug, som med gode høstresultater og stigende priser ople
vede et fald i antallet af tvangsauktioner frem til 1930, året inden den store
internationale krise i 1931 skyllede ind over Danmark med faldende land
brugspriser og en eksplosion i arbejdsløsheden14.
Med landbruget som det helt dominerende erhverv i Sønderjylland bredte
krisen sig hurtigt til de øvrige erhverv, så arbejdsløsheden eksploderede i sid
ste halvdel af 1920’erne. Fra en arbejdsløshed på 24,5% i Sønderjylland, Ribe
og Vejle amter i november 1924 voksede arbejdsløsheden til 31,2% i marts
1925 og til 37.0% i marts 1927, hvorefter den stabiliserede sig på 30-35%
afhængig af sæsonudsvingene15. De tal er i sig selv ganske dramatiske, men
reelt var arbejdsløsheden i Sønderjylland væsentlig større end tallene antyder.
Mens arbejdsløsheden i Ribe og Vejle i januar og februar 1928 lå på hen
holdsvis 35% og 29%, var arbejdsløsheden i Sønderjylland 53% og 45%! For
Broager kommunes vedkommende kan det ikke udelukkes, at arbejdsløshe
den var højere. I november 1928 havde kommunen således 159 arbejdsløse,
hvoraf de 87 var teglværksarbejdere. Da regeringen undersøgte erhvervsfor
holdene i slutningen af tyverne, konstaterede Det sønderjyske Erhvervsud
valg, at arbejdsløsheden var betydelig højere i en række sognekommuner her
under Broager16. Der er en tendens til at fokusere på krisen i 1930’erne, men
brølende var 1920’erne kun på danserestaurationerne i København. For store
befolkningsgrupper ikke mindst i Sønderjylland var 1920’erne en kamp for
det daglige brød.

Broager i

1 9 2 0 ’erne.

Ved sammenlægningen af de ni landkommuner den 1. april 1922 var Broager
sognekommune blevet den tredjestørste sognekommune i udstrækning, kun
overgået af Gram og Vedsted sognekommuner i Haderslev amt, men med
4.699 indbyggere den ubetinget folkerigeste sognekommune i Sønderjylland.
Geografisk fremstod den 4.314 km2 store halvø omkranset af Vemmingbund,
Flensborg Fjord og Nybøl Nor, som en samlet enhed med nabokommunerne
Nybøl og Dybbøl mod nord. Fra naturens hånd var kommunen godt begunsti
get med et frodigt og bakket morænelandskab til glæde for landbruget og de
store forekomster af stenfrit ler ved Egernsund og Iller, der gav råstoffer til
den omfattende teglværksindustri, hvis spæde start kan spores tilbage til
145217.
Sognekommunens største by, den lokale metropol og byen, der lagde navn
til kommunens navn var også i tyverne Broager med 1.119 indbyggere ved
tællingen i 1925. Broager var en alsidig handelsby, der med anlæggelsen af
14) Hans S. Hansen (1994), s. 241. Svend Aage Hansen og Ingrid Henriksen (1980), s. 271ff.
15) Beretning fra det sønderjyske erhvervsudvalg, s. 173ff
16) Beretning fra det sønderjyske erhvervsudvalg, s. 35-36.
17) Helle Askgaard (1970), s. 104.
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statsbanen i 1910 fra Vester Sottrup til Skeide var blevet en større stationsby
med jernbaneforbindelse til Tinglev, Gråsten og Sønderborg18. Selv om vejen
også var lang med toget, der sindigt men sikkert tog turen over Stenderup,
Nybøl, Skodsbøl, Broager og Dynt, så skadede det næppe handlen i Broager,
som antydet af Trap. Da Trap med sin leksikalske kortfattethed i 1924 beskrev
byen, var der ikke mindre end 25 købmandsforretninger, 45 håndværkere,
men også den hæderkronede Broager Spare- og Lånekasse, oprettet i 1845, en
filial af Folkebanken for Als og Sundeved og en filial af Københavns Han
delsbanks Sønderborg afdeling. For tørstige sjæle eller andre, der skulle
afslutte en handel med lidkøb, var der to gæstgiverier med mindre landbrug,
tre gæstgivere med tilknyttet købmandshandel og en gæstgiver med slagter
forretning. Specialiseringen på området var stor, og det hører med til histori
en, at de afholdende havde mulighed for at besøge byens to afholdsbeværtninger19. Og specialiseringen inden for handlen var stor i Broager. Selv en
boghandler, en apoteker og hele to urmagere kunne byen mønstre20. Endelig
havde byen to læger, en dyrlæge, en tandteknikker, telegraf- og telefonstation
samt et postkontor. Handelslivet var righoldigt, så man gik sjældent forgæves
i tyvernes Broager.
Var Broager handelsbyen, så var Egernsund industri- og arbejderbyen med
973 indbyggere i 1921. Her lå størsteparten af den sønderjyske industri og
Danmarks største teglværkskoncentration fra teglværksindustriens gennem
brud efter Københavns brand i 1728 og frem til første halvdel af det tyvende
århundrede. Krigen med en byggeindustri, der af gode grunde var gået helt i
stå, manglen på kul og arbejdsføre mænd, der var sendt til fronterne, havde
været hård ved teglværksindustrien omkring Nybøl Nor, men ret beset havde
udviklingen op til krigen allerede varslet nye og hårdere tider for teglværks
industrien omkring noret. Efter gode afsætningsforhold omkring århundred
skiftet måtte teglværkerne fra 1908 indskrænke teglproduktionen med 50%,
men selv da havde teglværkerne problemer med afsætningen. Konsekvenser
ne udeblev ikke. På Broagerland forsvandt fra 1907 til 1913 således syv tegl
værker (Teglværket Heide, Jessen Teglværk, Teglværket Hansen, Jomfru
Petersens Teglværk, Prinzenhof Teglværk, Bøsbeck og Store Tornskov)21.1 den
forstand var det kun en fortsættelse af denne udvikling, da yderlig tre tegl
værker forsvandt under og lige efter krigen (N.A. Matzen’s Teglværk, GI.
Schlaikier Teglværk og Jacob Tychsens teglværk). Tiden efter Genforeningen
mildnede bestemt heller ikke forholdene for teglværksindustrien, der ikke ale
ne mistede det store tyske marked, men også fik stigende konkurrence fra
lokale teglværker og fra slutningen af 1920’erne også fra produktionen af
18) N.H. Jacobsen (1976), s. 35-36. Banen fik ikke nogen lang levetid efter Genforeningen. Broagerbanens
økonomi var fra starten dårlig og blev med den stigende konkurrence fra landevejstrafikken ikke bedre. I
1932 måtte banen som en a f de første baner i Sønderjylland lukke.
19) Trap (1929), s. 588.
20) Kraks sommertillæg 1920.
21) Hans Heinrich Hiittmann (1984), s. 48-49.
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cementmursten. Fra 1922 til 1927 faldt produktionen af flammede sten fra
28,2 millioner til 12,5 millioner22. 1920’erne og begyndelsen af 1930’erne
blev derfor præget af nye teglværksnedlæggelser på Broagerland (Egeskov
Teglværk, Rendbjerg Teglværk, Bjerg Teglværk, Brille Teglværk, Hølle Tegl
værk, Jan Mayn og Lille Tornskov).

Rendbjerg teglværk.

Foto: Arkivfoto

Det var derfor en teglværksindustri i krise, der skulle starte under dansk flag
i 1920, så da den særlige ijerdeudgave af Trap for Sønderborg amt udkom i
1929, få år før verdenskrisen på ny ramte byggeindustrien, var der kun syv
teglværker tilbage i Egernsund. Endvidere var der ved Mølmark et teglværk
og i Iller henholdsvis Knutzens Teglværk og Hans Petersens Teglgård. Ende
lig bidrog de fire teglværker ved Skodsbøl (Skodsbøl Teglværk, R. Tychsens
Teglværk, Tycho Tychsens Teglværk og H.A. Petersens Teglværk) til kommu
nens økonomi og beskæftigelse i tyverne23.
Egernsund havde dog andet og mere at byde på end teglværkerne. Parallel
med udviklingen inden for teglværksindustrien havde Egernsund en omfat
tende sejlskibsflåde, der for en stor dels vedkommende levede af transporten
med teglsten, hvad der også er en væsentlig del af forklaringen på byens
vækst. Under første verdenskrig blev konkurrencen fra udenlandske småskibe
skærpet på grund af ledig tonnage, som dog blev noget afhjulpet af, at den
tyske regering forbeholdt skibsfarten mellem tyske havne for tyske skibe.
22) Inge Adriansen (1994), s. 42.
23) Trap (1984), s. 48-49.
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Skibsfarten blev dog indskrænket og sejladsen omkring Danmark yderst far
lig på grund af miner og fjendtlige krigsskibe24. Ved Genforeningen blev 87
skibe i Sønderjylland overført til det danske skibsregister, hvoraf de 44 var
hjemmehørende i Egernsund. Når det gjaldt småskibsfarten, var Egernsund på
dette tidspunkt stadig en faktor i den sønderjyske skibsfart. Der var derfor
gode grunde til, at regeringen ved Genforeningen foretrak at oprette et selvs
tændigt toldsted i Egernsund frem for Gråsten, som dækkede Broager, Dyb
bøl, Nybøl, Sottrup, Ullerup og Adsbøl sogne25. De dårlige tiden inden for
teglværksindustrien ramte dog også sejlskibsflåden og efter udvidelsen af
Gråsten havn i 1923, flyttede toldstedet den 1. oktober 1928 til Gråsten. Fragt
sejladsen var dog ikke Egernsunds eneste levevej. Fiskeriet spillede en for
holdsvis stor rolle for byen og ved siden af sejlskibsflåden, var der 13 fiskere
hjemmehørende i byen i midten af 1920’erne.

Skibe i Egernsund havn.

Foto: Arkivfoto

1kølvandet på småskibssejladsen og fiskeriet fulgte en række firmaer og insti
tutioner, der levede af skibsfarten og havet. Det gjaldt Egernsund gensidige
Skibsforsikring, hvis navn skriver sig til 1894 og Sømandshjemmet, der blev
oprettet i 1927. Fiskerøgeriet og fiskehandleren var en naturlig del af en hav
neby med fiskeri ligesom dampskibsekspeditionen med en anløbsbro for
24) Bent Vedsted Rønne (1994), s. 83.
25) Bent Vedsted Rønne (1994), s. 84.
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Flensborg-Graasten Fjorddampskibe, en motorfærge til Alnor og en Motor
bådsforbindelse til Gråsten var med til at give kolorit på det hektiske havne
miljø i 1920’erne. Dampskibssejladsen på Flensborg Fjord var ved århun
dredskiftet en kæmpesucces, men forsøg på at genoplive f] ordsej ladsen blev
hæmmet af den nye grænse og i 1934, gik rederiet fallit26. Færgen til Alnor var
frem til 1927 en håndtrukken kædefærge, men blev dette år afløst af en ny
motoriseret færge27. Egernsund havde dog andre virksomheder. Et bogbinderi
var således med til at sikre beskæftigelsen, mens de knap 1.000 indbyggere i
midten af 1920’erne kunne handle i elleve købmandsbutikker og i Brugsfore
ningen, mens bankforretningerne kunne klares i agenturet for Folkebanken for
Als og Sundeved. Tørsten kunne befolkningen bl.a. slukke i byens tre gæstgi
verier bl.a. Færgegården. Øllet kunne gæstgiverierne købe på byens lokale
bryggeri.
Men der var også et liv uden for de to byer, hvor tilværelsen fortsatte op
gennem tyverne i den rytme og puls, der havde præget landet siden midten
af 1800-tallet selv om teglværkerne med sine punktvise nedslag af et
industrisamfund, indgik i en særegen symbiose med landbruget28. Foruden
teglværkerne havde Skodsbøl i slutningen af 1920’erne en købmand, en
maskinhandel og et gæstgiveri ejet af Chr. Brock, mens beboerne i Iller hav
de en brugsforening og et gæstgiveri. I Skeide kunne man foruden en korn- og
foderstofforretning, et andelsmejeri oprettet i 1886, et maskinbyggeri og et
maskinsnedkeri, mønstre en filial af Sønderborg bys Sparekasse, så beboerne
undgik en tur til Broager eller Sønderborg, når de skulle klare deres bankfor
retninger. Så var det også her, hvor udflugtsstedet “Spar Es” lå ved Skeldebro.
Til gengæld måtte man i Mølmark nøjes med et maskinbyggeri foruden tegl
værket. Så var beboerne i Gammelgab og Dynt bedre stillet, idet beboerne
begge steder kunne handle hos den lokale købmand. Det kunne de også i
Smøl, men her havde man foruden gæstgiveriet også et maskinbyggeri29.
Endelig havde Brunsnæs hele to købmænd, Brunsnæs Færgekro og en anløb
sbro for Flensborg-Sønderborg Fjorddampsskibe, hvor færger til Holnæs tid
ligere lagde til.
Et særligt kendetegn, der springer i øjnene, når man ser på erhvervlivet i
Broager kommune er de mange gæstgiverier, som selv de mindre landsbyer i
Broager kunne mønstre i tyverne. Ikke mindre end 16 gæstgiverier med spiri
tusbevilling var i 1926 med til at betjene befolkningen med lokaler til møder,
fester og forsamlinger eller blot en øl efter fyraften.Til sammenligning havde
Ullerup sognekommune ti gæstgiverier med spiritusbevilling, hvilket var det
næststørste antal gæstgiverier i en enkelt sognekommune i Sønderborg amts
rådskreds. Men antallet af gæstgiverier skal ses i forhold til befolkningens
størrelse. Som det fremgår af tabel to, så måtte 311 beboere i Broager kom
26)
27)
28)
29)

Henrik Møller (1999), s. 82.
Fra færge til bro (1968), s. 35.
Trap (1924), s. 588.
Trap (1924), s. 588.
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mune gennemsnitlig deles om et gæstgiveri. Kun Ulkebøl og Oksbøl sogne
kommuner havde en dårligere dækningsgrad mens Pøl sognekommune ikke
havde et eneste gæstgiveri med spiritusbevilling, men her spiller beliggenhe
den i forhold til Nordborg en afgørende rolle. I den anden ende finder vi Holm
og Ullerup sognekommuner, der alene målt ud fra antallet af indbygger pr.
gæstgiverier må have haft en lystig befolkning.

Tabel 2. Gæstgiverier i sognekommunerne i Sønderborg amtsrådskreds
1926/2730
kommuner

antal
gæstgi
verier

afgift i
kr.

gennem
snit afgift
i kr.

indb.
1925

antal indb.
pr.
gæstgiveri

Pøl
Holm
Ullerup
Svenstrup
Kegnæs
Sottrup
Tandslet
Hørup
Ketting
Lysabild
Nybøl
Asserballe
Dybbøl
Havnbjerg
Egen
Notmark
Broager
Ulkebøl
Oksbøl

0
3
10
5
4
6
5
5
3
6
3
3
4
3
6
4
16
8
3

0
145
625
285
190
590
405
490
225
760
300
360
450
155
580
375
1.950
620
135

0,00
48,33
62,50
57,00
47,50
98,33
81,00
98,00
75,00
126,67
100,00
120,00
112,50
51,67
96,67
93,75
121,88
77,50
45,00

479
604
2.151
1.137
929
1.513
1.274
1.384
48
1.713
59
867
1.182
917
1.858
1.241
4.980
2.798
1.072

0
201
215
227
232
252
255
277
283
286
286
289
296
306
310
310
311
350
357

Noget andet var så, at brændevinsafgiften for gæstgiverne i Broager kommu
ne var den næststørste i Sønderborg amtsrådskreds. Kun gæstgiverne i Lysabild betalte gennemsnitligt en større brændevinsafgift. Hvis ellers brænde
vinsafgiften afspejler gæstgivernes indtjening, så var gæstgiverierne i Broager
gennemsnitligt langt større og bedre forretninger end andre steder i Sønder
borg amtsrådskreds. Kun i Lysabild måtte gæstgiverne således betale større
30) Sønderborg amtsråd. Trykt forhandlingsprotokol 1926/27.
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brændevinsafgifter. Afgifterne var dog bestemt af sognerådet, så brændevins
afgiften kan derfor ikke alene tages som udtryk for borgernes forbrug af de
våde men stærke varer. Udskænkning af brændevin må dog have været en
ganske givtig forretning i Broager kommune. Ikke mindre end tre gæstgivere
skulle i 1926/27 betale 250 kr. i brændevinsafgift, nemlig Rud. Hejer, Jes
Jacobsen og Heinrich Horn alle i Broager mens Peter Wollesen i Broager og
Hans Hansen i Egernsund begge måtte af med 200 kr. Til sammenligning var
der kun tre andre beværtninger i Sønderborg amt, der måtte af med et tilsva
rende eller større beløb, hvoraf den ene var aktieselskabet Mommark Færge,
der levede af trafikken mellem Sønderjylland og Fyn. På den baggrund er det
ikke uforståeligt, at mange som den tidligere sognerådsformand Peter Jensen,
Dynt kro, forsøgte at få en beværterbevilling med ret til at udskænke stærke
drikke31. At han ikke fik bevillingen viser blot, at de mange gæstgiverier ikke
blot var et udtryk for lemfældighed med tildelingen af bevillingerne fra amts
rådets side. Han delte nemlig skæbne med flere andre.
Hilsen fra Skoclsbdl

Foto: Arkivfoto

Skodsbøl kro.

Det var dog først og fremmest Broager og Egernsund, der gjorde Broager
kommune til en økonomisk og social smeltedigel i en landsdel, der helt over
vejende var et landbrugssamfund ved Genforeningen. I sommeren 1920
udsendte Krak et sommertillæg med adresser på firmaer i Sønderjylland. Selv
om oversigten ikke er fuldstændig, så er det næppe tilfældigt, at 68 eller 6.8%
31) Sønderborg amtsråd. Trykt forhandlingsprotokol 19.11 1927.
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af de 1.006 firmaer i de sønderjyske sognekommuner, som optræder i Kraks
tillæg lå i Broager kommune. Kun Gråsten (52 firmaer), Løgumkloster (51
firmaer) og Højer (48 firmaer) havde et erhvervsliv, der kom på højde med det
pulserende erhvervsliv i Broager32. Erhvervs- og forretningslivet i Broager
sognekommune var ikke alene stort men også frodigt og specialiseret, som
mere kendetegnede en købstad end en landkommune. Det var næppe tilfæl
digt. De mange handlende og gæstgiverierne i Broager afspejler den økono
miske vækst og de muligheder som teglværkerne, krisen til trods, gav andre
befolkningsgrupper end gårdmændene, som traditionelt havde mulighed for at
lægge forbruget uden for hjemmets fire vægge. To urmagere i en sognekom
mune afspejler en velstand hos borgerne, som ikke var normalt for en land
kommune i 1920’erne. Men beboerne var også skatteydere og forbrugere af
kommunens ydelser. De satte rammer for, hvor meget sognerådet kunne bru
ge og hvor meget kommunen skulle bruge. Vi vil derfor i det følgende se lidt
nærmere på de gode borgere i Broager.

Befolkningen
Siden teglværksindustriens gennembrud har Broagerland været unik ikke blot
i hertugdømmerne, men også i Kongeriget. Egernsund havde i tyverne landets
største koncentration af teglværker og kun de færreste sognekommuner kun
ne fremvise en industri i dette omfang. Først med fremvæksten af Brødrene
Gram i Vojens efter Genforeningen og Danfoss i Nordborg efter 1933, vokse
de en industri af betydning frem i Sønderjylland uden for de fire gamle køb
stadskommuner. Dette forhold kunne naturligvis ikke undgå at få afgørende
betydning for befolkningen i Broager. Teglværksindustrien gav direkte
beskæftigelse og indkomst for en stor del af befolkningen, som arbejdede på
teglværkerne og for andre, der enten var underleverandører til teglværkerne
eller levede af teglværksarbejdernes forbrug. Men teglværkerne var også kon
kurrenter til gårdmændene om arbejdskraften. I modsætning til de fleste andre
sognekommuner var gårdene i Broager ikke de eneste arbejdspladser, som gav
brød på bordet til befolkningen.
Hvordan, hvor og ikke mindst hvor meget tjente de gode borgere, skattey
dere og brugere af kommunale ydelser i Broager? Det vil vi se på i det føl
gende. Nu har skattevæsenet alle dage været effektivt også i Broager, hvor vi
har bevaret de såkaldte mantalslister med oplysninger om skatteyderne, deres
bopæl, erhverv, indkomst og formue. Det danner grundlag for det følgende,
hvor jeg af hensyn til overblikket har opdelt borgerne i ni såkaldte social
grupper og en gruppe med de personer, hvor der undtagelsesvis ikke er oplys
ninger om erhverv33.
32) Kim Furdal (1999), s. 437.
33) Johnnes Møllegaard (1984).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v.
Arbejdere i landbrug, fiskeri m.v
Selvstændige i fremstillingsvirksomhed, handel m.v.
Selvstændige i liberale erhverv m.v.
Funktionærer og tjenestemænd, overordnede.
Funktionærer og tjenestemænd, underordnede.
Faglærte arbejdere.
Ufaglærte arbejdere ekskl. landbrug.
Personer uden for erhverv
Ukendt.

Gør man dette, så ser sammensætningen af skatteyderne ud, som angivet i
tabel tre. A f hensyn til forståelsen, så er antallet af skatteydere angivet i første
kolonne og deres andel af det samlede antal skatteydere i Broager kommune
angivet i den anden kolonne. Herefter er angivet henholdsvis den pågældende
socialgruppes samlede indtægter og formue samt deres andel af kommunens
samlede indtægts- og formuefastsættelse. Læser man fra venstre mod højre, så
var der i gruppe et, (dvs. gårdmænd, husmænd, fiskere m.m.) 230 skatteyde
re, som tilsammen tjente 610.350 kr. og som havde en samlet formue på
4.085.736 kr. I relative tal betød dette, at gårdmænd, husmænd, selvstændige
fiskere og andre ligesindede, der udgjorde 10,8% af skatteyderne i Broager
sognekommune, tjente 20,8% af de samlede indtægter og lå inde med 46,2%
af de samlede formuer i kommunen. Når godt 10% af skatteyderne sad på
næsten halvdelen af de samlede værdier i Broager kommune, så skyldes det
naturligvis, at gårdmændene og ikke mindst de største gårdmænd havde meget
store værdier bundet i jord og bygninger, som vejede tungt i denne sammen
hæng.
Ser man på gruppen otte, de ufaglærte arbejdere, så tegner der sig et helt
andet billede. Denne gruppe på 611 skatteydere, der talte alt fra tjenestepiger
på gårdene, teglværksarbejdere, syersker og telefonister, udgjorde 28,8% af
skatteyderne, og var dermed den største gruppe af skatteydere i kommunen.
Men økonomisk tjente de kun 18.0% af de samlede indtægter i Broager kom
mune mens de ejede 4,6% af de samlede formuer. I den sammenhæng skal
også nævnes gruppe to bestående af 185 mandlige landarbejdere, tjenestekar
le, fodermestre, søfolk og andre inden for landbrug og fiskeri, som tilsammen
havde en formue på 22.800 kr.. Med en gennemsnitlig formue på 123 kr. pr.
person var disse mennesker de mindst formuende i Broager. Til sammenlig
ning havde deres arbejdsgivere i gruppe et gennemsnitligt en formue på
17.764 kr.
Forklaringen er naturligvis landarbejdernes og teglværksarbejdernes meget
lave lønningerne i forhold til ikke mindst gårdmændene, men også andre
befolkningsgrupper, som skolelærer, postbude og politibetjente. Forskellene
var endog meget voldsomme. Ifølge tabel tre tjente en arbejdsmand gennem
snitligt 864 kr. og en landarbejder 1.013 kr., mens indtægterne hos gruppen af
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gårdmænd og fiskere lå på 2.653 kr. Det er i sig selv ganske betragtelig for
skelle, men som så ofte var virkeligheden langt mere nuanceret hos såvel
gårdmændene som landarbejderne og andre ufaglærte i Broager. Som det
fremgår, skulle man umiddelbart tro, at landarbejderne tjente mere end tegl
værksarbejderne, men går man tallene efter, så forholdt det sig omvendt. For
klaringen skal findes i de mange tjenestepiger, syersker, husholdersker og
andre kvinder med meget lave indkomster, som trak gennemsnittet ned. Træk
ker man kvinder ud af gruppe otte, så tjente en arbejdsmand uden for land
bruget og det vil helt overvejende sige på teglværkerne 1.542 kr. om året eller
52% mere end en karl eller fodermester på en af gårdene.
Teglværkerne var derfor et godt betalt alternativ til arbejdet som karl eller
fodermester på en gård og det har sikkert været det normale, at man som ung
startede ved landbruget og senere, hvis man da ellers var heldig, fik job på et
af teglværkerne. Derfor kan det heller ikke undre, at mange som Jørgen Jonasson, der efter konfirmationen kom ud at tjene hos bønderne senere fik arbej
de på Iller Teglværk, da han blev gift eller som han selv udtrykte det: “... sådan
var det at komme ind på et teglværk dengang, for det var jo lige så godt, som
at vinde i lotteriet, at få en teglværksplads... Ellers var der kun ved landbru
get... Og ved landbruget, der var ikke ret mange. Vi kunne jo tjene 2-3 kroner
mere på teglgården som ved landbruget, ikke? Og så begyndte jeg oppe på
teglværket Grønland”. Forskellene var dog ikke alene økonomisk. Der var
tydeligvis en social og kulturel forskel mellem landarbejderne og teglværks
arbejderne. Landarbejderne havde således deres fagforeningskontor i Skeide
mens teglværksarbejderne havde deres i Egernsund, som også holdt hver deres
fagforeningsmøder på bl.a. Skodsbøl kro.

Tabel 3. Skatteyderne og deres indkomst- og formueforhold 1924/25fordelt
på socialgrupper34
nr.

antal

1.

230
185
164
12
38
142
128
611
538
72
2120

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
p9.-\
10.
Ialt

andel i % indkomst i kr.

10,9%
8,7%
7,7%
0,6%
1,8%
6,7%
6,0%
28,8%
25,4%
3,4%
100,0%

610.350
187.559
375.769
64.550
118.519
245.900
288.340
528.085
421.421
99.137
2.939.630

34) Broager kommune. Mantalslister 1924/25.
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andel i %

formue

andel i %

20,8%
6,3%
12,8%
2,2%
4,0%
8,4%
9,8%
18,0%
14,3%
3,4%
100,0%

4.085.736
22.800
1.495.589
68.600
248.282
195.416
345.790
410.359
1.816.041
152.540
8.841.153

46,2%
0,3%
16,9%
0,8%
2,8%
2,2%
3,9%
4,6%.
20,6%
1,7%
100,0%

Var de mandlige teglværksarbejdere godt lønnede i forhold til karlene på
gårdene, så var kvinderne til gengæld meget dårligt lønnede. De 283 kvinder
havde gennemsnitligt en indtægt på 762 kr. om året, hvilket var halvdelen af,
hvad en arbejdsmand kunne tjene i løbet af året. Og det var bestemt ikke for
di de nødvendigvis arbejdede mindre eller havde mindre og lettere arbejde. På
teglværkerne udførte kvinder ofte det arbejde, der ikke var på akkord som
f.eks. at ælte og rense, men hvor de stadig var tvunget til at følge mændenes
akkordtempo.

Konearbejde på et teglværk.

Foto: Arkivfoto

Flertallet var dog piger, der tjente på gårdene ofte med mere huslige sysler
som tjenestepiger, husholdere og husbestyrerinder mens en lille gruppe fik
deres udkomme som syersker. Arbejdet var dog under alle omstændigheder
hårdt med lange arbejdsdage og “skæve arbejdstider”.
Penge er ikke alt i livet, men de sætter nogle grænser, hvis man mangler
dem. Det gjaldt også for teglværksarbejderne på Broagerland og ikke mindst
hvad angår boligforholdene, som vi takket være det store sønderjyske tegl
værksprojekt kender en del til. I et interview har teglværksarbejder Jørgen
Jonasson beskrevet sit barndomshjem således: “Vi boede cirka 500 meter fra
Teglgården, men om sommeren, når teglgården var i gang, så kunne vi ikke
bo hjemme, så skulle vi ned på teglgården og bo. Hver familie havde et rum,
hvor de skulle opholde dem. Der skulle de koge mad, og der skulle de sove for
de skulle være der og hjælpe. De havde ikke tid til at gå hjem, gå de 500 meter
frem og tilbage, når de skulle spise”. Sommerboligen på de ca. 16 m2var spar
tansk indrettet uden anden møblement end et bord, nogle stole, et par senge og
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et komfur. Her levede og sov syv mennesker fra ca. første maj til sidst i sep
tember, når der var arbejde på teglværket. Vand var der intet af, men skulle
hentes på Teglgården, hvor husets toilet også befandt sig, en såkaldt grotte
grav, der bestod af et hul med et bræt over. I vintersæsonen, når teglværkerne
ikke var i drift, måtte Jørgen Jonassons far enten finde arbejde som daglejer
hos bønderne eller finde andet forefaldende arbejde.
Nu var de nævnte forhold specielt grelle selv i 1920’erne. Faktisk havde
den slesvigske fabriksinspektion allerede i 1898 iværksat en undersøgelse af
disse sommerboliger, en undersøgelse som bl.a. medførte, at 28 af sommer
boligerne blev kasseret på grund af for ringe adgang til lys og frisk luft, hvil
ket førte til en forbedring af forholdene. Men selv mere normale forhold for
teglværksarbejderfamilierne var yderst spartanske. Det gjaldt ikke mindst
lejekasernerne, de såkaldte papkaserne, som havde deres navn efter taget, der
var lavet af pap og som blev anvendt som sommerboliger for teglværksarbej
derne. Disse må dog ikke forveksles med arbejderboligerne, der havde en bed
re standard om end pladsen og forholdene var spartanske målt med nutidens
standard. Det gjaldt f.eks. “Det store Hus” i Rendbjerg med seks lejligheder
bestående af køkken, stue og soveværelse, hvor dagliglivet udspillede sig i
køkkenet, mens stuen var forbeholdt særlige lejligheder som højtider og fami
liefester35. Man skal dog helt frem til 1930’erne før det blev almindeligt med
rindende vand og elektricitet og først i 1950’erne var de fleste lejligheder på
teglværkerne forsvundet. Fordelen med lejekasernerne var dog, at der hørte et
lille jordlod til boligen. Haven var nemlig ikke blot til pynt, men et vigtigt sup
plement til familiens indtægter. Her kunne man dyrke kartofler, grønsager og
frugter, der indgik som en vigtig bestanddel i familiens ernæring ligesom
mange havde plads til en svinelade på grunden. Derfor finder man også hos
mange teglværksarbejdere en rig havetradition og en ganske omfattende viden
om havepleje. En udvikling var dog på vej. Allerede fra omkring 1910
begyndte de første teglværksarbejdere at købet eget hus bl.a. på Skovgade i
Egernsund og i 1930’erne tog udviklingen fart bl.a. med opførelsen af en ræk
ke villaer på Havnevej i Egernsund.
Forholdene afspejlede sig også i den daglige kost, der var ligeså spartansk
som indretningen eller som Jørgen Jonasson husker det: “... det var nærmest
kartofler, og lidt kød kunne det jo give ind i mellem, men det var ikke ret
meget. Og så noget fisk”. Om aften bestod maden af brød, kartofler og mel
dyppelse. Nogle familier havde et svin gående, der blev slagtet til jul og på
den måde gav frisk kød i tiden derefter. Ellers blev der kogt forskellige former
for suppe men hovedretten var kartofler. “Dem blev der spist i massevis af.
Det var... hovedretten jo”. Jo, kartofler har siden de kom til Europa i begyn
delsen af 1700-tallet sikre mange familiers levebrød. Kunne man ikke selv
dyrke dem i en lille nyttehave, så kunne man samle kartofler på markerne hos
gårdmændene. Det var kvindernes arbejde, der ofte blev betalt med kartofler.
35) Inge Adriansen (1984), s. 72.
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En særlig gruppe skatteydere var gruppe ni bestående af personer uden for
erhverv Umiddelbart skulle man ikke forvente, at denne gruppe af aftægts
folk, enker, børn og rentier spille nogen større økonomisk rolle, men det var
langt fra tilfældet. For det første var der tale om en ganske betydelig andel af
kommunens skatteydere. De 538 personer udgjorde ikke mindre end en ijerdedel af skatteyderne. Nok havde disse mennesker gennemsnitligt de mindste
indtægter i Broager, men de lå ikke desto mindre inde med ganske betydelige
formuer, som udgjorde 20,5% af de samlede formuer i kommunen. Det kan
også spores i de gennemsnitlige formuer pr. skatteydere. Mens en arbejds
mand/kvinde i gruppe otte gennemsnitlig havde en formue på 671 kr., havde
de ikke erhvervsaktive skatteydere en gennemsnitlig formue på 3.375 kr. Det
var mere end selv gruppen af faglærte arbejdere og underordnede funktionærer/tjenestemænd, som gennemsnitligt havde henholdsvis 2.701 kr. og
1.376 kr. liggende på kistebunden.
Forskellene blandt de 538 ikke-erhvervsaktive var endog meget store.
Blandt disse finder man en gruppe på 36 rentier, dvs. personer som levede af
renteindtægter, med gennemsnitlige indtægter på 1.385 kr. og en formue på
12.921 kr. pr. skatteyder. Selv om indkomsterne nok var på det jævne, så var
det kun gruppen af gårdmænd, der lå inde med større formuer end rentierne,
hvad der næppe kunne undre, da de levede af rentepenge. Økonomisk var de
67 aftægtsfolk de næstbedst stillede inden for de ikke-erhvervsaktive med
gennemsnitlige indtægter på 975 kr. og en formue 7.006 kr. pr. skatteyder.
Man hører ofte bemærkninger om de stakkels aftægtsfolk med små indtægter,
dårlig mad og et dårligere forhold til børnene eller andre, som havde overta
get gården. Men set i forhold til en fuldt arbejdsdygtig teglværksarbejder med
en gennemsnitlig indtægt på godt 1.500 kr., så havde denne gruppe af pensi
onister det egentlig godt, i alt fald på Broagerland.
Endelig finder vi i den økonomisk bund en gruppe på 196 sønner, døtre og
frøkener med gennemsnitlige indtægter på henholdsvis 949 kr., 556 kr. og 449
kr. pr. år. Selv om disse indtægter specielt for de unge pigebørns vedkom
mende var yderst beskedne, er der næppe grund til den store sociale forargel
se. For størstepartens vedkommende har disse indtægter været et supplement
til familiens indkomst og for de flestes vedkommende nok snarere været at
betragte som “lommepenge” eller til opsparing. I denne forbindelse er det
mere interessant, at sognerådet har lignet 100 døtre men kun 50 sønner! Selv
om det næppe er hele forklaringen, så er der ingen tvivl om, at vi her har et
vidnesbyrd om krigens konsekvenser for Broager kommune.
Et andet tragisk vidnesbyrd er kommunens mange enker. 168 enker eller
31% af de ikke-erhvervsaktive skatteydere mens der kun er noteret en enkelt
enkemand. Selv om mange af enkemændene nok gemmer sig under andre
betegnelser som “fhv.” postbud, pensionist og andet, så ændre det ikke ved, at
mange af disse betalte den højeste pris under krigen. Det kan man til gengæld
ikke læse af deres pensioner og anden indkomster. Ser vi lige bort fra børns
og frøkeners indtægter, så havde ingen anden gruppe som enkerne så små ind
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komster og derved så ringe eksistensbetingelser. Desværre ved vi meget lidt
om enkerne ligesom der tilsyneladende ikke findes beretninger fra og om dis
se, hvilket i sig selv er et godt vidnesbyrd om deres liv. Der er dog ingen tvivl
om, at den sparsomme pension meget ofte er blevet suppleret med forskellige
former for arbejde som vaskekone, kogekone og forskellige former for
småhandel.
I den anden ende af den lønmæssige stige finder vi gårdmænd, husmænd,
fiskere og kaptajner men også her var der meget markante økonomiske for
skelle. Gårdmændene lå økonomisk lunt for ikke at sige varmt. Med en
gennemsnitlig indkomst på 3.376 kr. om året var man ganske anderledes øko
nomisk sikret end f.eks. de ansatte på gårdene. Omvendt var gårdmændenes
gennemsnitlige indtægter ikke større end at mange selvstændig erhvervsdri
vende, håndværksmestre og andre havde tilsvarende indtægter. Når gennem
snittet ikke var højere, så skyldes det ikke mindst, at gruppen af gårdmænd var
meget forskellige. Det var de store og meget store gårde, der dominerede land
bruget i Broager kommune før og efter Genforeningen. De seks gårde med
mere end 12 td. hartkorn, som ejede knap 18% af jorden i Broager tjente
naturligvis langt mere end de 37 gårdmænd med gårde på mellem en og to td.
hartkorn eller de 30% af gårdmændene, som sad på lidt over 8% af landbrug
sjorden. Det er formentlig blandt denne lille eksklusive gruppe af store gård
mænd, at man skal finde skatteydere med indtægter på mellem 6.000 kr. og
10.000 kr. om året.

Tabel 4. Jordfordelingen i Broager 192O36
brugsstørrelse

td. thk.

andel af
jorden

antal brug

andel af brug

12-td. htk.
4-12 td. htk.
2-4 td. Htk.
1-2 td. Htk.

106,4
353,5
84,0
50,1

17,9%
59,5%
14,2%
8,4%

6
52
28
37

4.9%
42.3%
22.8%
30.0%

I alt

594,0

100,0%

123

100.0%

Væsentlig anderledes så billedet ud for de 19 husmænd og kådnere i Broager,
der gennemsnitligt tjente 1.928 kr. i 1924/25. Det var i forhold til de mange
teglværksarbejdere og landarbejdere i Broager ganske gode indtægter, men
det var også som for gårdmændenes vedkommende en meget uhomogen grup
pe, som dækker over meget forskellige livsvilkår. Da man i 1920 foretog en
landbrugstælling, hvor Sønderjylland for første gang var medtaget, var der
ifølge Danmarks Statistik 71 husmandsbrug i Broager, hvoraf de 39 havde
36) Statistiske Meddelelser 4 R 65 bd. 1922, s. 33-35.
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mellem 3,3 og 10 hektar jord mens de resterende 32 brug havde mellem 0,55
og 3,3 hektar landbrugsjord helt overvejende i Dynt og Skodsbøl med en
enkelt husmand i Mølmark. Danmarks Statistik fandt ifølge deres definition
på en husmand ud fra jordens størrelse langt flere husmænd i Broager end
det var tilfældet for sognerådet, da det lignede skat i 1924/25. Nu var det,
dengang som nu, finere at bruge betegnelsen gårdmand eller landmand end
husmænd, så mon ikke mange af ejerne af de mindre landbrug selv betrag
tede sig som gårdmænd eller i hvert opgav denne titel til sognerådet? Det er
formentlig i blandt de 39 husmænd, at man finder skatteydere med over
2.000 kr. om året og for enkeltes vedkommende årsindkomster på 2.700 kr.
Det var særdeles veltjente husmænd, som bidrog til at trække gennemsnittet
op for de husmænd, der måtte leve med pengeindkomster på helt ned til 850
kr. om året. Med så store indtægter er det også et åbent spørgsmål om de
største husmandsbrug ikke reelt var mindre gårde. Der var i alt fald gård
mænd i Broager kommune, der må have set med slet skjult misundelse på de
indtægter, som de største husmænd kunne præstere!
Ser man på de mindste husmænd, så tjente de i kroner og øre langt mindre
end de økonomisk bedst stillede teglværksarbejder med gennemsnitslønnin
ger på godt 1.500 kr. og i bl.a. Egernsund og Skodsbøl for fleres vedkom
mende lønninger på over 2.000 kr. om året. Derfor lå den afgørende forskel
på kommunens husmænd og arbejdsmændene inden for teglværksindustrien
ikke på indtjeningen. En godt aflønnet teglværksarbejder var formentlig
bedre stillet end en husmænd, der ofte sled lige så hårdt på sit jordlod, som
arbejderen på teglværket. Den afgørende forskel var den tryghed og sikker
hed, som jorden gav husmanden. For de som mistede arbejdet var der ikke
meget at hente på socialkontoret. For husmændene var tyverne også barsk
ikke mindst under kronekrisen i 1925/26, men de havde jorden med lidt hus
dyrhold, som til stadig gav brød på bordet, hvis de ellers kunne klare termi
nerne. Teglværksarbejderne måtte købe alt for hård valuta i den udstrækning
et lille havelod ikke kunne supplere økonomien. Det fortæller samtidig
noget om sognerådets situation i Broager sammenlignet med andre land
kommuner i Sønderjylland og for den sags skyld i resten af landet. Med en
arbejderbefolkning, der udgjorde lidt over en tredjedel af befolkningen, var
sognerådet tvunget til at gribe langt mere aktivt ind i krisetider med for
skellige former for hjælp til den del af befolkningen, som ikke blot kunne
sætte tæring efter næring og i bogstaveligste forstand leve afjorden. Det skal
jeg vende tilbage til.
Den sidste befolkningsgruppe i gruppe et er de 80 skatteydere, der som
selvstændige erhvervsdrivende på den ene eller anden vis levede af havet
omkring Broager. Nu skal det med selvstændig erhvervsdrivende i denne
sammenhæng nok tages med en gram salt. Når en skatteyder betegner sig
selv som “fisker”, så kan det skyldes, at han ejer en fiskerbåd, men også, at
han arbejder som fisker hos en anden skipper. På tilsvarende vis kan man
som “kaptajn” hente sit levebrød ved et rederi, men man kan som kaptajn
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også selv ejede en båd, der f.eks. fragtede teglsten fra Egernsund til Køben
havn og andre havne. Det er formentlig en del af forklaringen på, at havets
folk ikke tjente mere end 1.295 kr. om året, hvilket faktisk er godt 300 kr.
mindre end gennemsnitsindkomsten for en teglværksarbejder i kommunen.
Ikke desto mindre så var fiskernes indtjening endog meget lave, for enkel
tes vedkommende helt ned til både 600 kr., 400 kr. og 300 kr. mens enkelte
af søens folk ikke havde indtægter, der kunne beskattes! Noget bedre så
billedet ud for skippernes vedkommende uden det på nogen måde var impo
nerende. En enkelt skipper i Egernsund var dette år sat til 300 kr. mens ni
skippere havde indtægter på over 2.000 kr. og en enkelt 3.000 kr. Tallene
dækker dog, som det så ofte er tilfældet over en mangeartet virkelighed. For
de dårligst stillede fiskere var pengeindtægterne, som sognerådet beskatte
de, imidlertid så lave, at de næppe har været tilstrækkelige til at opretholde
livet. Selv om det ikke kan bevises, så må de indtægter, der kom til sogne
rådets kendskab kun være den ene side af en økonomi, der som for gårdmændenes og husmændenes vedkommende også involverede forbruget af
egne produkter i husholdningen. Det ændre dog ikke ved det forhold, at
arbejdet for hovedparten af søens folk i Broager var hårdt og livet nøjsomt,
hvis det alene skal vurderes ud fra pengeindkomsten.
Bønder, husmænd, fiskere, arbejdsmænd og personer uden for arbejds
markedet udgjorde hovedparten af skatteyderne i Broager i tyverne De tjen
te over halvdelen af indkomsterne og ejede 72% af formuerne i kommunen,
men med det meget blomstrende og frodige erhvervsliv i kommunen var der
naturlig også andre befolkningsgrupper. En af de talmæssigt og økonomisk
betydningsfulde grupper var de 164 selvstændige erhvervsdrivende inden
for handel og produktionsvirksomheder (gruppe tre), som udgjorde 7,7% af
skatteyderne, men tjente 12.8% af de skattepligtige indkomster og ejede
ikke mindre end 16,7% af de skattepligtige formuer. Her finder vi typisk
kommunens mange købmænd, bagermestre, gæstgivere, smedemestre,
bygmestre og mange andre håndværksmestre. Den gennemsnitlige årsind
komst lå på 2.291 kr., men indkomsterne svingede stærkt fra en købmand i
Broager med beskedne 600 kr. om året til en købmand, der prydede man
talslisten med det runde beløb 10.000 kr. Selv om begge eksempler var und
tagelser, så var indkomstspredning markant også inden for andre områder.
De fleste selvstændige lå dog med årsindkomster på mellem 1.700 kr. og
5.000 kr.
En ikke uvæsentlig gruppe var de 142 skatteydere i gruppe seks, under
ordnede funktionærer og tjenestemænd. I erhvervstitler drejer det sig om
kommunens lærere, postbude, ansatte ved jernbanen, kommiser, toldassi
stenter, grænsegendarmer m.m. Statistisk set udgjorde de 6,7% af skattey
derne men tjente 8,4% af indkomsterne. Med en gennemsnitlig årsindkomst
på 1.731 kr. lå de indtægtsmæssigt lunt, men det var her som for de fore
gående gruppers vedkommende en meget sammensat gruppe. Der var meget
langt fra kommisen og en handelsmand med en årsindkomst på henholdsvis
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1.400 kr. og 1.000 kr. og så førstelæren med en årsindtægt på 3.550 kr., en
banenæstformand med 3.200 kr. i årsindkomst eller en toldassistent med
2.450 kr. om året og dermed på niveau med mange af kommunens gårdmænd. Det interessante er imidlertid, at mange af de højest lønnede i denne
gruppe er at finde blandt de offentlige ansatte, hvilket har givet anledning til
megen diskussion om bl.a. tjenestemændenes såkaldte “hottentottillæg” for
at flytte til Sønderjylland efter Genforeningen. For mange i Sønderjylland
og måske ikke mindst for gårdmændene må det også have forekommet
påfaldende, at et postbud kunne oppebære en indtægt på 3.350 kr. svarende
til en velaflagt gårdmand, men i alt fald for lærernes vedkommende kan det
klart afvises, at de gode lønninger skyldes særlige tillæg37. Lærerne fik tarif
mæssige betaling, men da indkomsterne i Sønderjylland i hvert fald i begyn
delsen af tyverne lå langt under resten af landet, så var disse lønninger
uforholdsmæssigt store set i forhold til resten af befolkningen i Sønderjyl
land. Sognerådet må derfor have set med udelt tilfredshed på disse udsøgte
skatteydere, der må have skæppet godt i kommunekassen. Omvendt måtte
sognerådet også betale en løn til skolelærerne, der i sognerådsmedlemmer
nes øjne var urimelig høj. Den sidste gruppe, som kort skal omtales er de
128 faglærte arbejdere med en gennemsnitlig årsindkomst på 2.252 kr. og en
spredning mellem 800 kr. til en bagersvend i Broager og 2.600 kr. til en
malersvend samme sted. I forhold til andre grupper tjente de over middel.
Selv om de udgjorde 6% af skatteyderne, så tjente de 9,8% af de samlede
indkomster i kommunen.
For medlemmerne af sognerådet spillede disse forhold på flere måder en
afgørende rolle for sognerådets arbejde og prioriteringer. Økonomisk betød
det, at Broager kommune havde en meget stor gruppe af lavtlønnede
arbejdsmænd, der i krisetider med stor arbejdsløshed var langt mere sårbar
end f.eks. gård- og husmændene, der, så længe de kunne betale terminerne,
kunne leve - spartansk nuvel - men stadig leve afjorden. Til gengæld kunne
sognerådet i Broager, modsat de fleste andre sogneråd i Sønderjylland, nok
med en vis tilfredshed notere et blomstrende erhvervsliv og dermed mange
selvstændige erhvervsdrivende, faglærte arbejdere og ikke mindst mange
offentlige ansatte med ganske betydelige lønindkomster, som må have bidra
get ganske godt til kommunekassen. Det gav på samme tid sognekommunen
økonomisk styrke og større sårbarhed overfor de økonomiske konjunkturer.
Politisk betød det, at Socialdemokratiet allerede fra begyndelsen af
1920’erne spillede en meget betydelig rolle i sognerådet og Broager sogne
kommune. Allerede i 1946 blev murer Christian Nicolaisen valgt som den
første socialdemokratiske sognerådsformand, en post han bestred frem til
1958. Det var bestemt ikke tilfældigt, at det socialdemokratiske folketings
medlem I.P. Nielsen i 1920 netop slog sig ned i Dynt. Han vidste godt, hvor
en stor del af hans vælgere boede.
37) Kim Furdal (1999), s. 339-342.
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Livsvilkårene i Broager.
Hvordan var livsvilkårene så for borgerne i tyvernes Broager, som kom
munen skulle betjene med bl.a. undervisning, veje og socialhjælp, når man
som følge af alderdom, sygdom, arbejdsløshed eller andre omstændighe
der ikke længere kunne klare sig selv? Det var et ret afgørende spørgsmål
for sognerådet, når de skulle bruge de offentligt sammensparede midler. Så
inden vi ser nærmere på sognerådets arbejde, skal vi først kaste et lille lys
over dette omfattende spørgsmål. Vil man have et lille indblik af livsvil
kårene for en befolkning, så er det ofte en god idé at se på afslutningen af
livet. I døden er vi alle lige, hævdes det. Men den måde og det tidspunkt
vi afslutter livet, er ofte som lakmuspapir for den måde, vi levede livet, så
lad os kaste et blik på personregisterførens dødsregister i perioden fra 1921
til 1930 med et lille tilbageblik til 1910.
Det spørgsmål, som uvilkårligt melder sig, er krigens betydning for
Broager under og efter krigen, al den stund krigshelvedet på fronterne tap
pede Broager kirkesogn for ca. 200 mænd. Svaret finder man stort set i
personregistrene, idet personregisterføren fik indberetning om dødsfald
fra regimentscheferne38. Krigen startede som bekendt den 1. august 1914
og det er en væsentlig forklaring på, at antallet af dødsfald ikke var mærk
bar højt dette år. Ikke underligt at de officielle tabstal i starten af krigen
blev offentliggjort i landsdelens aviser. Men efterhånden som bevægelses
krigen udviklede sig til en stillingskrig, blev befolkning hurtigt belært om
krigens natur. Det følgende år steg antallet af dødsfald i Broager og Egern
sund sogne med 60% fra 60 til 96. Så mange dødsfald oplevede Broager
land heldigvis først igen i 1918, hvor antallet af dødsfald i de to sogne
nåede op på 97.
Krigen fik dog på anden måde særdeles mærkbare følger for befolknin
gen for mens antallet af fødte i Broager og Egernsund før krigen lå mel
lem 153 og 172 nye borgere hvert år, så faldt antallet af nyfødte først til 94
i 1915 og derpå til 73 i 1916 med et lavpunkt i 1917, hvor der kun kom 54
nye borgere til verden på Broagerland. Det betød samtidig, at Broagers kir
kesogn fra at have haft et stort fødselsoverskud før krigen pludselig havde
et samlet fødselsunderskud på 82 personer i de fire krigsår. Situationen
vendte dog meget hurtigt med våbenstilstanden den 11. november 1918.
Allerede i 1919 var antallet af nye borgere vokset til 106 og det følgende
år til 135, så da antallet af dødsfald samtidig faldt markant, var fødselsun
derskuddet fra krigsårene allerede indhentet i tiden omkring Genforenin
gen!
38) Hans H. Worsøe (1999), s. 74. Man skal være opmærksom på, at indberetningerne kan være flere år for
sinket, men her er oplysningerne om faldne under krigen, der er indkommet frem til 1930 indføjet i tabel
len. Endvidere skal man være opmærksom på, at savnede ikke er indført i dødsregistrene.

67

Befolkningstallet i Broager blev altså ikke mærkbart berørt af krigen,
men den fik til gengæld konsekvenser for befolkningsudviklingen i
1920’erne. Med en enkelt undtagelse i 1924 kom antallet af dødsfald i
Broager sognekommune frem til 1931 ikke op på niveauet før krigen. Det
samme gjaldt fødselstallet. Jordemoderen i Broager havde med undtagelse
af 1924 langt mindre at bestille end før krigen og i løbet af 1920’erne blev
arbejdet yderlig reduceret, i alt fald målt i antallet af fødsler. I 1930 lå fød
selstallet derfor 21% under niveauet ti år tidligere og i 1927 lå antallet af
fødsler nede på niveauet i 1915. En del af forklaringen må givetvis findes
i det store tab af unge mænd under krigen og de mange unge krigsenker.

Tabel 5. Fødte og døde i Broager kirkesogn 1910 - 192039
år
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

fødte

døde

år

fødte

døde

160
153
172
143
153
94
73
54
56
106
135

60
69
73
51
60
96
87
79
97
68
63

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
I alt

127
135
127
143
115
126
96
104
103
100
1176

48
50
50
56
42
45
40
43
49
46

antal børne- andel af sam
lede fødsler
dødsfald
12
15
7
20
10
9
8
11
9
12
113

9,4%
11,1%
5,5%
14,0%
8,7%
7,1%
8,3%
10,6%
8,7%
12,0%

I løbet af tiåret fra 1921 til 1930 døde 469 personer i Broager eller gen
nemsnitligt 47 personer hvert år. Det første man bemærker, er den store
overvægt af kvinder, idet døden i dette tiår indhentede 293 kvinder og 176
mænd. Ikke mindre end 62% af dødsfaldene var kvinder. Nok havde sog
net mistet mange unge mænd under krigen, men selv ti år efter havde de
ikke nået en alder, hvor døden for alvor tyndede ud i rækkerne. Og det
skyldtes ikke en lav gennemsnitlige levealder hos kvinderne i Broager sog
nekommune. Den gennemsnitlige levealder for voksne kvinder (over 15
år) var knap 71 år, altså stort set som levealderen i dag. Det var helt over
vejende modne og ældre damer, der ved livets afslutning forhåbentlig kun
ne se tilbage på et godt og lykkeligt liv. For mændenes vedkommende var
den gennemsnitlige levealder fire år lavere (67 år). Noget tyder altså på, at
livet også dengang sled hårdere på mændene end kvinderne. Det skal for
39) Fødsel- og dødsregister fo r Broager og Egernsund sogne.
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mentlig tages helt bogstaveligt for ser man på den - heldigvis - lille grup
pe af erhvervsaktive mænd, der er indføjet i dødsregistrene, så var 43% af
disse arbejdsmænd inden for landbruget og teglværksindustrien. Tallet skal
tages med forbehold, men det hårde arbejde sled og arbejdsulykker satte
formentlig en brat stopper for flere af disse arbejdsføre mænd.
Der var dog andre, der ganske anderledes tidligt fik klippet livssnoren
over, for fleres vedkommende før eller lige efter jordemoderen klippede
navlestregen over. Børnedødeligheden i Broager var rystende høj i tyver
ne. Faktisk var 24% af samtlige dødsfald i Broager kommune fra 1921 til
1930 børn under 15 år og det var helt overvejende i de første leveår, at
døden gjorde sin høst. Da de fleste tilfælde af børnedødsfald var spædbørn
fra nul til to år, kan vi også med forbehold tillade os at sammenholde dis
se med fødselstallet og det er trist læsning. I løbet af tiåret nåede 10% af
de fødte børn ikke at fylde femten, år og af disse nåede kun de færreste at
fylde to år. Mens “kun” syv børn døde i 1923, så døde ikke mindre end 20
børn i 1924 og kun et ekstraordinært højt fødselstal dette år holdt andelen
af børnedødsfald nede på 14%. Havde barnet først nået sit tredje leveår, så
var overlevelseschancerne helt anderledes gode. Der var dog børn, der hav
de bedre overlevelsesmuligheder end andre. Henholdsvis 49,6% og 31,0%
af børnedødsfaldene indtraf således i Egernsund og Broager landkommu
ner. Nok var de to byer store, men ikke så store. Overlevelsesmuligheder
ne for spædbørn var de to steder ganske anderledes barske end i resten af
Broager sognekommune og det var ikke helt tilfældigt. I de fleste tilfælde
rummer dødsindførelserne ikke forældrenes erhverv, men hvor det er
tilfældet, giver dødsregistrene et godt signalement. Tre gårdmandsfamilier
mistede et spædbørn i løbet af de ti år, mens 23 arbejderfamilier mistede
et barn i løbet af denne periode. Blandt forældrene finder man også 15
ugifte piger og en enkelt enke. Her mærker man tydeligvis en tragedie, der
rækker ud over det tab, som det er for forældre at miste et barn.
Børnedødeligheden i Broager kommune var uden for diskussion over
vejende socialt dikteret. Særligt i årene 1922, 1924, 1928 og 1930 var
Broager kommune hårdt ramt af børnedødsfald. I det værste år 1924 var
mere end hver tredje dødsfald i Broager sognekommune således et barnedødsfald. Statistik over indførelserne i dødsregistrene skjuler let de
menneskelige tragedier bag tallene. Følelser kan man kun have overfor
medmennesker. Men tallene afspejler tydeligt et samfund og en befolkning
under pres efter krigens lidelser, et landbrug der kun langsomt og med sta
dig tilbagevendende kriser var ved at komme på fode og ikke mindst en
teglværksindustri i dyb krise. Det ramte alle, men i særlig grad de, der
levede af teglværkerne og som ikke havde et solidt økonomisk overskud at
tære på.
Hvem var det så, der skulle styre Broager sognekommune igennem de
vanskelige år? Det ser vi på i det følgende, hvor vi retter blikket på arbej
det i sognerådet.
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Hvem kom ind i sognerådet?
Med de store økonomiske og sociale forskelle i Broager sognekommune fulgte
tilsvarende markante politiske forskelle, eller som Helene Pawlowski udtrykte
det: “Ja, det var der i ’20 da vi stemte os hjem til Danmark. Det var skarpe mod
sætninger. Altså æ ka' godt sige, dengang socialdemokraterne de blev betragtet
som kommunister. Det gjorde de - der var skarp afstand mellem de to... hvis de
fik at vide at en mand virkeligt var socialdemokrat, så var det ligesom han blev
regnet som kommunist og de tog en smule afstand fra ham sådan. Det var lige
som han var et trin længere nede end de andre var”. Holdningen til især kom
munisterne adskilte sig næppe ret meget fra andre steder i landet, men med de
mange teglværksfamilier var andelen af socialdemokrater og kommunister
langt større end i de fleste andre danske sognekommuner i Danmark. Det
afspejler sig også i stemmeafgivningen ved sognerådsvalgene, som det bl.a. var
tilfældet ved kommunevalgene i 1924 og 1933, hvor vi har bevaret lister over
stemmeafgivningen40. I 1924 fik Socialdemokratiet således 697 ud af de 1.722
afgivne stemmer eller 40.5% af stemmerne og ved valget i 1933 fik partiet 639
stemmer af de 1.465 afgivne stemmer, hvilket udgjorde 43.6% af stemmerne.
Det var ganske enkelt uhørt i en sognekommune og tilsvarende tal kan næppe
opvises i nogen anden sognekommune på dette tidspunkt.

Tabel 6. Stemmeafgivnigen ved sognerådsvalget 1924
liste A

liste B

144
Egernsund
230
124
103
Skodsbøl
Smøl
21
36
212
Broager
161
Mølmark
12
30
Iller
36
66
22
Gammelgab
50
108
Skeide
45
47
Dynt
16
la it
697
766
Liste A: Socialdemokratiet.
Liste B: Danskborgerlig Fællesliste.
Liste C: Husmandsliste

liste C

ugyldige
stemmer

i alt

17
65
4
3
7
62
11
34
35
238

4
0
5
6
0
2
2
1
1
21

395
292
66
382
49
166
85
188
99
1.722

40) Broager lokalhistoriske Arkiv. Socialdemokratiet i Broager. Forhandlingsprotokol. For 1933 er der ikke
angivet stemmetal for Dynt, Gammelgab, Mølmark og Smøl. Da stemmetallet i 1933 tillige er godt 257
lavere end i 1924 kunne noget tyde på, at listen fra 1933 ikke er fuldstændig.
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En politisk aktør var også husmandslisten, der med 238 og 167 stemmer i hen
holdsvis 1924 og 1933 fik henholdsvis 13.8% og 11.4% af de afgivne stemmer.
Ikke meget i forhold til de to monolitter Socialdemokratiet og Danskborgerlig
Fællesliste, men nok til at blive den berømte tunge på vægtskålen, hvilket er en
væsentlig forklaring på, at sognerådsmedlem, snedker, Peter Jensen i 1922 blev
sognerådsformand. Endelig finder man i 1933 det lille kommunistiske parti
med Chr. Christensen og Nicolai Johansen fra Egernsund og Chr. Paulsen fra
Broager i spidsen, som det lykkedes at få 21 stemmer men som ikke bragte dem
ind i sognerådet. Socialdemokratiet sad fra starten solidt i Broager sognekom
mune, hvor ikke mindst vælgerne i Egernsund, Skodsbøl og Broager lagde fun
damentet for det markante stemmetal mens den Danskborgerlige Fællesliste sad
solidt på flertallet i bl.a. Dynt, Skeide og Mølmark.
Ved valget til sogneudvalget i 1920 er det kun lykkedes at finde en socialde
mokrat, nemlig Wilhelm Mohr, idet det ikke har været muligt at finde oplys
ninger om samtlige af udvalgets medlemmer. Det blev dog teglværksejer Chr.
Hollensen, Cathrinesminde, som kom til at bestride den vanskelige post som
formand for udvalget, der skulle sammenlægge de ni landkommuner. Som
bekendt trak forhandlingerne ud og Broager sognekommune blev først etable
ret fra 1. april 1922. Ellers ville Chr. Hollensen være tiltrådt som kommunens
første sognerådsformand. Ved det første “ordinære” sognerådsvalg den 10.
marts 1922 fik Socialdemokratiet fem af de elleve pladser i sognerådet og
Danskborgerlig Fællesliste fem pladser mens Husmandslisten fik det sidste
mandat. Dermed var der lagt op til et yderst vanskeligt konstitueringsforløb om
posten som sognerådsformand med de muligheder det giver for forudselige og
ikke mindst uforudselige muligheder. På det konstituerende møde efter valget
var der skriftlig afstemning, hvor den relativt ukendte snedker Peter Jensen,
Dynt, fra husmandslisten blev valgt med seks stemmer mens fire stemte for
Chr. Hollensen og en enkelt på gårdejer Andreas Thomsen, Skodsbøl. Efterføl
gende blev det socialdemokratiske medlem Peter Christensen valgt som næst
formand med syv seks stemmer41.
Ud fra stemmefordelingen tyder det på, at det lykkedes for de socialdemo
kratiske medlemmer at markere deres styrke og position ved at vælge Peter
Jensen som sognerådsformand formentlig til stor irritation for den Danskbor
gerlige liste, der måtte se magten glide over til Socialdemokratiet. Som det ofte
er tilfældet med dens slags overvejelser, bliver de ikke nedfældet med mindre
de indgår i en selvbiografi. Det står dog fast, at Peter Jensens tid som formand
blev meget kort og stormfuld, for allerede midtvejs den 13. marts 1924, da sog
nerådet foretog en ny konstituering, blev han afløst af formidleren, skolelærer
Chr. F. Andresen, der sad på posten frem til kommunevalget den 12. marts 1925.
Det er i sig selv ikke normalt, at man halvvejs inde i valgperioden foretog kon
stituering på ny, som det skete i Broager kommune, og da slet ikke at man vra
gede den siddende sognerådsformand. Dette bekræftes også af de usædvanligt
41) Broager sognekommune. Forhandlingsprotokol den 20.3 1922.

71

mange mundtlige og skriftlige afstemninger, som sognerådet foretog i denne
valgperiode, hvor selv mindre emner til tider måtte afgøres ved skriftlige
afstemninger. Den gensidige tillid, der skal til for at snakke sig til rette om tin
gene, som det ofte var tilfældet i mange andre sogneråd, var ganske enkelt ikke
til stede.
Konstitueringen i marts 1924 blev en mindre gyser, idet der først blev afgi
vet ti blanke stemmer, hvorefter der måtte foretages omvalg. Først i anden
omgang blev Chr. F. Andresen valgt med fem stemmer, mens Jørgen Sandbeck
og Chr. Hollensen fik hver en stemme. Endvidere blev der afgivet tre blanke
stemmer. Valget til næstformand blev ikke mindre spændende, idet der her blev
afgivet fem blanke stemmer mens August Hilmer og Hermann Winter fik en
stemme hver, og Jørgen Sandbeck fik tre stemmer. Da ingen fik absolut flertal
blev der foretaget en ny afstemning, hvor formanden for Broager Sygekasse,
Hermann Winter, fik seks stemmer og dermed besatte posten som næstfor
mand. Chr. F. Andresen havde kommunale erfaringer som den sidste Amtsvorsteher i Broager fra 1918 til Genforeningen i 192042. Som type var han en for
midler og det havde sognerådet tydeligvis brug for efter tiden med Peter Jensen
bag roret.
Tabel 7. Sognerådsvalget den 9. marts 1933

Egernsund
Skodsbøl
Smøl
Broager
Mølmark
Iller
Gammelgab
Skeide
Dynt
Ia lt

liste A

liste B

liste C

liste D

i alt

52
18

95
94

166
83

11
1

324
196

-

-

47

254

-

-

184

-

17
33
-

40
1550
-

167

638

-

-

7

633

-

-

-

84
122
-

0
2
-

141
312
-

639

21

1465

-

Liste A: Tysk Fællesliste.
Liste B: Danskborgerlig Fællesliste.
Liste C: Socialdemokratiet.
Liste D. Kommunistisk Parti.
Den 12. marts 1925 var der almindeligt kommunevalg, hvor der formentlig på
ny var dødt løb mellem de to hovedkombattanter eller en mindre tilbagegang for
Socialdemokratiet at dømme ud fra dc foreliggende oplysninger43. Ved det kon
42) Vibeke Fonnesberg (IMV), s. 3.
43) Forbeholdet skyldes, at det ikke har varet muligt at /inde oplysninger om to a f medlemmernes politiske
tilhørsforhold.
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stituerende møde den 23. marts åbnede Christian Blomgreen mødet og fore
slog samtidig Chr. Hollensen som ny sognerådsformand, hvorefter H. Winter
foreslog August Hilmer på “den socialdemokratiske fraktions vegne”.
Dermed var der lagt op til en afstemning mellem en borgerlig og en socialde
mokratisk kandidat til formandsposten. Ved den første afstemning fik Chr.
Hollensen og August Hilmer hver fem stemmer, mens Andreas Thomsen fik
en enkelt stemme, hvorefter der blev foretaget omvalg, idet Andreas Thomsen
gik ud af afstemningen. Her gik den ene stemmer fra Andreas Thomsen over
til Chr. Hollensen, som dermed var valgt til ny sognerådsformand. Man kan
ikke hævde, at der var ro i sognerådet under Hollensens ledelse frem til kom
munevalget den 8. marts 1929. Arbejdet i sognerådet var præget af usædvan
ligt mange afstemninger og endda skriftlige afstemninger om selv mindre
spørgsmål, men ved midtvejskonstitueringen den 11. marts 1926 blev Chr.
Hollensen genvalgt med seks stemmer mens August Hilmer beholdt næstfor
mandsposten med otte stemmer. Det sidste må helt klart betragtes som en
tillidserklæring til August Hilmer, som dermed fik stemmer fra de borgerlige
medlemmer af sognerådet.
Valget i 1929 blev på flere måder et brud, der tegnede helt nye streger i det
politiske landskab i Broager kommune og bragte en lang række nye politiske
aktører på den lokalpolitiske stjernehimmel, idet ikke mindre end ni af de elle
ve sognerådsmedlemmer var nyvalgte. Kun de to socialdemokrater Hermann
Winter og tømrer Jørgens Sandbeck fortsatte i sognerådet med deres viden om
det politiske spil fra sognerådets første leveår. Med valget af smedemester
Chr. Christensen fik sognerådet således en repræsentant for en “lokal mel
lemstandsliste” i Broager, der formentlig har repræsenteret byens interesse
mens gårdejer H. Chr. Schmidt blev indvalgt på en landmandsliste for at vare
tage landbrugets interesse. Er det et politisk udslag af den store vejsag mel
lem Broager by og landkommunerne, der red sognerådsarbejdet som en mare
i disse år? Svaret blæser i vinden. Med valget af gæstgiver og købmand Hein
rich Horn, kendt som den fuldendte krovært, fik det tyske mindretal en ny og
kendt personlighed i sognerådet44.
Selv om den Danskborgerlige Fællesliste således var blevet splittet i flere
lister med hver deres interesseområder, så betød valget i 1929 også et politisk
skifte for Socialdemokratiet i Broager kommune, der kun fik fire pladser i
sognerådet, og formåede ikke at få posten som næstformand for sognerådet.
Valget af sognerådsformand blev den sædvanlige markering mellem den bor
gerlige og socialdemokratiske fløj i sognerådet. På det konstituerende møde
den 22. marts 1929 foreslog teglværksejer A.C. Møller, at sognerådet valgte
gårdejer Peter Møller, Smøl, som ny sognerådsformand. Jørgen Sandbeck
opstillede Hermann Winter som Socialdemokratiets kandidat mens Jørgen
Lorenzen stillede med partifællen kaptajn, Chr. Jessen, som formandskandi
dat. Umiddelbart var der hermed lagt op til den sædvanlige markering mellem
44) Vibeke Fonnesberg (1999), s. 5
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den borgerlige og socialdemokratiske fløj af sognerådet, men det skulle gå
noget anderledes. Ved første afstemning fik Peter Møller og Hermann Winter
hver fire stemmer mens Chr. Jessen kun opnåede to stemmer. Da igen opnåe
de absolut flertal skulle der stemmes på ny, men inden da anbefalede A.C.
Møller, at man i stedet stemte på Chr. Jessen som formand. Det kan synes
paradoksalt al den stund hans kandidat Peter Møller fik fire stemmer, men
muligvis har han haft en begrundet formodning om, at Chr. Jessens to stem
mer ikke ville tilfalde Peter Møller og det derfor var taktisk klogt at skifte hest
og i stedet anbefale Chr. Jessen. Om det er forklaringen vides ikke, men resul
tatet udeblev ikke og Chr. Jessen kunne herefter lede resten af mødet som sog
nerådsformand med syv stemmer mod Hermann Winters fire socialdemokra
tiske stemmer. Med det resultat var det næsten forudsigeligt, at Peter Møller
måtte blive sognerådets nye næstformand. Det blev han også, men kun med
seks stemmer og fem blanke stemmer, hvilke synes at bekræfte antagelsen
om, at der var mindst en i den borgerlige lejr, som ikke ønskede at stemme på
Peter Møller45.
Konstitueringen i marts 1929 blev indledningen til 17 år med kaptajn Chr.
Jessen som sognerådsformand og dermed også til en langt mere stabil perio
de for sognerådet i Broager. Det var tydeligvis en person, der var hjemmevant
bag roret og som også satte sit umiskendelige præg på arbejdet i sognerådet.
Den egentlige sagsbehandling blev i stigende grad overladt til de enkelte fag
udvalg og som noget nyt også til et forretningsudvalg, som skulle komme med
en indstilling til sognerådet, som det enten godkendte eller forkastede. Der
med forsvandt også mange af de afstemninger, der tidligere havde præget
arbejdet i sognerådet. Om dette skyldes, at diskussionerne og afstemningerne
blev flyttet til fagudvalgene eller om Chr. Jessen med sit myndige væsen fik
lagt låg på uenigheden melder forhandlingsprotokollerne derimod intet om.
Ved valget den 9. marts 1933 opnåede Chr. Jessen sit første genvalg som
sognerådsformand, men Socialdemokratiet havde med fem pladser i sognerå
det nu genvundet sin styrke og tilbageerobrede den plads som partiet mistede
ved valget i 1929. Dette betød, at Hermann Winter atter kunne indtage posten
som næstformand efter Peter Møller. Ved valget i 1933 spore man også de
voksende nationale modsætninger i grænselandet. Den splittelse af de danske
borgerlige stemmer i flere lister, som man oplevede i 1929 var væk og i ste
det genopstod den “Danskborgerlige Fællesliste” med fire pladser i sognerå
det som fugl Phønix af asken.
Med genvalget af Chr. Jessen som sognerådsformand er vi også kommet
uden for emnet i denne artikel. I stedet kan der være grund til at dvæle lidt ved
de folk, der skulle forvalte de offentlig sammensparede midler. For hvem var
de mænd, der skulle lede Broager kommune i de første meget vanskelige år?
En række af ukendt og kendte personligheder i Broager. Mest kendte. Valget
til sognerådet var i hvert fald indtil kommunalreformen i 1970 en personlig
45) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 22.3 1929.
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tillidssag, hvor den enkelte kandidat til sognerådet opbyggede sin respekt og
omdømme gennem sit arbejde i sognekommunens mange foreninger og insti
tutioner. Man kom ikke normalt ind i sognerådet som et ubeskrevet blad. Der
for kan man også i dag finde mange af sognerådsmedlemmerne som aktive
bestyrelsesmedlemmer i foreningernes forhandlingsprotokoller, hvoraf man
kan sammenstykke et portræt. Der er dog også lige så markante undtagelser
fra denne regel. Dette gælder ikke mindst medlemmerne af sogneudvalget i
1920, hvor flere tilsyneladende er dumpet ned i sognet for snart at forsvinde
igen. Det gælder folk som Niels Jessen og husmand Chr. Bentzen begge fra
Broager, men også Valdemar Berggren, der sad i sognerådet fra 1925 til 1929.
End ikke kommunens første sognerådsformand Peter Jensen har fået sin poli
tiske biografi beskrevet. Skulle der være læsere af Broagerland, der sidder
inde med viden om bl.a. disse personer, så er der her et oplagt emne til næste
nummer af Broagerland. Evt. interesserede kan se listen over medlemmer af
sognerådet i perioden bagerst i artiklen.
Profilerne i sognerådet er der
dog. Det gælder ikke mindst tegl
værksejer Christian Hollensen,
Cathrinesminde teglværk, som
havde det meget utaknemmelige
hverv som formand for sogneud
valget at forliges de mange mod
sætninger ved sammenlægningen
af de ni landkommuner. Siden blev
det til endnu en periode som sog
nerådsformand fra 1925 til 1929
inden han gik ud af sognerådet
efter at være blevet indvalgt i Søn
derborg Amtsråd for Venstre, en
post han beholdt frem til til sin død
i 1943. Chr. Hollensen var født
den 3. august 1874 i Emiliedal ved
Århus, hvor hans far var teglværks
ejer. I 1880 flyttede forældrene til
Cathrinesminde, hvor Chr. Hol
lensen livet igennem fik sit virke,
fra 1905 som ejer af Cathrinesmin
Christian Hollensen
de, som han overtog efter mode
rens død året forinden. Chr. Hollensen var dog ikke blot et politisk menneske.
Listen er lang over de mange virksomheder, institutioner og bestyrelser, hvor
han gennem årene havde tillidsposter. Som aktiv erhvervsmand i Broager
kommune var det naturligt, at han fra 1919 til 1936 var formand for De Fore
nede Teglværker, at han sad i tilsynsrådet for Broager Spare- og Laanekasse i
årene 1909-1913 og fra 1913 til 1943 som sparekassens aktive formand. Der
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var dog også andre, der nød glæde af hans indsats. Det gjaldt bl.a. Sønderjyl
lands Højspændingsværk, A/S, Det sønderjyske Kompagni, SønderborgAabenraa amters Elektricitetsforsyning, Landbygningernes alm. Brandforsik
ring, amtssogneforeningen og Den sønderjyske Erhvervskommission, som
han sad i fra 1928 til 1943. Endelig blev det danske sindelag markeret ved en
tillidsmandspost i Landeværnet46. Chr. Hollensen døde den 27. april 1943 kun
68 år gammel.
Mens Chr. Hollensen kom fra
nord, hans familie kom dog fra
Mølmark, så kom hans politiske
modstykke teglmester og socialde
mokrat August G. W. D. Hilmer fra
Lippe Detmold, hvor han blev født
den 4. august 1873. Som så mange
andre arbejdsmænd kom August
Hilmer til Broager sogn, hvor der
var beskæftigelse ved teglværksin
dustrien. Her blev han dansk gift
og blev i 1899 teglmester på Rend
bjerg teglværk, hvor han var indtil
teglværket blev nedlagt i 1928.
Derfor er det heller ikke tilfældigt,
at det netop blev ham, som starte
de den socialdemokratiske vælger
forening for Egernsund i 1919.
Tyskland var den socialdemokrati
ske bevægelses moder og da han
samtidig havde en stor interesse
August Hilmer
for teglværksarbejdernes dårlige
sociale forhold, blev han også den ene af partiets fem medlemmer af sogne
rådsvalget ved valget den 10. marts 1922, hvor han sad frem til den 11. okto
ber 1928, da han udtrådte efter at være flyttet fra kommunen i forbindelse med
sit nye arbejde47. Samtidig med valget til sognerådet blev han medlem af Søn
derborg amtsråd for Socialdemokratiet, hvor han sad indtil 1935, knap et år
inden sin død den 11. januar 1936. August Hilmer var dog også dybt engage
ret i de andre grene af den socialdemokratiske bevægelse. Således var han
først kontorbestyrer for Dansk Arbejdsmandsforbund fra 1921 til 1928 og
siden forbundets aktive formand. Endelig hører det med til billedet af August
Hilmers offentlige virke, at han fra 1921 til 1928 var formand for sygekassen.

46) Vagn Harsberg (1984), s. 455, Vibeke Fonnesberg: (1999), s. 16.
47) Broager kommune. Forhandlingsprotokol 1925-1929 den 11.10 1928.
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Som Chr. Hollensen og August
Hilmer kom Christian F. Andresen
til Broager om end sønderjyde af
fødsel. Han blev født den 31. maj
1856 i Sønderhav og kom efter sin
lærereksamen på Tønder Semina
riums danske linie i 1878 til Broa
ger skole, hvor han havde sit virke
frem til 1912, hvor han gik på pen
sion48. Chr. Andresens tid som sog
nerådsformand blev en kort paren
tes i kommunens historie. Han
kom tydeligvis ind for at løse op
for nogle samarbejdsproblemer i
sognerådet og det var tydeligvis
ikke her hans interesse lå. Han var
kompromiet og samarbejdets
mand, hvilket han bl.a. demonstre
rede i overgangstiden som Amtsvorsteher, og som sammen med
hans arbejde for sognet utvivlsomt
bidrog til den respekt, der omgav
ham som bl.a. førte til hans udnævnelse til æresmedlem af Broagerlands
Lærerforening og mindesten over ham med ordene “Tak for dit Virke, i Skole
som i Kirke”, der endnu i dag kan ses i mindelunden indenfor kirkelågen over
for plejehjemmet Vestervang. Hans offentlige virke lå som formand for Sygeplejeforeningen fra 1913 frem til 1928 og som formand for menighedsrådet
fra 1911 til sin død den 22. februar 1934. I dag er Chr. Andresen nok mest
kendt for legatboligen, Vestergade 28, som ægteparret testamenterede til bolig
for ældre, danske borgere.
Med valget af Chr. Jessen i 1929 fik Broager sin første “sognekonge” efter
de politisk urolige år i 1920’erne. I modsætning til de foregående havde
Christian Jessen sin rod i Broager sogn, hvor han var født den 17. september
1878 i Dynt, men de unge år oplevede han i Skodsbøl, hvor hans far havde et
landbrug. Han kom dog ikke til at tjene sit brød ved landbruget, men tog som
så mange andre fra Broager ud at sejle, da han var 16 år. Det blev til en lang
karriere på søen, som trediveårig som kaptajn først ved rederiet Schmidt i
Hamborg. Som sådan besejlede han de syv verdenshave, hvilket gav han nav
net kaptajn Jessen, som han blev kaldt livet igennem til sin død den 28. august
1962. Efter første verdenskrig blev han gift og overtog i den forbindelse
forældrenes ejendom i Skodsbøl. Mens Chr. Hollensen, August Hilmer og
Chr. Fred. Andresen byggede deres politiske arbejde på deres virke i kommu
48) L.S. Ravn (1978), nr. 51 bd. 1, s. 6
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nens mange foreninger, var Chr. Jessen ikke foreningslivets mand, hvilket
hans mange år på havet heller ikke gav ham mulighed for. Kaptajn Jessen vir
ke som sognerådsformand byggede på den karisma, der stod omkring ham og
som gjorde det muligt for ham at manøvrere gennem krisen i slutningen af
1920’erne og begyndelsen af 1930’erne, som ramte Broager hårdt og frem til
valget i 1946, hvor kommunen i murermester Christian Nicolaisen fik sin
første socialdemokratiske sognerådsformand.

Det særlige ved Broager kommune.
Hvad var sognerådets politik i Broager? Hvad var målene for kommunens
fremtid og hvordan blev kommunen styret? For mange af især den ældre gene
ration, der kan huske kommunestyret før 1970, vil spørgsmål som disse
sikkert skure fælt i ørene. Sognerådet var ikke politisk. Her snakkede man
sammen og kom frem til en fornuftig løsning på problemerne. Sogneråds
arbejde var sund fornuft. Således lød det ofte fra mange af sogneråds
medlemmerne, når man spurgte dem49. Sådan kan det også ofte se ud, når man
gennemlæser sognerådenes forhandlingsprotokoller, hvor enstemmigheden
ofte var massiv. Men var det nu også tilfældet og hvordan forholdt det sig i
Broager? Blev Broager Sognekommune drevet anderledes end i resten af Søn
derjylland og hvordan adskilte Broager sig fra resten af landsdelen? For at fin
de det særlige ved Broager kommune vil vi i det følgende gå lidt anderledes
til værks. Vi vil se på sognekommunens regnskaber fra 1922 til 1932 og sam
menligne dem med regnskaber fra de øvrige sognekommuner i Sønderjylland.
Kommuneregnskaberne er de økonomiske konsekvenser af sognerådets
beslutninger og prioriteringer. Ved at se på regnskaberne kan vi altså få et ind
blik i sognerådets beslutninger og sammenligne dem med resten af Sønder
jylland, så vi forstår, hvorfor Broager var en særlig kommune i tyverne.

Socialvæsenet.
Hvad gik så de mange offentligt sammensparede midler til i Broager? Det er
spørgsmålet i det følgende, hvor vi vil se på de tre største udgiftsposter på det
kommunale regnskab i såvel Broager, som landsdelens øvrige sognekommu
ner, nemlig socialvæsenet, vejvæsenet og skolevæsenet. Som vi tidligere har
set, så havde Broager på grund af sine mange teglværker en stor andel af
arbejdsmænd med ikke alene meget små indkomster i forhold til andre befolk
ningsgrupper i Broager, men som også var plaget af arbejdsløshed i vinter
halvåret, når teglværkerne stod stille. Nu var arbejdsmænd ikke per definition
socialklienter, der lå kommunen til last. De fleste klarede sig uden, men når
49) se f.eks. Kim Furdal (1989), s. 64.
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man, som vi har set ovenfor, i tyverne levede med meget små indkomster, hvor
man måtte trække på alle ressourcer og man ikke var sikret arbejde i vinter
halvåret, så måtte mange teglværksarbejder og landarbejdere trække på hjælp,
når arbejdet slap op. De havde ikke som husmanden et lille landbrug med en
ko eller to, som man også kunne leve af i krisetider. Til dette kom, at tegl
værksarbejderne i Broager var hårdt ramt af de teglværkslukninger under og
efter krigen. Det måtte nødvendigvis sætte sine spor i kommuneregnskaberne,
hvis de svageste ikke skulle leve af tiggeri. Noget andet var så, om der var
politisk vilje i sognerådet til at træde hjælpende til, når arbejdsløshed, alder
dom, sygdom og andre omstændigheder gjorde det umuligt at klare sig ved
egen hjælp.
Sammenholder man de samlede socialudgifter i Broager sognekommune
med gennemsnittet for sognekommunerne i Sønderjylland, så var der tydelig
vis en langt større social forståelse i Broager eller også var nøden langt større
i Broager end i resten af landsdelen vurderet ud fra de tørre tal. Sognerådet i
Broager brugte ikke alene langt flere penge pr. indbygger på det sociale områ
det. Det anvendte også en langt større andel af de samlede udgifter til fattig
hjælp, hjælpekassen, sygekassen og aldersrente og det gjaldt vel at mærke i
hele perioden. Og sammenholdt med de mest karrige sognekommuner på det
sociale område som f.eks. Hygum sognekommune i Haderslev amt var sog
nerådet i Broager nærmest ødsel. Sognerådet var bestemt ikke karrige selv om
såvel Egernsund Socialdemokratisk Forening som Dansk Arbejdsmandsfor
bund og de arbejdsløse selv ved flere lejligheder forsøgte at sætte skub i sog
nerådet for at sætte initiativer i gang for at afhjælpe arbejdsløsheden50.
Ser man på perioden, så svingede socialudgifterne i Broager ganske bety
deligt mellem de enkelte år fra 33,70 kr. pr. indbygger i regnskabsåret 1923/24
til 16,47 kr. i 1926/27 altså til under det halve på blot tre år. Netop regnskabs
året 1926/27 blev et vendepunkt, hvor udgifterne efter et fald atter begyndte
at stige i kølvandet på kronekrisen, så niveauet i 1931/32 var oppe på
udgangspunktet ti år tidligere.
Nu dækker udtrykket socialudgifter dengang som i dag over mange vidt
forskellige ting, som afspejler lige så forskellige livsvilkår. Ser man på social
hjælpen i 1920, så bestod den groft sagt af fire forskellige hovedelementer.
Den ene hjørnesten var den egentlige fattighjælp, som vi har kendt den gen
nem århundrede og som havde sin rod i det gamle “uforanderlige” landbo
samfund. Det juridiske grundlæg var her fattigloven fra 1891, der gav ret til
fattighjælp mod en række indskrænkninger i modtagerens retslige stilling bl.a.
tab af valgretten til Rigsdagen og de kommunale forsamlinger51. Der var fra
midten af 1800-tallet imidlertid en voksende erkendelse af det uhensigtsmæs
sige i, at offentlig hjælp altid fik fattighjælps virkning og man i visse situatio
ner uforskyldt kunne være nødsaget til at modtage offentlig hjælp ved f.eks.
50) Egernsund Socialdemokratisk Forening. Forhandlingsprotokol den 3.10 1924 og Broager sognekommune.
Forhandlingsprotokol 1925-1929 den 9.12 1926.
51) Kim Furdal (1999), s. 363.
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Tabel 8. Socialudgifter pr. indbygger (fattighjælp, hjælpekassen, sygekassen
og aldersrente) i Broager sognekommune og de sønderjyske sognekommu
ner 1922-1932.
år

Broager
sognekommuner
pr. indb.
i kr.

1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32

25,50
33,70
19,68
20,02
16,47
21,51
24,56
23,89
25,71
25,86

andel af
udg.
25,9%
37,1%®
22,8%
22,0%
16,5%
22,9%
26,3%
26,5%
25,0%
20,5%

sognekommunerne
i Sønderjylland
pr. indb.
ikr.

andel af
udg. i %

7,09
13,43
10,23
10,54
9,61
9,65
10,66
11,87
12,98
14,32

8,7%
15,1%
10,5%
9,8%
9,7%
9,9%
10,9%
12,2%
12,9%
13,8%

alderdomssvækkelse. Et af de første resultater af denne erkendelse var opret
telsen af “de fattiges kasse” i 1856, der oprindeligt skulle virke ved frivillige
gaver, men som sognekommunerne efter 1867 fik mulighed for at yde støtte
til. I 1907 blev fattigkasserne ved lov afløst af de “kommunale hjælpekasser”
med det samme formål at yde midlertidig hjælp uden fattighjælps konse
kvenser. Støtten blev ydet efter skøn. Hjælpekasssen blev ledet af en bestyrel
se, valgt direkte af sognets vælgere, og administrerede selv kassens midler.
Udgifterne til denne kasse udgjorde i 1920’erne den anden søjle i sognerådets
virkemidler på det sociale område.
At vi alle bliver ældre og derfor ikke nødvendigvis altid kan være selvforsørgende var også en erkendelse, der voksede frem i anden halvdel af 1800tallet, hvilket i 1891 førte til loven om alderdomsunderstøttelse. Herefter blev
det grundlæggende princip “retten” til alderdomsunderstøttelse, som dog var
behæftet med en række værdighedsbetingelser, der indskrænkede denne ret.
Loven blev ved flere lejligheder ændret, men for sognerådet i Broager var det
afgørende, at kommunerne fra 1902 fik refunderet halvdelen af alderdomsun
derstøttelsen fra staten uanset dennes størrelse, hvilket af selvindlysende
grunde var med til cementere alderdomsunderstøttelsen rundt om i kommu
nerne og gøre denne til den tredje søjle på det sociale område. Mere afgøren
de for de ældres levevilkår i 1920’erne var det dog, at aldersrenteloven fra
1922 brød med skønsprincippet og i stedet fastlagde bestemte retningslinier
for udmålingen af aldersrenten og for dens regulering52. Dermed var Broager
52) Inger Bundsgaad og Peter Korsgaard (1990), s. 132f
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kommune som landets øvrige kommuner blevet afskåret fra den elastik, der lå
i skønsprincippet selv om kommunen stadig administrerede loven under tilsyn
af Sønderborg amt og Indenrigsministeriet.
Et andet område, der i sidste halvdel af 1800-tallet blev pillet ud af den tra
ditionelle fattighjælpsforsørgelse, var hjælp i tilfældet af sygdom, hvor de
første sygekasser så dagens lys i 1840’erne. Som på de øvrige områder skal
vi også frem til 1892, hvor sygekasserne blev bakket op af staten med loven
om statsanerkendte sygekasser, hvorefter sygekasserne fik offentlig støtte.
Det forholdsvist begrænsede kommunale engagement blev udvidet ved en
lovrevision i 1915, hvorefter kommunerne under bestemte betingelser skulle
betale op til halvdelen af udgifterne for et ophold på det nærmeste købstads
eller amtssygehus. Endvidere fik kommunerne ved samme lejlighed ret til,
men ikke pligt til at yde støtte med op til 3/4 af medlemsbidraget til sygekas
sen for medlemmer, der ikke selv var i stand til at betale deres kontingent.
Denne udvikling mod et større kommunalt engagement blev yderlig styrket i
1921, hvorefter kommunerne skulle yde tilskud på lige fod med staten for
medlemmer af sygekasserne, der led af kroniske eller uhelbredelige sygdom
me.
Det sidste socialpolitiske gennembrud, der kunne medføre udgifter for
kommunerne kom i 1907 med loven om arbejdsløshedsforsikring. Dermed fik
de mange fagforeningsbaserede arbejdsløshedskasser, lovgivningsmæssige
rammer. Loven var i modsætning til de fornævnte sociallove meget kontro
versiel ikke mindst under den store arbejdsløshed og dyrtiden under første
verdenskrig og i forbindelse med strejker. Loven undergik derfor mange for
andringer men i denne forbindelse er det loven fra 1921, der har interesse.
Efter denne var forskellen mellem statens og kommunernes økonomiske
engagement forskellen mellem “skal” og “kan”. Kommunerne kunne således
yde et tilskud på op til en tredjedel af medlemsbidragene fra de nydende med
lemmer af en arbejdsløshedskasse, som boede i kommunen. Denne bestem
melse var blevet indføjet i 1919 for bl.a. at modvirke, at en uhørt stor del af
befolkningen overgik til fattighjælp med hjælpens sociale og retslige konse
kvenser.
Som det er fremgået, havde sognerådet i Broager flere tangenter at spille på
det sociale område ikke mindst, hvis de ville undgå at henvise beboerne til fat
tighjælp med fattighjælps virkninger. Men musikken var afhængig af den, der
sad ved tangenterne. I hvilken udstrækning sognerådet rent faktisk tog hensyn
til disse forhold, får man et overblik over i tabel ni, hvor socialudgifterne er
fordelt på de enkelte udgiftsposter. I først række er det interessant, at se, hvor
meget Broager anvendte på fattighjælp i forhold til resten af Sønderjylland og
hvor stor en andel fattighjælpen udgjorde af de samlede socialudgifter.
Mellem fire og ti kroner kostede det pr. indbygger i Broager at yde fattig
hjælp til de trængende i Broager, hvilket var markant højere end gennemsnit
tet for sognekommunerne i Sønderjylland, hvor fattighjælpen gennemsnitlig
kostede mellem to og fem kroner pr. indbygger. Det kan være et udtryk for, at
81

nøden var større og behovet for fattighjælp dermed større i Broager kommu
ne end i resten af landet, hvilket ikke nødvendigvis er den fulde sandhed.
Undersøgelser har således vist, at fattighjælpen i enkelte sognekommuner i
Sønderjylland var så lille, at den umuligt kunne afspejle virkeligheden, men
at sognerådet enten ikke har ønsket at yde fattighjælp eller at man har sikret
de fattige på anden vis. Man kan derfor også tolke tallene som et udtryk for,
at fattighjælpen i Broager kommune i højere grad end mange andre steder i
Sønderjylland afspejlede det reelle behov for hjælp.

Tabel 9. Socialhjælpens fordeling på de enkelte poster i Broager 1922-1932

1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32

fattighjælp
kr. pr.
indb.

fattig
hjælps
andel af
socialudg.

hjælpe
kassen
kr. pr.
indb.

hjælpe
kassens
andel af
socialudg.

syge
kassen
kr. pr.
indb.

alders
rente
kr. pr.
indb.

6,85
6,33
4,68
4,43
4,70
6,84
8,29
9,10
7,71
9,94

23,2%
18,8%
23,8%
22,1%
28,5%
31,8%
33,8%
38,1%
30,0%
38,5%

0,43
0,56
1,16
0,94
1,51
2,86
4,38
2,26
3,60
2,18

1,5%
1,7%
5,9%
4,7%
9,2%
13,2%
17,8%
9,5%
14,0%
8,4%

2,60
1,92
2,80
5,01
7,45
3,79
4,51
5,31
5,25
6,71

15,62
24,88
11,03
9,65
2,81
8,03
7,38
7,22
9,15
7,02

Ser man på fattighjælpens størrelse over de ti år, så deler de ti år sig i to lige
store perioder, perioden fra 1922 til 1927 og de følgende fem år frem til kri
sen i 1932. Mens de første år var præget af faldende udgifter til fattighjælp
efterhånden som man fik afbødet de værste virkninger af krigen, og markens
fald, så udgifterne i 1925/26 dermed kom ned på 4,43 kr. pr. indbygger, så gav
kronekrisen og nye teglværkslukninger tydeligvis de svageste i sognet et
knæk, der krævede en ekstra økonomisk indsats fra kommunen og som ikke
blev overvundet i dette tiår, som her er undersøgt. Alene fra regnskabsåret
1926/27 til 1927/28 steg udgifterne til fattighjælp med 46% men hermed stop
pede udviklingen ikke. Det følgende år steg fattigudgifterne med yderlig 21%
og derpå med 10% inden udgifterne faldt i regnskabsåret 1930/31. Det var dog
en stakkes frist inden de sociale konsekvenser af verdenskrisen satte ind i
1931/32 med en stigning på 28% til 9,94 kr. pr. indbygger og dermed det fore
løbig højeste niveau i kommunens første leveår. Denne udvikling mærker man
også i fattighjælpens andel af de samlede socialudgifter som i første halvdel
af tyverne lå mellem 18% og 24% men i anden halvdel mellem 29% og 39%
af de samlede socialudgifter. Fattighjælpen spillede altså også relativt en langt
større rolle i kommunens vifte af sociale foranstaltninger i slutningen af tyver
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ne som følgende af den stigende arbejdsløshed. Den udvikling var Broager
ikke ene om, men tendensen i Broager var mere markant end i resten af Søn
derjylland som følge af krisen inden for teglværksindustrien.
Noget andet var så, om sognerådet søgte at afbøde de sociale og retslige
virkninger ved at anvende andre støtteforanstaltninger end fattighjælpen med
dens konsekvenser for modtagernes borgerlige rettigheder. Det havde ikke
mindst Socialdemokratiet en klar interesse i, idet det oftest var deres vælgere,
der modtog socialhjælp og som dermed mistede retten til at stemme ved kom
munevalget. Her havde sognerådet muligheden for at henvise de arbejdsløse
og fattige til hjælpekassen, der kunne udbetale en støtte uden fattighjælps
virkninger om end den tydeligvis var mindre. En anden mulighed var at tildele
de ældste arbejdsløse aldersrenter og dermed helt trække dem ud af arbejds
marked, som vi også ser det i dag. Tallene kunne tyde på dette om end ten
densen er svag. Ser man på fattighjælpens andel af de samlede socialudgifter,
så var den generel lidt mindre i Broager end gennemsnittet for hele Sønder
jylland. Mest markant var situationen i kommunens første leveår 1922/23,
hvor fattighjælpen udgjorde 31,3% af socialudgifterne, når man ser sogne
kommunerne i Sønderjylland under et, men kun 23,2% i Broager. I regnskab
såret 1926/26 var forskellen 5,1 procentpoint til Broagers fordel og i 1927/28
lå andelen i Broager 4,7 procentpoint under gennemsnittet for Sønderjylland.
Eneste undtagelse fra dette billede er regnskabsåret 1931/32, hvor fattighjæl
pens andel var 4,4 procentpoint højere i Broager end generelt i Sønderjylland.
Ser man omvendt på hjælpekassens udgifter, så var det generelt meget små
beløb, der blev uddelt. I Broager lå udgifterne mellem 0,43 kr. pr. indbygger i
1922/23 og 4,38 kr. i regnskabsåret 1928/29. For Sønderjylland set under et lå
udsvingene mellem 0,34 kr. og 1,10 kr. pr. indbygger. Det var altså ikke her
man som trængende skulle forvente at få smør på bordet. Der var næppe pen
ge i hjælpekassen til andet end de mest nødvendige og elementære livsfornø
denheder. Ser man på perioden, så tegner der sig også her det samme billede
som for fattighjælpens vedkommende. Efter kronekrisen i sidste halvdel af
1920’erne, steg udgifterne til hjælpekassen. Størst var udgiftstigningerne fra
regnskabsåret 1926/27 til 1927/28, hvor udgifterne til hjælpekassen steg med
ikke mindre end 89%, men som om dette ikke var nok, steg udgifterne det føl
gende år med yderligere 53% inden udgifterne faldt til 2,26 kr. pr. indbygger
i 1929/30. Udgifterne til hjælpekassen kom i sidste halvdel af perioden dog
aldrig igen ned på det niveau, som de havde ligget på i de første år af de brø
lende tyvere.
Nok så interessant er det imidlertid at sammenholde hjælpekasseudgifternes
andel af de samlede socialudgifter i Broager med det generelle billede i Søn
derjylland. Ser man bort fra de første regnskabsår, hvor udgifterne til hjælpekassén udgjorde en mindre andel af de samlede socialudgifter i Broager end
det generelt var tilfældet i Sønderjylland - hvad der kan tilskrives en mang
lende erkendelse af hjælpekassens muligheder - så anvendte sognerådet i
Broager tydeligvis hjælpekassen flittigere end det generelt var tilfældet i Søn83

Tabel 10. Socialhjælpens fordeling i de sønderjyske sognekommuner 19221932
år

1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32

fattig
hjælp
kr. pr.
indb.

fattig
hjælps
andel af
socialudg.

hjælpe
kassen
kr. pr.
indb.

hjælpe
kassens
andel af
socialudg.

syge
kassen
kr. pr.
indb.

alders
rente
kr. pr.
indb.

2,22
2,58
2,38
2,87
2,86
3,52
4,08
4,78
4,46
4,89

31,2%
19,2%
23,3%
27,2%
29,7%
36,5%
38,3%
40,3%
34,3%
34,1%

0,34
0,34
0,31
0,42
0,43
0,71
1,10
0,67
0,98
0,85

4,8%
2,5%
3,0%
4,0%
4,5%
7,4%
10,3%
5,6%
7,6%
5,9%

0,55
0,75
0,86
2,11
2,88
2,25
2,37
2,53
2,57
3,82

3,98
9,76
6,67
5,14
3,45
3,17
3,10
3,89
4,97
4,76

derjylland. Det gjaldt ikke mindst i kriseårene i sidste halvdel af 1920’erne
og begyndelsen af 1930’erne, hvor andelen for to års vedkommende, nem
lig 1927/28 og 1928/29, lå helt oppe på henholdsvis 13,3% og 17,8% af
socialudgifterne, en helt uhørt stor andel sammenholdt med andre
sognekommune. Noget andet var forholdene i købstæderne og flækkekom
munerne, som ikke er undersøgt her. Sognerådet spædede da også ved flere
lejligheder til med ekstrabevilling i anledning af den ekstraordinære store
arbejdsløshed. Således den 8. maj 1924, hvor sognerådet bevilgede ekstra
8.200 kr. til hjælpekassen og den 14. februar 1929, hvor sognerådet efter
anmodning fra hjælpekassens bestyrelse stillede 4.000 kr. til rådighed for
hjælpekassen til afhjælpning af den sociale nød53. Der er altså ingen tvivl
om, at sognerådet i Broager var langt bedre end mange andre sognekommu
ner i Sønderjylland til at støtte op omkring de arbejdsløse og fattige, så de
undgik den meget ubehagelige og ydmygende situation at skulle leve af fat
tighjælp og dermed miste en række borgerlige rettigheder.
Som tidligere nævnt var administrationen af aldersrenten blevet omlagt,
så tildelingen blev afgjort efter bestemte retningslinier i stedet for som tid
ligere efter skønsprincipper. Det havde unægtelig i princippet taget en hel
del ud af kommunens muligheder for at regulere sin udgifter til alderdoms
forsørgelse. Når jeg alligevel vil gennemgå tallene skyldes det dels, at sog
nekommunernes regnskaber tyder på, at administrationen af alderdomsfor
sørgelsen stadig blev administreret vidt forskelligt, dels at disse udgifter
53) Broager kommune. Forhandlingsprotokoller den 8.5 1924 og 14.2 1929. Sognerådet gav også en mindre
bevilling den 10. april samme år på 200 kr.
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spillede en rolle for kommunens samlede økonomi ikke mindst i kommu
nens første leveår. Rent faktisk svingede udgifterne til aldersrente i de tre
første år mellem 11 kr. og knap 25 kr. pr. indbygger, hvilket betød, at udgif
terne til aldersrente i regnskabsåret 1923/24 var den største udgiftspost på
kommunens regnskab, så det var bestemt ikke småpenge, som vi her taler
om. Herefter faldt udgifterne til aldersrente, så udgiftsposten resten af perio
den lå mellem 7 kr. og knap 10 kr. pr. indbygger om året. En enkelt og
bemærkelsesværdig undtagelse herfra er regnskabsåret 1926/27, hvor udgif
ten var helt nede på 2,81 kr. pr. indbygger. Desværre har vi ikke kildemate
riale, der gør det muligt at undersøge dette stærkt afvigende beløb, som også
forekommer unormalt set i en generelt sønderjysk sammenhæng. Når
aldersrenteudgifterne var så høje i de første tre år, som det var tilfældet, så
må det nok tilskrives, at sognerådet i starten administrerede aldersrenteloven
meget lempeligt på trods af 1922-lovens retningslinier for tildeling af alders
rente. Det kunne noget tyde på, når man sammenholder udgifterne i Broager
med det sønderjyske gennemsnit, der lå væsentlig under. Ser man på dette
gennemsnit, så svingede udgifterne til aldersrente mellem 3 kr. og 7 kr. pr.
indbygger med 9,76 kr. pr. indbygger i 1923/24, som en enkelt meget høj
undtagelse fra hovedreglen. Nu kan det ikke afvises, at Broager i forhold til
den øvrige del af Sønderjylland havde en forholdsvis stor gruppe af alders
renteberettigede ældre, men på den anden side lyder det heller ikke særligt
overbevisende, at gennemsnitsalderen skulle have været så markant højere i
Broager end i den øvrige del af Sønderjylland, så sognerådet har nok været
hurtigere til at løfte på låget til kommunekassen i disse sager. Til glæde for
de uformuende ældre vel at mærke. Hvad så med de syge i kommunen? Her
må det konstateres, at sognerådet generelt anvendte flere midler til betaling
af borgernes sygesikring og andre udgifter i forbindelse med sygdom end
det var tilfældet i andre sognekommuner og der formentlig også var en større
andel af borgerne i Broager, der var medlem af en sygekasse.
De sociale ydelser i 1920’erne tåler på ingen måde sammenligning med
bistandshjælpen i dag, men havde man behov for offentlig hjælp, så var Bro
ager sognekommune absolut en god kommune at bo i. Der var ikke ret man
ge andre sognekommuner i Sønderjylland, hvor sognerådet i den
udstrækning tog vare om sine borgere. Det var sognerådet også tvunget til
som følge af den store gruppe af borgere, som ikke havde et jordlod og en
ko, som de kunne leve af i krisetider, men der må også i sognerådet have
været en betydelig interesse for at sikre de arbejdsløse, de fattige, de syge
og de ældre bedst muligt. Eftersom den helt afgørende politiske forskel mel
lem sognerådet i Broager og de øvrige sønderjyske sogneråd var den store
socialdemokratiske gruppe i Broager sogneråd, så er der ingen tvivl om, at
Socialdemokratiet under August Hilmers ledelse og senere Hermann Winter
fra starten i 1922 opnåede en ganske betydelig politisk indflydelse til glæde
for disse grupper.
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Vejvæsenet.
Selv om socialudgifterne var den absolutte sværvægter på kommuneregnska
bet, så var der andre tunge udgiftsposter. En af disse var udgifterne til vedli
geholdelse af kommunevejene, som er opstillet i tabel elleve. A f hensyn til
forståelsen skal man være klar over, at administrationen og pligten til vedli
geholdelse af vejene i Broager sognekommune lå hos landkommunerne frem
til 1924, hvorefter den overgik til sognekommunen, hvilket er forklaringen på
de meget lave vejudgifter i de to første regnskabsår, Det er formentlig også
forklaringen på, at der i 1922 indløb flere klager over vejforholdene til sog
nerådet. Og det med landkommunernes pligt til at vedligeholde vejene skal
tages bogstaveligt. Da Egernsund og Skeide efter henvendelser i december
1922 fik bevilget opsætning af elektrisk gadebelysning i de to byer, skete det
på den udtrykkelige betingelse, at de to landkommune skulle indsende et over
slag over udgifterne, som de selv skulle betale. I Egernsund fik beboerne
elektrisk gadebelysning i maj 1925, idet sognerådet på dette tidspunkt måtte
etablere et tilsyn med belysningen, men anlægsudgifterne på 4.000 kr. - dem
måtte byens skatteydere selv betale over de følgende tre år54. Anderledes gik
det i Skeide, hvor planerne foreløbig blev skrinlagt. Forslaget kom dog sene
re igen på sognerådets dagsorden først i december 1929 og senere i februar
1930. Begge gange blev forslaget med fem stemmer mod fem stemmer af
slået. Pudsigt nok havde sognerådet ikke samme forbehold, da Broager lige
ledes efter en anmodning fik bevilget gadebelysning55.
I årene efter over
dragelsen af vejene
til sognekommuner
ne i 1924 lå vej ud
gifterne mellem fire
og seks kroner, med
de 1.28 kr. pr. ind
bygger i regnskab
såret 1925/26, som
en enkelt meget lav
enlig svale. Mere
interessant er imidBrunsnæs Fiordvej
ca 1910
Foto: Arkivfoto
54) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 2.9 1922 og 4.9 1923. Sønderborg amt. Trykt forhandlings
protokol 26.11 1923.
55) Broager kommune. Forhandlingsprotokoller den 8.11 1922, 5.12 1922, 14.5 1925, 12.12 1929 og 13.2
1930.
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lertid den meget voldsomme stigning i vejudgifterne fra og med regnskabsåret
1928/29. Dette år steg udgifterne i forhold til det foregående år med ikke min
dre end 111% og det var blot indledningen til en årrække med stigende vej ud
gifter, så perioden sluttede af med vejudgifter på 30,67 kr. pr. indbygger i
1931/32 og dermed en samlet stigning i løbet af kun fire år på 460%.
Nu var det sognerådets lod, at kommunen havde et meget stort net af kom
munale biveje. Med et samlet vejnet på 105 km, havde Broager kommune det
længste kommunale vejnet i Sønderborg amt og et af de længste i Sønderjyl
land56. I Haderslev amt var det således kun den store Vedsted sognekommune,
der havde et længere vejnet. Det store vejnet var ikke udtryk for, at Broager
havde specielt mange biveje. Ser man på antallet af vej kilometer i forhold til
kommunens areal, så havde kommunen i 1927 kun 40,9 km biveje pr. km2,
hvilket ikke var ret meget i sammenligning med andre kommuner. Faktisk
havde Broager sognekommune kun det trettende tætteste vejnet i Sønderborg
amt og kun seks kommuner i amtet havde et tyndere vejnet, ligesom kommu
nen heller ikke havde noget langt net af førsteklasses biveje. 13 km eller 12%
af det samlede vejnet i Broager kommune var de “fine” og dyre førsteklasses
biveje. Kun Egen og Ulkebøl sognekommuner havde en mindre andel af
førsteklasses biveje. Når de førsteklasses biveje ikke var længere, skyldes det
først og fremmest, at disse var veje med betydning for et større distrikt f.eks.
som forbindelsesvej mellem to købstæder og dem var der som bekendt ikke
mange af i Broager. Til gengæld udløste de førsteklasses biveje et tilskud fra
Amtsfonden, når de skulle vedligeholdes. Vejnettet var netop langt i kraft af
kommunens størrelse og det må utvivlsomt have givet de ansvarlige i sogne
rådet noget at tænke over, selv om kommunen også havde flere skatteydere til
at betale vedligeholdelsen. Intet under, at netop vejene spillede en så afgøren
de rolle i forbindelse med sammenlægningsforhandlingerne.
På den baggrund kan det egentlig undre, at sognerådet overhovedet var i
stand til at vedligeholde bivejene med de begrænsede midler, som det anvend
te frem til 1928. Frem til dette tidspunkt var der ikke ret mange andre steder i
Sønderborg amt, hvor der blev brugt så lidt pr. km kommunevej. En væsent
lig del af forklaringen skyldes, at Broager ikke havde mange kilometer af de
førsteklasses biveje, der var dyre at vedligeholde. Når man i regnskabsåret
1925/26 kun anvendte 60 kr. pr. vejkilometer mens kommunerne i Sønderborg
amt gennemsnitlig brugte 176 kr. så er det ikke hele forklaringen. Vejene hav
de tydeligvis ikke samme prioritering som i andre kommuner. Den holdning
ændrede sig imidlertid radikalt fra og med 1928. Næsten med et slag kom
Broager kommune ikke blot op på niveau med gennemsnittet for resten af
Sønderjylland, men for regnskabsåret 1931/32 også langt over. Mens sogne
kommunerne i Sønderborg amt i 1930/31 og 1931/32 anvendte henholdsvis
451 kr. og 568 kr. pr. km kommunevej, brugte sognerådet i Broager det første
år 903 kr. og det følgende 1.448 kr. pr. km. vej.
56) Bivejsfortegnelse a f 1927fo r Sønderborg amt.

Tabel 11. Vejudgifter i Broager sognekommune og de sønderjyske sogne
kommuner 1922-1932
år

1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32

Broager
sognekommuner

sognekommunerne
i Sønderjylland

pr. indb.
i kr.

andel af
udg.

pr. indb.
i kr.

andel af
udg. i %

0,20
0,47
4,85
1,28
4,95
5,47
11,57
12,87
19,11
30,67

0,2%
0,5%
5,6%
1,4%
5,0%
5,8%
12,4%
14,3%
18,6%
24,3%

7,49
8,39
13,72
10,71
9,07
9,22
9,72
13,06
14,46
18,29

9,2%
9,5%
14,1%
10,0%
9,1%
9,5%
9,9%
13,4%
14,4%
17,0%

Men det er næppe hele forklaringen på omsvinget og de meget store inve
steringer. Selv om vi ikke har tal for arbejdsløsheden i Broager kommune, så
er der ingen tvivl om, at sognerådet brugte vedligeholdelse, forbedringer og
udbygning af kommunevejene som beskæftigelsesarbejde for de mange
arbejdsløse i kommunen. I forbindelse med sognerådets beslutning om at give
jord til den projekterede amtsvej Frydendal-Broager-Egernsund den 11.
februar 1926, vedtog sognerådet således at rette “en indskærpende” henstil
ling til amtsrådet om at fremme vejplanerne, så de kunne sættes i gang til
efteråret for at skabe beskæftigelse. Endvidere henstillede sognerådet, at amt
et ved udbygningen af amtsvejen anvendte “lokal arbejdskraft”57. Dermed blev
det ikke. Efter opfordring fra Dansk Arbejdsmandsforbund vedtog sognerådet
den 15. april samme år en henstilling til arbejdsgiverne om så vidt muligt at
beskæftige “hjemlig” arbejdskraft58. At dette ikke hjalp nævneværdig bliver
man klar over ved en videre læsning af sognerådets forhandlingsprotokol. Den
9. december samme år måtte sognerådet nemlig for første gang drøfte en ræk
ke bestemmelser vedrørende arbejdsløshedsunderstøttelsen. Herefter blev
daglønnen til en arbejdsløs sat til syv kroner. Samtidig blev der sat en øvre
indtægtsgrænse på 1.800 kr. plus 100 kr. pr. barn for modtagelse af under
støttelse. Endvidere skulle den arbejdsløse have ophold sig mindst tre måne
der i kommunen for at opnå ret til understøttelse. At de socialdemokratiske
medlemmer ikke anså hjælpen for tilstrækkelig fremgår tydeligt af afstem
57) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 11.2 1926.
58) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 15.4 1926.
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ningen, hvorefter forslaget blev vedtaget med syv stemmer mod de fire so
cialdemokratiske stemmer59 Kronekrisen kradsede for alvor i slutningen af
1926, hvor beskæftigelsen på de tilbageværende teglværker samtidig var i
bund.
Sognerådet kunne lette tilværelsen for de arbejdsløse, men det var ikke
herre over den økonomiske og sociale situation. På Egernsunds Socialdemo
kratis generalforsamling den 7. februar 1927 tog Vilhelm Mohr derfor
arbejdsløshedsspørgsmålet op under eventuelt, hvorefter generalforsamlingen
besluttede, at der skulle rettes en henvendelse til forbundet [Dansk Arbejds
mandsforbund] om at indkalde til et møde for “at modvirke arbejdsløshedssi
tuationen”. Om det er en udløber af generalforsamlingen i Socialdemokratiets
afdeling i Egernsund vides ikke, men den 21. februar 1927 måtte sognerådet
afholde et ekstraordinært sognerådsmøde for at behandle en resolution fra de
arbejdsløse i kommunen. Resolutionen slog fast, at sognerådet ikke havde
gjort tilstrækkeligt for at få sat arbejdet med amtsvejen i gang og opfordrede
kommunen til at sætte arbejder i gang for at afbøde arbejdsløshedssituationen.
Desværre er resolutionen ikke bevaret, men sognerådet svar til de arbejdsløse
og offentligheden i Broager er indskrevet i sognerådets forhandlingsprotokol.
Ifølge dette anså sognerådet det ikke for muligt, at sætte arbejde i gang, som
kunne afhjælpe arbejdsløsheden. Måske derfor og utvivlsomt efter pres
besluttede sognerådet at hæve indtægtsgrænsen for opnåelse af understøttelse
til 2.100 kr. plus 100 kr. for hvert barn, men samtidig satte det en maksi
mumsgrænse for lønnen ved kommunalt beskæftigelsesarbejde på 32 kr. pr.
uge, hvilket kun gav dækning for 4lA arbejdsdag af en arbejdsuge på 5A. Sam
tidig med dette gav sognerådet et løfte om at stille midler til rådighed for
hjælpekassen til afhjælpning af den nød, der var opstået af den lange arbejds
løshedsperiode60. Efter kommunens socialudgifter var på vej op under
kronekrisen 1925/26 havde sognerådet det følgende år bremset kraftigt op for
socialudgifterne, da arbejdsløsheden fortsatte, hvilket var med til at skærpe
udtilfredsheden hos de arbejdsløse i kommunen. At sognerådets løfte til de
arbejdsløse ikke blot var mundsvejr, kan man aflæse på udgifterne til hjælpe
kassen, der fra 1925/26 til 1926/27 steg fra 0,94 kr. pr. indbygger til 1,51 kr.
og det følgende år til 4,38 kr. pr. indbygger. Derefter blev der ikke foreløbig
givet mere, så da sognerådet en måned senere på ny fik en resolution fra de
arbejdsløse blev den kortfattet og bestemt afvist.
Dermed forsvandt arbejdsløshedsproblemerne ikke og præcis to år efter
forhøjelsen af indtægtsgrænsen for opnåelse af beskæftigelsesarbejde, måtte
sognerådet forpligtige sig til at beskæftige halvparten af de, der var berettige
de til understøttelse efter hjælpekassebestyrelsens bestemmelser. Herefter
kunne de arbejdsløse familieforsørgere uden børn opnå op til 21 kr. for
arbejdstjenesten og et tillæg på 1,50 kr. ugentlig for hvert barn dog ikke over
27 kr. om ugen. Timelønnen blev sat til 84 øre, så de 21 kr. om ugen rakte altså
59) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 9.12 1926.
60) A938. Egernsund Socialdemokratiske Forening. Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 7.2 1927.
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kun til en arbejdsuge på 25 timer. Selve arbejdsanvisningen skulle ske ved, at
kommunen hver uge fik en liste fra bestyrelsen afhjælpekassen over de, der
skulle i arbejde den følgende uge61. I efteråret 1928 optog arbejdsløsheds
spørgsmålet igen sognerådet efter en henvendelse fra Dansk Arbejdsmands
forbund om at sætte arbejder i gang62.
I maj 1929 var arbejdsløshedsproblemet igen på sognerådets dagsorden, da
det holdt ekstraordinært sognerådsmøde efter en henstilling fra fem af med
lemmerne. For at råde bod på problemerne fik vejudvalget bemyndigelse til at
forbedre vejen gennem Skeide Skov og et stykke af vejen fra Mølmark til
Gammelgab. Lige så afgørende for de arbejdsløse var dog spørgsmålet om
arbejdstiden, idet de arbejdsløse ikke fik fuld beskæftigelse på de kommuna
le arbejder. Skulle flest arbejdsløse nyde gavn af de kommunale vejprojekter,
måtte der ske en fordeling, men hvor mange arbejdsdage skulle den enkelte
arbejdsløse have ret til? Det var et politisk spørgsmål. Jørgen Sandbeck fra
Socialdemokratiet foreslog en fordobling af arbejdstiden, men den ide, ville
de andre partier tydeligvis ikke betale. I stedet foreslog næstformand Peter
Møller, Smøl, at arbejdstiden blev forhøjet med 50% mens sognerådsforman
den Chr. Jessen foreslog, at tre dages arbejde blev forhøjet til fem dage, 2Vi
dage blev forhøjet til fire og to dage til tre. Herefter skred sognerådet til skrift
lig afstemning, hvor Jørgen Sandbecks forslag blev vedtaget med syv stem
mer. Samtidig blev det vedtaget at indsende en anmodning til Socialministe
riet om hjælp fra Staten som følge af kommunens “ekstraordinære forhold”63.
Arbejdsspørgsmålet og fordelingen af arbejdet på de kommunale vejprojekter
var dog en stadig kilde til diskussion og i erkendelse heraf besluttede sogne
rådet den 13. juni, kun en måned efter, at nedsætte et arbejdsløshedsudvalg
bestående af H. Winter, A.C. Møller og J. Lorenzen64. Og det blev bestemt ikke
et stillestående udvalg. Allerede fire dage efter holdt sognerådet et ekstraor
dinært møde om arbejdsløsheden i kommunen, hvor udvalget fremlagde et
forslag til fordelingen af arbejdet, idet kommunen frem til 1. oktober samme
år havde ca. 1.300 dages arbejde til fordeling blandt de arbejdsløse. Efter dis
se regler kunne ugifte og enkemænd, der ikke var familieforsørgere, eller som
ikke havde tilknytning til kommunen, ikke få kommunalt arbejde. Ikke for
sørgelsesberettigede fik kun arbejde, hvis de ejede et hus og havde boet i kom
munen i mindst to år. Hvis man ikke ejede et hus var bopælspligten mindst tre
år. De ugentlige arbejdsdage for gifte med børn blev sat til højest fire dage å
8 timer, hvilket med en timeløn på 84 øre gav en ugeløn på 26,88 kr. For en
gift arbejder uden børn blev den maksimale arbejdstid sat til 22 timer om ugen
og dermed en ugeløn på 18,48 kr. Hvert barn gav et tillæg på to timer om
ugen. Man bemærker samtidig, at arbejdstiden kun gjaldt for organiserede
folk, idet uorganiserede fik et fradrag på seks timer i arbejdstiden. Socialde
61)
62)
63)
64)

Broager kommune.
Broager kommune.
Broager kommune.
Broager kommune.

Forhandlingsprotokol den
Forhandlingsprotokol den
Forhandlingsprotokol den
Forhandlingsprotokol den

21.2 1928.
11.10 1928.
28.5 1929.
13.6 1929.

91

mokratiet havde tydeligvis sat sit fingeraftryk på forslaget, som da også blev
vedtaget med otte stemmer ved en skriftlig afstemning. Det varede dog ikke
længe før reglerne i oktober samme år på ny blev ændret, så arbejdsløse først
blev tilbudt kommunalt arbejde efter de første otte arbejdsløshedsdage med
mindre formanden skønnede, at der var trang til stede.
Det kommunale arbejde gav beskæftigelse og en minimumsløn til de
arbejdsløse men bestemt heller ikke mere, så da julen nærmede sig i 1929
henvendte de arbejdsløse sig til kommunen med et ønske om en forlængelse
af arbejdstiden i ugen før jul, så der blev råd til andet end brød på bordet i jule
dagene. Anmodningen blev afvist af sognerådet, der i stedet stillede 400 kr. til
rådighed for hjælpekassen, så bestyrelsen for denne kunne yde julehjælp til
særligt trængende. Forslaget blev vedtaget med seks stemmer mens fem - for
mentlig de socialdemokratiske medlemmer - stemte for et tilskud på 500 kr.
til hjælpekassen. Beslutningen har næppe vakt begejstring hos de arbejdsløse,
der nu var henvist til støtte fra hjælpekassen, der blev ydet efter skøn og ikke
som arbejdet efter bestemte takster. Forslaget blev da også genfremsat det føl
gende år og da besluttede sognerådet at forlænge arbejdstiden med 50% i ugen
op til jul65. Det har formentlig også vakt glæde hos kommunens arbejdsløse,
at sognerådet samme dag forhøjede timelønnen på de kommunale projekter til
86 øre i timen.
I februar 1930 fik sognerådet på ny en henvendelse fra de arbejdsløse, som
førte til et møde med kommunens arbejdsløshedsudvalg om reglerne for til
deling af kommunalt arbejde. Herefter blev det bl.a. muligt for de arbejdsløse
selv at købe og slå sten for at sælge dem til kommunen for 11,50 kr. pr. m3.
Endvidere blev der foretaget nogle justering i reglerne, der skulle sidestille de
arbejdere, der modtog arbejdsløshedsunderstøttelse med de, som arbejdede
ved de kommunale projekter66. Men dette bremsede ikke utilfredsheden og i
november 1930 modtog sognerådet en ny ansøgning fra de arbejdsløse om en
forhøjelse af arbejdstiden med to timer og samtidig få arbejdstiden tarifmæs
sigt betalt. Anmodningen blev afvist af sognerådet med fem stemmer mod fire
stemmer67. Det samme skete, da de arbejdsløse i julemåneden anmodede sog
nerådet om hjælp til husleje og sygekassekontingent.
Hvad blev de arbejdsløse sat til på de kommune beskæftigelsesprojekter?
En del af de arbejdsløse har som den så bekendte Jens Vejmand måtte slå
skærver til vejbelægning. Derfor var det heller ikke tilfældigt, at sognerådet,
efter en henvendelse fra Fællesorganisationen for Broagerland, anbefalede
amtet at påbegynde arbejdet med anlæggelsen af den nye vej Skelde-Broager,
samtidig anbefalede, at der blev anvendt håndslåede skærver til vejen. Man
fornemmer her en overproduktion af kommunale skærver og problemer med
at slippe af med dem68.
65)
66)
67)
68)
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Der var nu ellers gode anvendelsesmuligheder til skærverne på de kommu
nale veje. Ikke mindst i de sidste år, havde kommunen søsat flere store vejpro
jekter, som også satte sine tydelige spor i kommunens vejudgifter tilskyndet
af flere statslige initiativer til afhjælpning af arbejdsløsheden. Det var derfor
som en appelsin i turbanen, da Sønderborg amt i januar 1930 henvendte sig til
sognerådet om Broager kommune havde ekstraordinære vejarbejder, som man
kunne tænke sig at iværksætte. Sognerådet skyndte sig at anbefale en udgrav
ning af Kirkebakken i Broager, der anslået ville koste 10.000 kr., et ganske
betragtelig beløb på dette tidspunkt69. I marts det følgende år var planlæg
ningsarbejdet så langt fremme, at sognerådet anbefalede vejudvalget, at få for
handlet med lodsejerne og entreprenørerne, så arbejdet med udgravningen og
reguleringen af Kirkebakken kunne sættes i gang snarest muligt. Det fik
Dansk Arbejdsmandsforbund til at henvende sig til kommunen med en
anmodning om, at de beskæftigede på projektet fik en fuld arbejdsuge, hvil
ket blev kategorisk afvist af sognerådet. Det står lidt uklart, hvornår arbejdet
var færdigt, men i oktober 1931 var arbejdet så langt, at sognerådet overfor
Sønderborg Amt kunne meddele, at kommunen agtede at betale den fremtidi
ge vedligeholdelse af det regulerede vejstykke ved Broager kirke, så arbejdet
har formentlig været færdig i slutningen af 1931 eller begyndelsen af 193270.
På dette tidspunkt havde sognerådet allerede nye og langt større projekter
undervejs. I juli 1930 indsendte kommunen en ansøgning til Ministeriet for
Offentlige Arbejder om at få en andel i den del af den såkaldte motorafgift,
der skulle uddeles til “mindre heldigt stillede kommuner med et udstrakt vej
net”, hvilket ministeriet i maj 1931 kvitterede med en check på 14.600 kr.
Samtidig med modtagelsen af pengene vedtog sognerådet at gennemføre en
regulering og udretning af Havnevej i Egernsund og i den forbindelse eks
proprierede de nødvendige arealer71. Et næsten uhørt stort og dyrt projekt til
60.000 kr., udarbejdet af amtsvej inspektoratet. Arbejdet var endnu ikke kom
met i gang ved udgangen af 1931, men i november dette år fik sognerådet fast
sat de fremtidige byggelinier for Havnevej, hvorefter der bl.a. ikke måtte
bebygges mindre end ti meter fra vejen72.
En af de store vejprojekter, der nærmere sig sin gennemførelse var amtsve
jen fra Frydendal til Egernsund. Det var Sønderborg amt, der stod for udbyg
ningen af amtsvejen, men da Broager kommune havde betydelige interesse
trafikalt som beskæftigelsesmæssigt, fulgte sognerådet engageret med i pro
jekteringen, som havde været længe undervejs. Som tidligere nævnt pressede
både Socialdemokratiet, de arbejdsløse og sognerådet allerede i februar 1926
på for at få arbejdet sat i gang i slutningen af året med brug af lokal arbejds
kraft73. Alle parter måtte imidlertid væbne sig med tålmodighed, men da der i
69) Broager
70) Broager
71) Broager
72) Broager
73) Broager
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foråret 1931 endnu ikke var kommet arbejdsmænd i gang med vejen, rykkede
sognerådet på foranledning af Fællesorganisationen for Broagerland for en
igangsættelse af arbejdet. Sognerådet begyndte nu også at gøre sig parat til det
store anlægsprojekt. I november 1930 vedtog sognerådet at optage et lån på
60.000 kr. til brug ved ekspropriationer i forbindelse med anlæggelsen af
vejen og i juli det følgende år optog sognerådet yderlig 40.000 kr. til dækning
af udgifterne ved projektet. Det var meget store beløb og det var derfor ikke
ligegyldigt, hvorledes udgifterne blev fordelt mellem amtet og kommunen.
Den diskussion kom i stand, da amtet i oktober 1931 sendte en oversigt over
amtsvejens linieføring med ønske om en erklæring fra sognerådet om kom
munens andel af udgifterne74. Og på den måde kom planlægningen ud af 1931
uden arbejdet endnu var søsat.
Mens sognerådet på intet tidspunkt før 1926 drøftede arbejdsløsheds
spørgsmålet, så var arbejdsløsheden i kommunen et tilbagevendende punkt på
sognerådets dagsorden i sidste halvdel af tyverne ikke mindst i vintersæsonen,
hvor teglværkerne var lukkede. Samtidig kunne sognerådet se, hvorledes
socialudgifterne steg år for år uden problemerne aftog. Arbejdsløshedsspørgs
målet var blevet et så vigtigt område, at sognerådet i september 1931 på ny
nedsatte et arbejdsløshedsudvalg denne gang bestående af fem medlemmer,
H. Winter, Jørgen Sandbeck, P. Møller og A.C. Møller og sognerådsforman
den Chr. Jessen75. De store udgiftsstigninger på vejområdet i de sidste år af
1920’erne og begyndelsen af 1930’erne var ikke alene et spørgsmål om ved
ligeholdelse og udbygning af kommunevejene i Broager kommune. De var i
lige så høj grad et spørgsmål om at afhjælpe konsekvenserne af arbejdsløshe
den i kommunen og en forlængelse af sognerådets helt klare socialpolitiske
ønske om ikke at sende en stor del af befolkningen på fattighjælp. Når sogne
rådet den 11. maj 1928 besluttede, at yde et tilskud til udbygningen af et for
tov langs amtsvejen i Egernsund, så var det en forbedring for de gående i
Egernsund, men det var også en synlig hjælpeforanstaltning for de arbejdsløse
i byen, der samtidig markerede sognerådets vilje til at gøre noget ved proble
met.

Skolevæsenet.
Skolevæsenet var kommunens tredje store udgiftsområde, og som det fremgår
af tabel 12 var sognerådet også på skoleområdet økonomisk aktiv sammenlig
net med det generelle billede af sognekommunerne i Sønderjylland. Selv om
forskellen ikke var stor, så blev der med undtagelse af året 1922/23 anvendt
flere penge på skolevæsenet i Broager også relativt i sammenligning med de
samlede udgifter. Det kan der være flere forklaringer på. En nærliggende er
74) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 9.11 1930, 11.6 1931, 9.7 1931 og 8.10 1931.
75) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 12.3 1931, 9.4 1931 og 8.10 1931.
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kommunens udstrækning og de mange tidligere landkommuner, som betød, at
kommunen havde syv skoler. I Broager by blev de undervisningspligtige bor
gere betjent af Broager kommuneskole opført i 1912, der var kommunens
største skole med syv klasser og 187 elever i 1924 og i en menneskealder
(1920-1945) under overlærer Jens Pedersen Damtofts auspicier. I maj 1926
blev der oprettet en 8. klasse, som skulle modtage elever fra hele Broager
kommune, efter skolen havde haft problemer med børn, der var kommet i sko
le som 6-årige og derfor måtte gå to år i 7. klasse. Den ekstra klasse blev
oprettet med det spinklest mulige flertal, nemlig med seks stemmer for og tre
imod mens en undlod at stemme76. Kommunens næststørste skole var - ikke
overraskende - Egernsund skole, opført i 1875, hvor de fire lærer underviste
133 elever fordelt på fem klasser. Den tredjestørste skole finder vi i Skeide,
opført i 1879 og med en tilbygning i 1911, hvor skolens fire lærere undervi
ste 95 elever ligeledes fordelt på fem klasser. Vurderet ud fra antallet af lære
re, havde de to lærere på Skodsbøl skole, opført i 1891, noget mere at se til
med undervisningen af 72 elever i skolens to klasser. Iller skole havde ligele
des to lærer til de to klasser med 67 elever. Det samme var tilfældet i Dynt
skole, hvor skolens to lærere havde 43 elever. Endelig finder vi kommunens
mindste skole i Gammelgab, opført i 1912, hvor skolelæreren underviste de
33 elever i en klasse77.

Skodsbøl skole.

Foto: Arkivfoto

76) A.C. Rasmussen (1982), s. 31-32. Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 8.10 1925 og 15.1 1926.
77) N.A. Larsen (1934), s. 92-96. Danmarks Folkeskole (1924), s. 220-221 og 388.
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Tabel 12. Skoleudgifter pr. indbygger i Broager sognekommune og i de søn
derjyske sognekommuner 1922-1932
år

1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32

Broager
sognekommuner

sognekommunerne
i Sønderjylland

pr. indb.
i kr.

andel af
udg.

pr. indb.
i kr.

andel af
udg. i %

13,54
15,39
19,09
15,24
13,57
12,58
12,90
13,26
13,38
12,14

13,7%
16,9%
22,1%
16,7%
13,6%
13,4%
13,8%
14,7%
13,0%
9,6%

13,63
13,28
13,78
13,74
12,56
11,47
11,65
11,90
11,89
11,47

16,8%
15,0%
14,6%
12,8%
12,7%
11,8%
11,9%
12,2%
11,9%
10,6%

Mange små skoler var alt andet lige dyrere i drift end få større, da det betød
relativt flere førstelærere, som var bedre aflønnet end anden- og forskole
lærerne. Og lærerlønningerne var den største enkeltpost inden for skoleområ
det78. Hvor stor kan man faktisk få en fornemmelse af, da lærernes lønninger
sammen med andre mere eller mindre personlige oplysninger er udgivet på
tryk i 1924 og 1933. Selv om lærerlønningerne på Broager kommuneskole er
skønnet, så gik ca. 54% eller 51.110 kr. af kommunens samlede skoleudgifter
på 95.083 kr. i 1924/25 til betaling af kommunens 21 lærer inden der skulle
afholdes udgifter til rengøring, vedligeholdelse, undervisningsmaterialer
m.m. for ikke at glemme vedligeholdelsesudgifterne til lærernes tjenesteboli
ger. Det sidste var et punkt, som nok kunne give anledning til diskussion i sog
nerådet. Lærerstaben var ung med en gennemsnitsalder på blot 36 år med
H.M. Negendahl (56 år) på Skeide skole som alderspræsident og Elly Negendahl (24 år) samme sted, som skolevæsenets Benjamin. Det var overvejende
folk, der kom uden for landsdelens og som fyldte op for de, der enten faldt
under krigen eller som flyttede syd på med udsigten til en genforening af
landsdelen med Kongeriget.
Et andet forhold, der spillede ind på skoleudgifterne, var kommunens årli
ge tilskud til ikke mindst Broager Realskole på mellem 2.500 og 3.000 kr. Til
skuddet til Realskolen blev efter ønske fra amtsrådet givet på betingelse af, at
beløbet blev anvendt til halve og hele fripladser for trængende elever fra Bro
ager kommune, tildelt efter trang af sognerådet. Et tilskud til Realskolen, som
ikke talte på udgiftssiden, men som kostede indtægter for kommunen, var fri
78) Kim Furdal (1999), s. 343.
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tagelsen af skolen for ejendomsskat i 192379. Mens der var bred enighed om
tilskuddet til Realskolen, så deltes vandene, når spørgsmålet drejede sig om
tilskud til den tyske privatskole. Da spørgsmålet for første gang kom på sog
nerådets dagsorden i marts 1923 fik den tyske privatskole efter en skriftlig
afstemning afslag på en ansøgning om et tilskud med seks stemmer imod og
fem stemmer for. Året efter var stemningen dog vendt og den tyske privatskole
fik et tilskud på 300 kr. med seks stemmer for og fire imod. I 1931 fik skolen
tillige fritagelse for ejendomsskat på lige fod med Realskolen80. Men nye vin
de var på vej. I 1924 besluttede sognerådet således at opretholde den tysk
sprogede skole i Skodsbøl og samme år besluttede det tillige at oprette en tysk
skoleafdeling i Egernsund. Det sidste gav i øvrigt anledning til en del proble
mer, da man ikke havde plads på skolen og sognerådet derfor var nødsaget til
at leje sig ind hos Mathias Møller i Egernsund81. Selv om det ikke var de sto
re penge, så var de tyske skoleafdelinger med til at forøge omkostninger i for
hold til resten af landet og de dele af landsdelen, hvor der ikke blev oprettet
tyske afdelinger.

Tabel 13. Skolevæsenet i Broager kommune82.
Skole
Broager*
Egernsund
Skeide
Skodsbøl
Iller
Dynt
Gammelgab
Ia lt

Antal klasser
7
5
5
3
3
3
1
27

Antal børn
187
133
95
72
67
43
33
630

Antal lærer lønudgifter
6
4
4
2
2
2
1

14.640
9.620
8.970
4.980
5.280
4.980
2.640

21

51.110

* lønudgifterne for Broager kommuneskole er skønnet ud fra udgifterne til Egernsund skole.

Modsat vejvæsenet, som nød stor bevågenhed fra sognerådets side, så var
det begrænset med store projekter på skoleområdet i alt fald, når det drejede
sig om nybyggeri og ikke helt uden grund. Ganske vist havde krigen slidt på
skolerne, men mange af skolerne var forholdsvist unge og havde endnu ikke
nået reparationsalderen endsige den alder, hvor forholdene var blevet alvorligt
utidssvarende. Kun eleverne og lærerne i Dynt kunne i løbet af perioden glæ
de sig over nye lokaler. På mange måder var den politiske behandling af skole
projektet gnidningsløs. I marts 1924 blev planerne for den nye skole i Dynt
(den gamle var nedbrændt) godkendt af sognerådet og i juni samme år blev
79) Sønderborg amt. Trykt forhandlingsprotokol den 15.5 1923. Broager kommune. Forhandlingsprotokoller
den 26.4 1922, 6.3 1923 og 14.11 1929.
80) Broager kommune. Forhandlingsprotokoller 6.3 1923, 8.1 1924 og 31.3 1931.
81) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 29.4 1929 og 14.12 1924.
82) Danmarks Folkeskole (1924), s. 220-221 og 330.
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licitationsplanen for skolen godkendt, idet sognerådet samtidig besluttede, at
skolen skulle stå færdig den 15. september 1924. Sidste del af beslutnings
processen i sognerådet fandt sted den 8. januar 1925, hvor det blev vedtaget
at optage et lån på 50.000 kr. til dækning af byggeomkostningerne. Kun på et
punkt gav sagen anledning til diskussion, nemlig i spørgsmålet om, hvorvidt
der skulle opsættes kakkelovne i skolen eller skolen skulle bygges med en
kælder til centralvarme. På sognerådets møde den 24. marts 1924 besluttede
man at få et overslag over henholdsvis byggeudgifterne, hvis man opsatte kak
kelovne og et overslag over udgifterne til centralvarme. Spørgsmålet blev i
den grad et lokalpolitisk stridspunkt, at sognerådet den 29. april samme år
afgjorde spørgsmålet ved en afstemning, der faldt ud til fordel for kakkelov
nene med seks stemmer for og to imod83. Det var tydeligvis ikke mursten, som
sognerådet investerede i, men vejene, som kunne holde flere arbejdsmænd i
beskæftigelse. Der skulle derfor gå fem år før sognerådet i 1930 investerede i
en tilbygning til Egernsund skole, ikke uden grund. Som vi har set i det fore
gående oplevede Broager et fødselsboom i årene efter første verdenskrig, hvil
ket også slog igennem i Egernsund, hvor elevtallet voksede med 23% fra 133
elever i 1924 til 164 elever i 1933. Til elevtallet for Egernsund i 1933 skal
lægges de 49 elever i den tyske skole, der var kommet til siden tællingen i
1924. Så der var gode grunde til at udbygge skolen84.
I dag må det meget dystre billede af skolernes tilstand i årene efter første
verdenskrig nok siges at være tegnet i for mange mørke og sorte streger. Sko
lerne var bedre end deres eftermæle, hvad amtsskolekonsulenternes tilsyn
med skolerne også bekræfter85. Det var dog et problem for skolevæsenet, at det
manglede undervisningsmaterialer ikke mindst til danskundervisningen. Set
fra årtusindeskiftet var undervisningsmidlerne da også til at overse, hvad
nedenstående inventarliste fra Skodsbøl skole i perioden 1920 - 1927 giver et
godt vidnesbyrd om.

Skodsbøl skole.
Inventarliste fra Skodsbøl skole 1920-192786
Lærebøger
Læsebøger I
Læsebøger II
Læsebøger III
ABC

70
20
20
30
35

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

Regnebøger I,II,III
Sangbøger
Ny testamente
Kort over Danmark
Kort over Europa

110 stk.
70 stk.
30 stk.
1 stk.
1 stk.

83) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 13.3 1924, 24.3 1924, 29.4 1929, 12.6 1924, 10.7 1924,
14.8 1924 og 8.1 1925
84) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 10.7 1930. Danmarks Folkeskole (1924), s. 220 og (1933),
s. 260
85) Kim Furdal (1999) s. 344-349.
86) LaAab. Skolesamlingen. Skodsbøl skole. Inventariebog 1920-1927.
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Kort over Palæstina
Globus
Billeder i ramme
Vægtavler
Nodetavler
Linealer
Pegestok
Trækgardiner
Skoleborde 2 mands
Skabe
Katedre
Forhøjninger

1 stk.
1 stk.
3 stk.
5 stk.
1 stk.
2 stk.
1 stk.
5 stk.
23 stk.
3 stk.
2 stk.
2 stk.

Skamler
Stole
Spytkummer
Tavlerensere
Lamper
Gymnastiksko
Atlas
Naturhistorie
Bibelhistorie
Tyske læsebøger I,II
Kinderland 1-10
Forskellige læsebøger

5 stk.
3 stk.
3 stk.
2 stk.
8 stk.
30 stk.
30 stk.
30 stk.
50 stk.
25 stk.
10 stk.
15 stk.

Billedsamlingen:
01. Kulturhistoriske billeder fra Nordens oldtid: II, III, IV, V, VI
02. Geografiske billeder fra Danmark: Bornholm, Island, Møen, Færøerne,
Grønland, Furesøen, Frederiksholms kanal
03. Holberg
04. Øehlenschåger
05. Bjørnson
06. Thorvaldsens hjemkomst
07. Transport
08. Naturhistoriske billeder: Bjørn, uglen
09. Historiske billeder: “Danske kunstneres historiske malerier” red. J.V
Pedersen. Serie 2, nr. 1-8
10. Bibelhistoriske billeder: Tavlen til belysning af bibelsk forkundskab: I.
Templet på Kristi tid, II. Tabernakel, III. Nådestolen, skuebrødsbordet,
lysestagen, IV Jerusalem
Tilgang til inventarlisten:
Læsebog I
15 stk.
ABC
15 stk.
I en skole med 72 elever krævede denne inventarliste unægtelig betydelig
pædagogisk og organisatorisk talenter af skolens lærer. Der har kun næsten
være skolebøger nok til samtlige elever og hvis de 23 tomandsborde har været
udtryk for, hvad der har været af siddepladser til eleverne, så har der ikke
været pladser til at undervise mere end 46 elever på samme tid. Nu er det ikke
her formået at gå i dybden med undervisningen i Skodsbøl skole. I denne sam
menhæng er det imidlertid interessant, at størsteparten af undervisningsmate
rialerne, som bl.a. lærebøger, læsebøger, sangbøger og billedsamlingen blev
indkøbt lige efter Genforeningen. Til gengæld er det ikke utænkeligt, at man
i starten har fortsat med de tyske regnebøger ligesom man beholdt de tyske
læsebøger til undervisning af mindretallet. Interessant er det også, at mens der
kom 30 bøger til samlingen i løbet af de syv år, så blev der ikke kasseret noget
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i disse år. I alt fald ikke, hvis inventarlisten er ført korrekt. Der blev indkøbt
det absolut nødvendige, men heller ikke mere. Selv om sognerådets forhand
lingsprotokol ikke nævner alle indkøb til skolerne, så var bevillingerne meget
afmålte, men de giver til tider nogle små tidsbilleder, som f.eks. når Skeide
skole i august 1923 fik bevilget et bogskab og skoleudvalget ved samme
lejlighed fik tilladelse til at indkøbe 36 skolebolde eller når Broager skole i
januar 1925 blev bevilget penge til indkøb af 20 par gymnastiksko. Året efter
blev der på ny bevilget penge til undervisningsmaterialer, men under forud
sætning af, at bogbindingen foregik i kommunen, hvilket i praksis ville sige
bogbinderen i Egernsund87. Mere alvorligt var det, at de sønderjyske folke
skoler ikke overholdt kravene til gymnastikundervisningen88. Sognerådet måt
te derfor i januar 1925 udskrive et større beløb til anskaffe de nødvendige
gymnastikredskaber.
Mere henholdende var sognerådet, da det i september 1930 fik en henstil
ling fra Statens Håndgerningstilsyn om at anskaffe symaskiner til skolerne. I
første omgang besluttede sognerådet ikke at bevilge pengene dette år, men
sognerådet indhentede alligevel et tilbud fra Singer Co. Symaskiner A/S i
årets sidste måned. Efter at have læst tilbudet blev sagen på ny udsat og først
i december 1931 fik skolerne de nødvendige symaskiner. Indkøbet af syma
skinerne står i skærende kontrast til indkøbet af gymnastikredskaberne, der
blev anskaffet umiddelbart efter amtsskolekonsulentens henvendelse og illu
strerer dermed godt sognerådets indstilling til denne del af undervisningen89.
Men kommunens økonomi var også en hel anden i 1930 end i 1926. Sognerå
dets opmærksomhed var nu tydeligvis rettet mod vejområdet ligesom kom
munens udgifter til renter og afdrag nu for alvor begyndte at blive mærkbare
på kommunens økonomi.

Papirnusseri og andre forhold.
Social-, vej- og skoleudgifterne var kommunens største udgiftsposter, men
sognerådet havde også andre arbejdsområder ligesom udgifterne til driften af
kommunen blev bogført på andre konti. Inden vi går videre, skal vi derfor kort
se på disse. Administrationen af sognekommunerne frem til kommunalrefor
men tåler på ingen måde sammenligning med udvikling af den kommunale
administration efter 1970. I langt de fleste sognekommuner i Sønderjylland
bestod den kommunale administration i slutningen af 1960’erne kun af en
kæmner evt. hjulpet af en kontorassistent, men Broager sognekommune var
langt større end de fleste andre sognekommuner i Sønderjylland. I de mindste
kommuner var det meget ofte sognerådet og især sognerådsformanden, der
klarede det administrative arbejde.
87) Broager kommune. Forhandlingsprotokoller den 7.8 1923 og 8.1 1925, 12.8 1926.
88) Kim Furdal (1999), s. 350-353.
89) Broager kommune. Forhandlingsprotol 11.9 1930, 16.12 1930 og 10.12 1931.
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Broager fik allerede på et meget tidligt tidspunkt en egentlig administra
tion. Allerede inden Broager kommune var en juridisk realitet, havde sogne
udvalget opslået en stilling som kommunesekretær. Den 31. januar 1922 hav
de sognerådet derfor godt 30 ansøgere til en stilling som kommunesekretær
(kæmper). Valget faldt på Christian Skjold, der skulle tiltræde den 15. febru
ar, kun 14 dage efter ansøgningsfristen. Arbejdsopgaverne var primært bog
føring og førelse af kommunens regnskab90. Christian Skjold må dog have haft
mere end rigeligt at se til, for han fik meget hurtig en medhjælper på konto
ret. I 1923 blev Jørgen Tychsen ansat som kommunekasserer, et arbejde han
bestred med største nidkærhed frem til 1977, de sidste år dog som konsulent
uden mødepligt. Han var da 92 år. Det kan man nu ikke læse i sognerådets for
handlingsprotokoller, men Sønderborg amt gav i juni 1924 sognerådet tilla
delse til at aflønne en kontorist foruden kommunesekretæren. Men derved
blev det ikke og det følgende år måtte sognerådet også afsætte 1.800 kr. til den
tidskrævende skatteopkrævning91 Kommunekontoret fik i løbet af 1920’erne
tydeligvis mere at lave og den 8. august
1929 afhjalp sognerådet på situationen
ved at bevilge en elevstilling på konto
ret.92
Kommunekontoret, hvor sognerådet
også holdt sine møder, kom til at ligge i
logebygningen, som kommunen lejede
af Broager Spare- og Lånekasse93. For at

Chr. Skjold

Foto: Privat foto

90) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 31.1
1922 og 29.3 1922.
91) Sønderborg amt. Trykt forhandlingsprotokol den 2.. 6
1924
92) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 8.8
1929 og den 11.9 1930.
93) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 3.4
1922 og 11.51922 .
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Jørgen Tychsen

Foto: Arkivfoto

alting skulle gå ordentlig til, fik kontoret den 14. juli 1922 en instruks
ligesom sognerådet fik en forretningsorden for sit virke. I de første år blev
møderne aftalt fra gang til gang, men efter Chr. Jessens tiltræden som sogne
rådsformand i 1929 blev møderne fastsat til den anden torsdag hver måned kl.
18. Desværre blev forretningsgangen i sognerådet samtidig gjort mere smidig,
idet en række af sagerne herefter blev drøftet i de enkelte fagudvalg, som ind
gav en indstilling til sognerådet. Den lokalhistorisk interesseret kunne nok
have ønsket sig, at sognerådet havde holdt sig til den oprindelige praksis, som
ikke efterlod sig så mange sorte huller94. Mens sognerådsmedlemmerne på
dette tidspunkt i mange andre sognekommuner selv klarede det administrati
ve arbejde med bogføring, skatteopkrævning o.lign, så fik sognerådet i Broa
ger i løbet af ganske få år etableret en lille men professionel forvaltning til at
klare disse opgaver. Som en lille morsom detalje af denne udvikling kan næv
nes, at sognerådet i oktober 1924 lod snedker H. Christensen lave et egetræs
skab til folkeregisteret og i juni 1927 bevilgede kontoret en regnemaskine og
en adresseringsmaskine95.
Mens sognerådet i løbet af det første tiår gjorde sig fri af en række admini
strative opgaver, så varetog det også andre - om end væsentlig mindre - opga
ver end forvaltningen af social-, skole- og vejområdet. En af de væsentlige
opgaver i tiden lige efter Genforeningen var gennemlæsningen af det nationa
le register med henblik på at kontrollere og evt. supplere med oplysninger om,
hvorvidt de pågældende i tiden fra den 1. oktober 1918 til den 15. juni 1920
havde fast bopæl i kommunen og indtil 15. juni 1920 havde været tysk stats
borger, som var betingelserne for at blive optaget i det nationale register og
dermed opnå dansk statsborgerskab. Til dette arbejde blev der nedsat et under
udvalg, som i tvivlstilfælde havde bemyndigelse til at undersøge forholdene
nærmere og ved personlig indkaldelse for udvalget udrede og dokumentere
forholdene. Arbejdet skulle og gik stærkt. Underudvalget skulle nedsættes
inden den 1. september 1921 og allerede den 29. oktober holdt sognerådet et
møde med underudvalget om arbejdet. Herefter blev skemaerne samlet og
udlagt til gennemsyn for beboerne i Broager i december samme år, inden de
blev returneret til amtet, som traf den endelige afgørelse om samtlige ind
førelser96. Dermed var sognerådets andel af det nationale register færdig, men
sognerådet fik i løbet af 1920’erne stadig indfødsretssager, som det skulle
undersøge og tage stilling til.
Langt mere arbejdsmæssig tyngde over tid var der i sognerådets mange
bevillingssager. Som vi tidligere har set, havde Broager kommune mange kro
er og gæstgiverier, som kommunen i kraft af brændevinsafgiften nød godt af.
Selv om i alt fald nogle kroejere mente, at afgiften lå i overkanten og den ved
et par lejligheder blev foreslået nedsat, så er der ingen tvivl om, at kroer, gæst
94) Broager kommune. Forhandlingsprotokoller den 14.7 1922 og den 3.4 1929.
95) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 16.10 1924 og 16.6 1927.
96) Hans H. Worsøe (1994), s. 235-250. Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 29.10 1921 og 12.12
1921.
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givere og værtshuse med en spiritusbevilling havde kronede dage i Broager.
Men for ejerne lå adgangen til det forjættede land i en beværterbevilling med
ret til udskænkning af stærke drikke og kun de færreste søgte som bagerme
ster Hans Hørlyck i Broager om beværterbevilling uden ret til udskænkning af
de stærke drikke97. Bevillingssagerne var derfor et fast tilbagevendende punkt
på sognerådets dagsorden og det kan ikke altid have været lige let, når tidli
gere eller nuværende sognerådsmedlemmer var blandt ansøgerne. Ikke desto
mindre foregik behandlingen gnidningsløs og kun ved en ansøgning om tilla
delse til at drive konditori i Broager var sognerådet nødsaget til at skride til
skriftlig afstemning, hvorefter bevillingen blev givet med syv stemmer for98.
Beværteransøgninger var nok de fleste, men ikke de eneste bevillingsansøg
ninger, som sognerådet fik ind. Nye tider inden for underholdningsbranchen
var nemlig på vej til Broager. Den 29. maj 1922 gav sognerådet fru H.
Normansen tilladelse til at drive biograftheater i Broager. Hvorvidt hun rent
faktisk udnyttede bevillingen vides ikke, men den 13. juni 1929 kunne Søn
derborg amt meddele sognerådet, at C. H. Clausen i Broager havde fået sin
biografbevilling forlænget i tre år. I den forbindelse blev Hermann Winter
valgt til biograftilsynet. Datidens film var ekstremt brandfarlige og tilsynet
skulle bl.a. sikre, at biograferne var tilstrækkelig sikret mod og ved brand.
Interessen for de levende billeder i Broager var dog stor nok til, at C.H. Clau
sen i april 1931 på ny bad om en forlængelse af sin biografbevilling99. Nye
tider gjaldt også biltrafikken, der langsomt men sikkert satte sin pejlemærker
i kommunen. I april 1924 fik Færgekroen tilladelse til at opsætte en benzin
tank og kun fire måneder senere fik konkurrenten Margrethe Nommensen,
ejeren af ”Den grønne Kanin” i Egernsund, tilladelse til at opsætte en benzin
stander, når blot hun placerede den på hendes egen grund. I april 1929 fik Chr.
Struck tilladelse til at flytte sin benzinstander fra Conradsens ejendom til sin
egen ejendom og på årets sidste sognerådsmøde i 1931 fik bagermester
Magnus Nielsen i Broager ligeledes tilladelse til at opstille en benzinstan
der100.
Det gjaldt for sognerådet i tyverne som kommunalbestyrelsen i dag, at
størsteparten af udgifterne på forhånd var båndlagte til bestemte opgaver, men
sognerådet havde dog mulighed for at tildele mindre beløb til foreninger, insti
tutioner med almen nyttigt formål. Denne del af arbejdet varetog sognerådet
med afmålt håndfasthed og det var yderst sjældent, at det her kom til afstem
ning om en bevilling. Der blev kun yderst sjældent givet penge til formål uden
for kommunen. Således blev i september 1929 en anmodning fra GI. Estrup
herregårdsmuseum om tilskud afvist ligesom sognerådet to måneder senere
afviste at yde tilskud til det danske hospital i Hamborg. Meget betegnende for
sognerådets indstilling, var det villig til at yde et tilskud på 100 kr. til et
97) Sønderborg amt. Trykt forhandlingsprotokol den 5.4 1930.
98) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 17.6 1926.
99) Broager kommune. Forhandlingspotokoller den 29.5 1922, 13.6 1926, 11.7 1929 og 9.4 1931.
100) Broager kommune. Forhandlingsprotokoller den 29.4 1924, 14.8 1924, 3.4 1929 og 10.12 1931.
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arbejdshjem, som landsforeningen “Arbejdet adler” påtænkte at oprette, hvis
foreningen vel at mærke ville opføre hjemmet i Sønderjylland101.
Lidt mere velvillig så sognerådet på foreninger og institutioner inden for
kommunegrænsen - men kun lidt mere. I maj 1923 fik Broager Biblioteksfor
ening 300 kr. til sit arbejde og i november 1924 fik Broager Husflidsforening
433,65 kr. til dækning af husflidsskolens driftunderskud. Ved samme lejlighed
fik Broager Idrætsforening forhøjet sit tilskud fra 100 til 150 kr. Det hørte
absolut til undtagelsen. Væsentlig bedre stillet var kommunens frivillige
brandværn, der med jævne mellemrum måtte bede kommunen om penge til
mere uomgængelige investeringer i bl.a. brandsprøjter og slanger, som da
sognerådet godkendte en bevilling til 45 meter nye brandslanger til Skodsbøl
frivillige brandværn, men selv i disse sager kunne det hænde, at sagen gik til
bage med besked om en nærmere redegørelse102. Til gengæld havde tilskuddet
til Broager Tekniske Skole nærmest karakter af en fast bevilling. Der blev
absolut ikke ruttet med skatteydernes penge i Broager kommune. Med den
konstatering vil vi i det følgende se nærmere på, hvor pengene kom fra.

Hvor kom pengene fra?
Som vi har set i det foregående var Broager kommune og kommunens udgif
ter stærkt præget af en dybtgående krise inden for teglværksindustrien, der
sendte mange af kommunens teglværksarbejdere ud i arbejdsløshed. Mens vi
i det foregående har set på de enkelte store udgiftsposter, vil vi i det følgende
se på, hvad det kostede at drive Broager kommune i 1920’erne og hvorledes
sognerådet fik indtægter og udgifter til at gå op i en højere enhed. Det giver
tabel 14 en del af svaret på. Tabellen giver et overblik over de samlede ind
tægter og udgifter pr. indbygger i Broager kommune sammenholdt med sog
nekommunerne i Sønderjylland fra kommunens oprettelse i 1922 til 1932.
Som det ses svingede indtægterne kraftigt. Sognerådet lagde højt ud med
98,58 kr. pr. indbygger i det første regnskabsår. Herefter faldt omsætningen i
de to følgende år til 86,61 kr. i 1924/25 inden kronekrisen satte ind, hvorefter
udviklingen vendte, så omsætningen med 99,89 kr. pr. indbygger nåede et
foreløbigt højdepunkt i 1926/27. De følgende år faldt omsætning igen til
90,13 kr. pr. indbygger i 1929/30, hvorefter indtægter og udgifter steg til
126,20 kr. i det sidste regnskabsår 1931/32.
Sammenligner man situationen med gennemsnittet for sognekommunerne i
Sønderjylland, så omsatte sognerådet i Broager de to første år flere penge.
Herefter vendte situationen med det lille økonomiske opsving frem til krone
krisen, så omsætningen i 1925/26 for landsdelen under et lå gennemsnitlig
16,03 kr. over omsætningen i Broager kommune. Den udviklingen satte
101) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 12.9 1929 og 14.11 1929. Sønderborg amt. Trykt forhand
lingsprotokol den 30.7 1928.
102) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 8.8 1929.
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kronekrisen en meget brat stopper for og det følgende år lå Broager godt og
vel på gennemsnittet for landsdelen. Herefter bremsede sognerådet i Broager
langt hårdere op for økonomien end det generelt var tilfældet i Sønderjylland,
så omsætningen i Broager i regnskabsåret 1929/30 lå 7,04 kr. under gennem
snittet for landsdelen. Indgangen til 1930’erne blev et nyt vendepunkt i den
kommunale økonomi i Broager og ved udgangen af kommunens første årti
omsatte sognerådet i Broager 18,39 kr. pr. indbygger mere end det var tilfæl
det for landsdelens sognekommuner set under et. Det er svært at sige noget
generelt ud fra disse tal. Et står dog lysende klart. Da krisen for alvor satte ind,
så bremsede sognerådet langt hårdere op i økonomien end det generelt var
tilfældet i Sønderjylland.

Tabel 14. Samlede indtægter pr. indbygger i Broager sognekommune og de
sønderjyske sognekommunerne 1922-1932
år
1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32

Broager
sognekommuner
98,58
90,92
86,61
91,17
99,89
93,86
93,36
90,13
102,67
126,20

sognekommunerne
i Sønderjylland
81,24 kr.
88,67 kr.
97,31 kr.
107,20 kr.
99,23 kr.
97,33 kr.
97,83 kr.
97,17 kr.
100,29 kr.
107,81 kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Nu kan de kommunale indtægter dække over flere ting med vidt forskelli
ge konsekvenser. I første række bestod de af skatteindtægter, statsrefusioner,
der kom ind til kommunen hvert år, som en almindelig driftsindtægt, men
“indtægterne” kunne også være kassebeholdningen fra det foregående år, eller
aktiver og lån, som sognerådet af gode grunde kun kunne bruge en gang. Der
for var det ikke uvæsentlig for Broager som for andre kommuner, hvorledes
indtægterne var sammensat. Her vil vi nøjes med at se på de tre hovedklum
per på indtægtssiden i sognekommunernes regnskaber, beholdningen fra sid
ste regnskabsår, lån og skatteindtægter. De tre indtægtsposter udgjorde med
enkelte undtagelser nemlig mellem 90% og 98% af sognekommunernes
indtægter. Indtægter som statsrefusioner og andre indtægter var i denne sam
menhæng ubetydelige selv om de i enkelte år godt kunne spille en vigtig rol
le for at få regnskabet til at hænge sammen.
Som det fremgår af tabel 15, så var skatteyderne også i tyverne hovedbi
dragyderne til kommunens indtægter. Der var heller ikke andre steder at hen
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te pengene, hvis man ikke ville låne pengene eller spise af formuen. Med und
tagelse af det første og sidste år, så svingede skatternes andel af de samlede
indtægter i Broager mellem 60% og 74%. Det var set i forhold til gennem
snittet for sognekommunerne i Sønderjylland meget højt. Faktisk var Broager
kommune i langt højere grad skattefinansieret end det var tilfældet med sog
nekommunerne i Sønderjylland set under et. Det betyder omvendt, at sogne
rådet i Broager i langt mindre grad finansierede de kommunale udgifter med
lån og/eller træk på kassebeholdningen. Kun i kommunens første regnskabsår
lå den lånefinansierede andel af indtægterne højere i Broager end gennem
snittet. Her er forklaringen, at sognerådet i Broager i det første leveår skulle
indfri landkommunernes gæld og derfor var nødsaget til at låne 200.000 kr.
Og sognerådet i Broager var endog meget tilbageholdende med at optage
lån, som det fremgår af tabellerne 15 og 16. Bortset fra 1922/23 og 1930/31
lånte sognerådet i Broager ikke noget, der blot tilnærmelsesvis kan sammen
lignes med det generelle billede i Sønderjylland. I regnskabsåret 1927/28 lån
te sognerådet ikke en eneste krone og i 1924/25 var låntagningen på 1 øre pr.
indbygger! Hvilket til gengæld betød, at skatteyderne i syv af de ti år måtte
betale mere i skat end gennemsnitsskatteyderen i Sønderjylland. Dette afspej
ler sig også i den lånefinansierede andel af de samlede indtægter. Med undta
gelse af det første regnskabsår lå den kun over 10% i 1925/26 og 1930/31. Det
skal sammenholdes med gennemsnittet for sognekommunerne i Sønderjyl
land, hvor en lånefinansieret andel af indtægterne på over 10% var hovedreg
len. I første halvdel af 1920’erne var det generelle billede i Sønderjylland
ligefrem sådan, at mere end 20% af sognekommunernes indtægter stammede
fra lån. Broager sogneråd pantsatte bestemt ikke fremtiden.

Tabel 15. Sammensætning af de tre største indtægtsposter i Broager kom
mune og i de sønderjyske sognekommuner 1922-1932
år

1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32

Broager
sognekommuner kr.

sognekommunerne
i Sønderjylland kr.

Behold.

Lån

Skatter

Behold

Lån

Skatter

2,75
10,24
22,16
5,80
20,08
26,00
21,89
15,42
13,13
19,06

42,93
4,92
0,01
9,76
3,15
0,00
6,78
6,60
13,12
8,03

52,48
55,21
58,42
67,22
72,96
66,24
59,20
61,02
67,29
65,81

8,29
10,33
10,96
11,44
12,89
18,18
20,76
19,96
17,86
19,39

21,14
19,16
20,75
21,70
14,93
14,68
10,83
12,42
13,31
12,10

49,24
55,09
61,45
68,06
69,23
62,17
59,94
57,68
61,76
61,47
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Ser man på hensigten med de lån, som sognerådet optog i tyverne, så var de
langt hen ad vejen også præget af megen snusfornuft og forsigtighed. Faktisk er
det største lån i løbet af de ti år også kommunens første lån på 200.000 kr. til
dækning af landkommunernes omstridte gæld, som blev optaget i 1922 i Kom
munernes Kreditforening og som forklarer det store lån i regnskabsåret
1922/23103. Herpå gik der tre år før sognerådet igen gik ud på lånemarkedet.
Denne gang for at optaget et 5% lån på 50.000 kr. til finansiering af henholds
vis den nye skole i Dynt med 25.000 kr. og 25.000 kr. til istandsættelsen af
bivejene i kommunen ud over det budgetterede efter sognerådet i 1924 havde
overtaget vejene af landkommunerne104.1 1928 havde kommunen igen brug for
lån og nu begyndte man også her at mærke, hvorledes krisen kradsede i Broa
ger. Først optog sognerådet i marts 1928 et mindre lån på 6.500 kr. til køb af et
areal i Egernsund, der skulle tilbagebetales over ti år, men kun to måneder sene
re bad sognerådet amtet om tilladelse til at låne 40.000 kr. i Broager Spare- og
Lånekasse til en kassekredit, som amtsrådet bevilgede105.
Efter disse lån begyndte sognerådet så småt at blive ganske godt kendt med
lånemarkedet, som det stadig hyppigere hentede penge fra til driften og kom
munens store vejprojekter i slutningen af 1920’erne og begyndelsen af
1930’erne. Allerede i 1929 optog kommunens således et 5% lån på 30.000 kr.
med en løbetid på 30 år i Kommunernes Kreditforening til dækning af et
driftsunderskud i regnskabsåret 1928/29106. Det var absolut ikke englejammer,
når sognerådet klagede sin nød over for ministerierne og i øvrigt førte en påhol
dende udgiftspolitik. De to sidste år inden udgangen af 1931 gik lånene dog til
finansiering af kommunens andel af det store amtslige vejprojekt fra Frydend
al til Egernsund. Først optog kommunen i 1930 et 5% lån på 60.000 kr. i Kom
munernes Kreditforening til dækning af ekspropriationsudgifterne i forbindelse
med projektet og året efter endnu et 5% lån på 40.000 kr. Dermed løb den sam
let låntagning til projektet, der også skulle give beskæftigelse til de arbejdsløse,
op på 100.000 kr107. Selv om Broager kommune i slutningen af 1920’erne tyde
ligvis havde problemer med finansieringen af sine udgifter, så havde sognerå
det næppe grund til at sove uroligt om natten. Som det er fremgået, så var
sognerådet ikke mindst i begyndelsen af 1920’erne yderst påholdende med at
optage lån og situationen var på ingen måde alarmerende. Sønderjylland var i
årene efter Genforeningen brolagt med eksempler på sognekommuner, hvor
gældsproblemerne havde en langt mere eksistentiel karakter.
Ser man endelig på kommunens brug af kassebeholdningen, så tegner der sig
her et meget interessant billede. Her er udsvingene i Broager nemlig langt
103) Sønderborg amt. Trykt forhandlingsprotokol den 9.5 1922.
104) Sønderborg amt. Trykt forhandlingsprotokol den 16.5 1925. Broager sogneråd. Forhandlingsprotokol
den 8.1 1925 og 27.4 1925
105) Sønderborg amt. Trykt forhandlingsprotokol den 28.3 1928 og 10.5 1928. Broager kommune. Forhand
lingsprotokol den 8.3 1928.
106) Sønderborg amt. Trykt forhandlingsprotokol den 13.5 1929. Broager kommune. Forhandlingsprotokol
den 3.9 1929.
107) Sønderborg amt. Trykt forhandlingsprotokol den 17.11 1930 og 17.9 1931. Broager kommune. Forhand
lingsprotokol den 30.10 1930, 9.11 1930 og 9.7 1931.
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større end det generelt var tilfældet i Sønderjylland. Dette og den omstændig
hed, at kassebeholdningen var ekstraordinær stor i de år, hvor kommunen ikke
lånte penge tyder stærkt på, at sognerådet mere eller mindre bevist søgte at
spare penge op, så kommunen havde en kassebeholdning til betaling af større
investeringer inden for f.eks. vejvæsenet. Man kan f.eks. godt have sognerå
det mistænkt for at have sparet op til kommunens udgifter i forbindelse med
anlæggelsen af amtsvejen Frydendal-Egernsund, når man ser på den opspa
ring kommunen foretog i årene 1926/27 og 1927/28. Men det kan også
skyldes frygten for fremtiden. Den økonomiske og sociale situationen var
ualmindelig sort i disse år og i en uvis fremtid er lidt på kistebunden ikke nød
vendigvis det ringeste. Noget andet er så, at sognerådet med sin sparsomme
lighed var med til at forværre krisen i Broager på et tidspunkt, hvor der var
behov for at pumpe penge ud i omsætningen til at fremme beskæftigelsen.
Først i 1928/29, da det stod klart for sognerådet, at den økonomiske krise fort
satte og den store arbejdsløshed ikke blot forsvandt, begyndte sognerådet med
sine store vejprojekter bevidst at tømme kassebeholdningen for bl.a. at afhjæl
pe og afbøde virkningerne af arbejdsløsheden.

Tabel 16. Skatternes, kassebeholdningernes og lånenes andel af de samlede
indtægter i henholdsvis Broager kommune og sognekommunerne i Sønder
jylland 1922-1932.
år

1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32

Broager
sognekommuner kr.

sognekommunerne
i Sønderjylland kr.

Behold.

Lån

Skatter

Behold

Lån

Skatter

2,8%
11,3%
25,6%
6,4%
20,1%
27,7%
23,4%
17,1%
12,8%
15,1%

43,6%
5,4%
0,0%
10,7%
3,2%
0,0%
7,3%
7,3%
12,8%
6,4%

53,2%
60,7%
67,5%
73,8%
73,0%
70,6%
63,4%
67,7%
65,5%
52,1%

10,2%
11,7%
11,3%
10,7%
13,0%
18,7%
21,2%
20,5%
17,8%
18,0%

26,0%
21,6%
21,3%
20,2%
15,0%
15,1%
11,1%
12,8%
13,3%
11,2%

60,6%
62,1%
63,2%
63,5%
69,8%
63,9%
61,3%
59,4%
61,6%
57,0%

Skatteligningen.
Selv i de mest fordragelige sognekommuner var skatteligningen en årlig til
bagevendende kilde til diskussion, hvis kommunen havde et stort antal skat
teydere, som levede af lønindkomster. Det gjaldt om nogen sognerådet i Bro
108

ager, hvor man allerede ved sammenlægningsoverenskomsten havde lagt den
første brosten med bestemmelsen om, at landkommunernes gæld skulle afvik
les med en tillægsskat på befolkningen i de pågældende landkommunerne. Og
der blev, som vi allerede har set, ikke handlet med denne tillægsskat. I regn
skabsåret 1931/32 fik skatteyderne i Broager, Mølmark, Skodsbøl og Iller
således pålagt en tillægsprocent på henholdsvis 0,9%, 0,5%, 0,3% og 0,5%.
Det kræver vist næppe større fantasi at forestille sig reaktionerne rundt
omkring i kommunen, når sognerådet bekendtgjorde disse tillægsprocenter.
Den tilbagevendende diskussion om disse har næppe fremmet samarbejdet i
sognerådet108.
Det var dog ikke disse procenter, der gav anledning til den største diskus
sion i sognerådet, men derimod fordelingen af skatteprovenuet på henholdsvis
indkomster og ejendom, idet kommunens lønmodtager ved Socialdemokrati
et ønskede at lægge hovedparten af skatteprovenuet på ejendomsskatten, mens
gårdmændene af gode grunde så deres interesse i at lægge vægten på ind
komstskatten. Derfor var det næsten også fast kutyme, at sagen blev afgjort
ved en skriftlig afstemning. Det var således tilfældet, da fordelingen blev drøf
tet i oktober 1924, hvor der kom ikke mindre end tre forslag på bordet, idet
Jørgen Sandbeck foreslog en fordeling 60-40% på henholdsvis ejendom og
indkomst, mens Chr. Hollensen spillede ud med den omvendte fordeling 4060% på ejendom og indkomst. Og som kompromiets mand foreslog Chr.
Blomgren en fordeling 50-50%. To afstemninger måtte der til inden Jørgen
Sandbecks forslag blev vedtaget med seks stemmer mod fem. Sagen fik i
øvrigt et efterspil, idet amtsrådet nægtede at godkende fordelingen og i stedet
“anbefalede” sognerådet en fordeling 50-50%, som sognerådet godkendte i
erkendelse af sagens stilling109. To år senere blussede diskussionen op på ny,
idet Andreas Thomsen denne gang foreslog en fordeling 45-55% på hen
holdsvis ejendom og indkomst, mens August Hilmer forslog en 50-50% for
deling, som amtet havde henstillet to år tidligere. Denne gang blev Andreas
Thomsens foreslag vedtaget med seks stemmer for og to imod og det hjalp
ikke, at August Hilmer inden det følgende møde havde indsendt en skriftlig
protest mod byrådsmødets gyldighed. Forslaget blev ved andenbehandling
igen vedtaget med seks stemmer for og to imod. Den skæve fordeling førte
dog ikke denne gang til et indgreb fra amtets side110.

Renter og afdrag. Udgiftsfordelingen.
I det foregående har vi set på de enkelte udgiftsposter, men for at få et mere sam
let billede af sognerådets prioriteringer og den førte politik under et, skal jeg afslut
tende præsenterer tre tabeller (17, 18 og 19), der giver en oversigt over de vigtigste
108) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 12.3 1931.
109) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 9.10 1924, 16.10 1924 og 14.12 1924.
110) Broager kommune. Forhandlingsprotokol den 25.10 1926 og 11.11 1926.
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udgifter i henholdsvis Broager kommune og de sønderjyske sognekommuner. Der
er ingen grund til at kommentere de tre sidste udgiftsposter nærmere end det tidli
gere er gjort. Det afgørende er her den meget høje andel, som socialudgifterne
udgjorde af de samlede udgifter i Broager set i forhold til de sønderjyske sogne
kommuner set under et og det omsving, der sker på vejområdet i Broager fra og
med 1928/29.
Men når sognerådet kunne anvende en så stor andel af penge på socialområdet,
så måtte der også være andre steder, hvor man anvendte mindre. Her er der speci
elt to områder, der har interesse. Det ene er kommunens udgifter til Amtsfonden.
Jeg skal ikke her komme nærmere ind på denne post, men af hensyn til forståelsen,
så var sagen den, at de sønderjyske kommuner opkrævede størsteparten af amts
skatterne for de sønderjyske amter. De “amtskatter”, som Broager kommune og de
øvrige sønderjyske kommuner opkrævede, blev derefter udbetalt til det pågælden
de amt, for Broagers vedkommende til Sønderborg amt. Det er dette beløb, som på
udgiftssiden går under betegnelsen “Amtsfonden”111. Her var det Broager kommu
nes held, at sognerådets udbetalinger til Amtsfonden var mindre end gennemsnittet
for de sønderjyske sognekommuner. Da kommunens indtægter ikke nødvendigvis
var tilsvarende mindre, så gav det kommunen luft til finansiering af andre omkost
ninger. Det gælder dog for Amtsfonden, at sognerådet ikke selv var herrer over,
hvor meget det skulle opkræve og udbetale til Amtsfonden. I den henseende var
Broager kommune kun et ekspeditionskontor for Sønderborg amt.

Tabel 17. Fordelingen af udgifterne i Broager kommune 1922-1932.
år
1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32

renter amtsfonden opsparing socialudg.
og afdrag
3,7%
5,8%
9,3%
5,3%
5,7%
8,5%
4,9%
5,4%
5,1%
10,7%

12,0%
14,6%
20,9%
24,4%
21,1%
19,8%
17,8%
18,3%
8,4%
12,4%

38,9%
18,7%
10,6%
22,5%
26,0%
23,4%
18,4%
14,7%
19,3%
17,2%

25,9%
37,1%
22,8%
22,0%
16,5%
22,9%
26,3%
26,5%
25,0%
20,5%

vejudg.

skoleudg.

0,2%
0,5%
5,6%
1,4%
5,0%
5,8%
12,4%
14,3%
18,6%
24,3%

13,7%
16,9%
22,1%
16,7%
13,6%
13,4%
13,8%
14,7%
13,0%
9,6%

Helt anderledes forhold det sig med kommunens udgifter til renter og
afdrag. Og her er der i forhold til amtsgennemsnittet særdeles interes
sante forskelle. Sammenholder man disse forskelle, så var - som vi tid
ligere har konstateret - sognerådet meget nøjsomme, grænsende til det
111) Kim Furdal (1999), s. 304-306
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ydmyge i forhold til optagelse af lån. Det slog markant igennem i
udgifterne til renter og afdrag, som lå langt under gennemsnittet for
Sønderjylland, hvorved Broager havde langt flere penge til rådighed til
f.eks. betaling af de store socialudgifter. Derfor har jeg også i artiklens
sidste tabel trukket udgifterne til rente og afdrag frem og forskellen til
gennemsnittet for dermed at sætte betydningen af den meget påholdende
lånepolitik i relief. M ed undtagelse af regnskabsåret 1931/32 svingede
forskellen på denne udgiftspost mellem Broager kommune og gennem 
snittet for sognekommunerne i Sønderjylland mellem 6,56 kr. pr. ind
bygger i 1923/23 og 14,05 kr. pr. indbygger i 1925/26. Det var faktisk
så store forskelle, at alene denne årlige “besparelse” pr. indbygger i for
hold til gennemsnittet oversteg udgifterne til fattighjælp og den de
fleste år var i stand til at betale vej udgifterne!
I stedet for at låne sig frem, foretog sognerådet i Broager i første halv
del a f 1920’erne en større opsparing end det generelt var tilfældet for de
sønderjyske sognekommuner. Først efter krisen satte ind, faldt opspa
ring i regnskabsåret 1928/29 til under gennemsnittet for sognekommu
nerne i Sønderjylland for dermed at finansiere anlægsudgifterne på
vejom rådet og sætte de mange arbejdsløse i beskæftigelse. Man skal
derfor helt frem til regnskabsåret 1931/32 før de mange lån i forbindelse
m ed anlæggelsen a f am tsvejen og udretningen a f Havnevej slog
igennem på de kommunale udgifter i Broager med en tredobling af
udgifterne til renter og afdrag, så niveauet nærmede sig gennemsnittet
for landsdelen.

Tabel 18. Fordelingen af de gennemsnitlige udgifter for sognekommunerne
i Sønderjylland 1922-1932.
år
1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32

renter amtsfonden opsparing socialudg.
og afdrag
15,7%
13,4%
16,9%
17,6%
15,7%
16,7%
15,7%
14,1%
12,7%
13,0%

21,7%
23,9%
24,1%
25,1%
25,4%
21,7%
22,7%
21,5%
20,6%
18,3%

20,1%
15,0%
14,3%
18,5%
21,5%
24,7%
22,9%
20,8%
21,9%
22,7%

8,7%
15,1%
10,5%
9,8%
9,7%
9,9%
10,9%
12,2%
12,9%
13,8%

vejudg.

skoleudg.

9,2%
9,5%
14,1%
10,0%
9,1%
9,5%
9,9%
13,4%
14,4%
17,0%

16,8%
15,0%
14,2%
12,8%
12,7%
11,8%
11,9%
12,2%
11,9%
10,6%

På den baggrund vil jeg hævde, at det var kommunens held eller man skul
le måske hellere sige klog politik, at Broager sognerådet op gennem
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1920’erne ikke, som det var tilfældet i mange andre sønderjyske sognekom
munerne lånefinansierede de særdeles vanskelige år efter Genforeningen. Der
var ellers gode argumenter nok for dette og mange andre steder lyttede man
til disse, men ikke i Broager. Den politik gav sognerådet luft til at føre en mere
aktiv socialpolitik til afhjælpning af de store sociale problemer i Broager
kommune end det normalt var tilfældet og da arbejdsløsheden i sidste halvdel
af tyverne for alvor blev hovedproblemet i kommunen, var der plads til “at
mildne luften for de klippede får” med store beskæftigelsesprojekter. I dag,
hvor diskussionen mere drejer sig om karakteren af beskæftigelsestilbuddene,
kan der være grund til at citere det socialdemokratiske folketingsmedlem fra
Als, Jens Bladt, der fra 1922 til 1940 hovedsagelig var beskæftiget ved vejar
bejder på Als, og som i sine erindringer “Alsiske Minder” meget indlevende
har skrevet om arbejdsforholdene som vejarbejder i mellemkrigsårene på Als:
“Alle var bange for at blive fyret, og derfor gjaldt det om at klare arbejdsnor
merne i række og geled sammen med arbejdskammeraterne i kolonnen. Var
der én, der ikke kunne klare tempoet, ja så kunne han få sine tilgodehavende
småpenge. Det vedkom ikke arbejdsgiveren. Han kom aldrig til at savne
arbejdskraft. Som regel lå der 10-20-30 arbejdsløse i vejgrøften ved arbejds
pladsen, som bogstaveligt ventede på, at en eller anden skulle falde om af
træthed, så der kunne blive en chance for at komme i arbejde”112. Man for
nemmer kun alt for tydeligt de vilkår i hjemmene, der under arbejdsløsheds
perioderne lå bag den optræden fra såvel formændene som de arbejdsløses
side.

Foto: Arkivfoto

Arbejdet ved Smøl Vold.
112) Jens Bladt: “Alsiske minder”Aabenraa 1967, s. 97-98.
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Vejkort fra 1924

Foto: Arkivfoto

Tabel 19. Udgifterne til renter og afdrag i henholdsvis Broager kommune og gennemsnittet for sognekommunerne i Sønderjylland 1922-1932
år
1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32

Broager kommune
3,62
5,30
8,05
4,86
5,64
8,00
4,56
4,86
5,20
13,50

Sønderjylland

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

12,76
11,86
16,43
18,91
15,54
16,29
15,36
13,72
12,70
14,06

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

forskel
9,14
6,56
8,38
14,05
9,90
8,29
10,80
8,86
7,50
0,56

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Bag mange af de tal, som har været remset op i det foregående, gemmer
sig menneskeskæbner, der var afhængig af, om sognerådet havde råd og
vilje til at iværksætte et vejprojekt, der kunne give brød på bordet eller om
vejen gik den tunge vej til sognerådsformanden for at bede om penge fra
Hjælpekassen eller den ydmygende fattighjælp. Det er vanskeligt at vurde
re, hvorvidt de mange enkelte politiske beslutninger, der gemmer sig bag
tallene, var bestemt af bestemte politiske holdninger. Langt hen ad vejen
var sognerådet i Broager tvunget til at handle, som det gjorde for at for
hindre sult hos de mange arbejdsløse, men der er heller ingen tvivl om, at
når mange af de næsten endeløse regnskabstal, ser så anderledes ud end det
var tilfældet i de fleste andre sognekommuner i Sønderjylland, så skyldes
det også, at Socialdemokratiet, som det eneste sted i Sønderjylland, havde
betydelig indflydelse i Broager sogneråd.

Afrunding.
Der kan skrives mange historier om Broagerland i tyverne. Jeg har forsøgt
at skrive ud fra det ganske særlige, nemlig Broager sognekommune som et
industrisamfund i kraft af teglværksindustrien. Broager sognekommune
var en industrialiseret ø blandt landets ca. 1.300 sognekommuner. Sogne
kommunerne var helt overvejende landbosamfund, der levede af landbru
get og ingen anden sognekommune i Sønderjylland havde i 1920’erne en
industri, som blot tilnærmelsesvis kunne måle sig med teglværksindustri
en i Broager sognekommune. Det gav helt andre økonomiske, sociale og
kommunalpolitiske eksistensbetingelser og dermed et helt andet udgangs
punkt for sognerådets arbejde ikke mindst efter kronekrisen i midten af
tyverne.
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Det har været ledetråden for denne gennemgang af Broager kommune og som
også er forklaringen på, hvorfor så mange andre interessante forhold og histori
er fra Broager i tyverne ikke er medtaget. Enøjet? måske! Men jeg håber til
gengæld, at den tålmodige læser har en lidt bedre forståelse af de sammenhæn
ge, der var mellem beslutningerne, som de elleve sognerådsmedlemmer til tider
i heftig diskussion traf og så det liv, der foregik uden for kommunekontoret.
Sognerådsmedlemmer i Broager 1920-1933
Sogneudvalgsvalg den 26. juli 1920:
(3. 10. 1874 - 27. 4. 1943) teglværksejer, CathriChr. Hollensen
nesminde, Mølmark. Formand for sogneudvalget.
(30. 3. 1870 - 30. 3. 1952) arbejdsmand, Egernsund
Wilhelm Mohr
(Socialdemokratiet).
(22. 10. 1884 - 16. 1. 1978) skibshandler, Egernsund.
H.P. Hansen
Broager.
Niels Jessen
husmand, Broager,
Chr. Bentzen
snedker, Broager.
P. Hansen
(2. 1. 1880 - 22. 11. 1963) købmand, Egernsund
Chr. Blomgreen
(Danskborgerlig Fællesliste).
(28. 11. 1861 - 2. 6. 1924) gårdejer, Skeide.
Tøge Gregersen
gårdejer, Krammark.
Tøge Tychsen
(8. 12. 1876 - 4. 8. 1950) trælasthandler, Broager.
Adolf Bøse
Andreas Thomsen (20. 7. 1875 - 25. 3. 1954) gårdejer og sparekassedirek
tør, Skodsbøl (Danskborgerlig Fællesliste).
Sognerådsvalget den 10. marts 1922:
Peter Jensen
(17. 5. 1869) snedker, Dynt. Formand for sognerådet
(Husmandsliste).
Peter Christensen tagtækker, Broager. Næstformand for sognerådet (So
cialdemokratiet).
Christian Hollensen (se valget 1920).
Jørgen Sandbeck
(5. 2. 1883 - 1.9. 1953) tømrer, Skodsbøl (Socialdemo
kratiet),
bager, Broager.
Christian Koch
(5. 8 1873 - 11.1. 1936) teglmester, Egernsund.
August Hilmer
Andreas Thomsen (se valget 1920).
(se valget 1920).
Chr. Blomgren
Johan Heegaard Isaksen Broager (Socialdemokratiet).
(19. 9. 1898) landmand, Skeide (Danskborgerlig
Christian Christensen
Fællesliste)113.
Hermann Winter
(19. 9. 1879 - 10. 6. 1938) savskærer, Mølmark (So
cialdemokratiet).
113) Broager Lokalhistoriske Arkiv. A 938. Protokol for Socialdemokratisk Forening i Egernsund, s. 9
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Sognerådsvalg den 12. marts 1925:
Chr. Hollensen
Formand for sognerådet (se valget 1920).
August Hilmer
(se valget 1922).
Peter Jensen
(se valget 1922).
Jørgen Schmidt
(27.2.1876) smedemester, Mølmark.
Hermann Winter
(se valget 1922).
Andreas Thomsen (se valget 1920).
Chr. Blomgren
(se valget 1920).
Adolf Bøse
(se valget 1920).
Valdemar Berggreen
Johan Heegaard Isaksen
(se valget i 1922).
Sognerådsvalg den 8. marts 1929:
Chr. Jessen
(17. 9. 1878 - 24. 8. 1962) husmand og fhv. kaptajn, Skods
bøl. Formand for sognerådet (liste R).
gårdejer, Smøl. Næstformand for sognerådet.
P. Møller
(se valget 1922).
Jørgen Sandbeck
(se valget 1922).
Hermann Winter
(25. 7. 1882) smedemester, Broager (lokal mellemstandsliste).
Chr. Christensen
(15. 10. 1872 -21.4. 1946) købmand, bager og gæstgiver,
Asmus Møller
Iller (Socialdemokratiet),
H. Chr. Schmidt
gårdejer, (landmandsliste).
Heinrich Horn
(20. 4. 1881 - 2. 3. 1971) købmand, gæstgiver og landmand,
Broager (Tysk Fællesliste).
A. Chr. Møller
(19. 10. 1892 - 2. 6.1980) teglværksejer (Grønland), Egern
sund (lokalliste).
Hans Peter Jessen (30. 1. 1887) murer, Skodsbøl (Socialdemokratiet).
Jørgen Lorentzen
(11.8. 1889) murermester, Iller (liste R).
Sognerådsvalg den 9. marts 1933:
Chr. Jessen
(se valget 1929).
(se valget 1922).
Hermann Winter
Jørgen Sandbeck
(se valget 1922).
urmager, Broager (Danskborgerlig Fællesliste),
Christian Juhler
Hans Diedrichsen arbejder, Skodsbøl (Socialdemokratiet).
(25. 10. 1895) overgendarm, Egernsund (Danskborgerlig
Anders Rudolph
Fællesliste).
Carsten Jepsen
gårdejer, Skeide (Tysk Fællesliste),
Chresten P. Hansen arbejdsmand, Egernsund (Socialdemokratiet).
Jens Andresen
(16. 12. 1880) gårdejer, Skeide (Danskborgerlig Fællesliste),
overgendarm, Skodsbøl (Socialdemokratiet).
Laurids K. Brun
Christian Sibbesen (22. 8. 1880 - 17. 6. 1960) gårdejer, Gammelgab (Danskbor
gerlig Fællesliste).
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Orglet i Broager Kirke!
a f Hack Busch
Orglet har alle dage været et kostbart inventar i en kirke, hvorfor de første
orgler i danske kirker først kom i de største og rigeste kirker såsom domkir
ker og kirker i større købstæder. Det første opstilledes således i Ribe domkir
ke i 1200 tallet, og de næste fulgte langsomt efter.
Broager kirke kunne ret tidligt være med som et tegn på at være et velha
vende sogn. Det første skriftlige tegn herpå er fra 1591 med et notat om et
ældre orgel skrevet på plattysk ”De Orgele unde de Døbe in disser Kerken
veroldet, vordoruen und verfallen” hvorfor det, ’’nodwendich scholden vaneurt und betert werden”.(Orgel og døbefont i disse kirker er forældet, råddent
og forfalden, hvorfor det nødvendigvis skulle fornyes og udbedres). Kort og
godt orgelet trængte til fornyelse.
1592 under Hertug Hans den Yngre’s regeringstid blev der så bygget et nyt
orgel af Meister Joachimij Wilmers og hans svend Hierronimij Berendes for
218 mk. Dispositionen er som oplyst i kirkeinventarium af 1665.
Der var 7 stemmer: Principal-Octava-Mixtura-Mittelmåssig-Getact-Floten
und Regal.
I de følgende år blev orglet tilset flere gange og gennemgik en større hoved
reparation i 1634. Da hører det ind under Hertugen af Lyksborg, og Broager
kirke er på den tid hovedkirken i det lille hertugdømme. Efterhånden var org
let så defekt, krige og hårde tider prægede den tid. Først i 1739 bliver der ind
gået en større kontrakt mellem hertug Friedrich af Lyksborg og orgelbygger
Johann Dietrich Busch fra Itzehoe om at bygge et nyt orgel til Munkebrarup
(den kirke var nu hovedkirken), og et til Broager kirke med anvendelse af
brugbare gamle dele. Desuden skulle Busch reparere orglerne i Nybøl, Ullerup og Sottrup.
Prisen for orglet i Broager sattes til 540 mk. Der var nu 11 stemmer.
Disposition
Manuel
Prinicipal
Octave
Qvinta
Sieflöt
Mixtur
Octave
Trompete

Brust
Gedact
Flöte Gedact
Octave
Sesqvialter

8f von metal
4f
3f

m

4 fach
2f
8f halbiert

8f von metal
4f von metal
2f
2 fach

Zimbelstern und Tremulant

8f betyder at piben er 8 fuss eller fod lang, længden er tonebestemmende.
4fach betyder kor.
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Uddrag fra kontrakten i brudstykker: Gehäuse von guter truckenen Führen.
Holtz mit zierL.em Schnitz Werk. (Orgelhuset er lavet i godt tørt fyrretræ,
med kunstfulde billedskærearbejder). Zu jedem Werke zwey neue WindLaden vom allerbesten truckensten Eichen-Holtz. (Vindladen hvorpå pibema
terialet står er udført i egetræ).------neue Manualclavier von Buchsbaum und
schwartzen Eben-Holtz, mit der langen Octave als C, D, E, F, Fis, G, Gis bis
c ", so dass selbige zusammengekoppelt werden können. (Klaviaturet er
udført i bøgetræ med indlægning af ibenholt, med den lange octave fra C til
det lille c2 kan sammenkobles.

Lidt om orglets opbygning
Hovedværk. (Manuel)
Orglets centrale bredt klingende del.
Brystværk. (Brust)
Orglets spinkleste del placeret i soklen under
hovedværket.
Positiv.
Orglets spinklere klingende del .
Pedal.
Spilles med fødderne, hovedsageligt orglets
basregistre.
Vindladen. (Wind-Laden)
Opsamler luften fra bælgene og på den står
piberne.
Orgelregistre.
Orgelstemmerne.
Mensurering.
Pibernes dimensioner.
Intonation.
Arbejdet med pibernes klangfarver.
Temporering.
Tonernes
indbyrdes
stemningsmæssige
afstand indenfor oktaverne.

Rück p o s itiv w erk

På tegningen er alle dele
benævnt på tysk, beteg
nelser som orgelbyggere
benytter sig a f den dag i
dag.
Foto: Privat
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Spillemekanikkens inddeling.
1. Trakturmekanikken som udgår fra klaviaturets tangenter og slutter i vind
ladens toneventiler.
2. Registraturmekanikken som udgår fra spillebordets registertræk og slutter i
vindladens sløjfer eller registerventiler.
3. Koblingerne som muliggør at man med en tangent kan åbne flere toneven
tiler i samme og andre værker.
4. Kombinationerne som gør det muligt ved hjælp af et håndbetjent træk eller
et forberedt trin kan skifte til en forudbestemt registering.
5. Øvrige hjælpemidler herunder crescendoanordning.
6. Spillebordet fra hvilken de ovenstående 5 grupper betjenes.

1740 var der overtagelsesforretning ved Flensborgorganisten Liiders. Det
fremgår at Busch havde forenet Oktave 2 og Sifflot 2lA i et register til en blan
det stemme. Derved fik han plads til yderligere Dulcian 16f i HW. (I stedet for
at man isatte to træk et til hver stemme, blev disse to stemmer samlet i et træk,
og derved fik man plads til at indsætte dulcian 16f på HW vindladen, en udvi
delse af orglets klangkapacitet).
Efter regelmæssig orgelpleje i nogle år blev den forsømt. Hertugdømmet
Lyksborg ophører idet den sidste hertug Frederik Wilhelm dør barnløs i 1779,
og hertugdømmet og dermed Broager kirke går tilbage til den danske krone.
Nu bliver det en almindelig kirke med hvad dertil hører. Det bliver en del for
sømt, så i 1828 måtte orglet gennemgå en hovedreparation ved Marcussen og
Reuther.
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1908 blev hele værket udskiftet af Marcussen og søn, Aabenraa. Facaden
blev gjort stum med bibeholdelse af de gamle piper. Der var 14 stemmer.
Disposition.
1. Manual.
Fløte
8f.
Gambe
8f
Principal
8f
Bordun
16f
4f
Oktave
Rauchtqvinte 2 2/3 2f

2. Manual.
Liebl. Gedackt
Salicional
Flauto amabile
Geigenprincipal
flauto transverso

8f
8f
8f
8f
4f

Pedal.
Violoncello
Subbass
Gedacht

Koppier 2M - 1M, 2M - P, 1M - P. Handregistriering, Tutti, Forte, Piano.
1 9 1 4 -1 8 blev facadepiberne udtaget og tinnet blev brugt til krigsmateriel,
i stedet indsattes stumme blikpiber på deres plads.
I 1927 afsluttedes en gennemgribende hovedrestaurering af kirken, - - de
gamle pulpiturer langs kirkeskibets nord- og sydvægge blev taget ned og fjer
net, orgelpulpituret udskiftedes med det nuværende. Orgelhuset gamle under
del forsvandt undtagen de to brystværnsluger, som i restaureret tilstand
indsattes i orglets forside. Orgelfacaden fra 1740 byggedes sammen med pul
piturets forside, hvori der indsattes felter der var dekoreret af Nicolai Nissen
fra Warnitz (Varnæs). Orgelfacaden var stum men med bibeholdelse af piber
ne fra 1914 - 18.

Hertug Frederik a f Lyksborg s våbenskjold, navnetræk og årstal.
Foto: Søren Giilck
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1968 byggede Marcussen og søn atter et nyt orgel, det nuværende, idet man
dog bevarede den gamle facade, som nu blev klingende. Denne gamle facade
og de tidligere omtalte brystværkslåger er så det eneste der er bevaret fra orge
let fra 1740. Værket har nu 18 stemmer.
Disposition ifølge notat fra 1968.
Hovedværk.
Brvstværk.
Pedal.
1. Principal
8’
1. Gedakt
8’
1. subbas
2. Rørfløjte
8’
4’
2. Rørfløjte
2. Oktav
4’
3. Oktav
3. Principal
T
3. Gedakt
4’
4. Gedaktfløjte
4. Nasat
4. Nathorn
1 2/3’
5. Gemshorn
2’
5. Cymbel
2 kor
5. Fagot
6. Mixtur
4 kor
6. Regal
8’
7. Endnu ikke indsat
Tremulant.
Koblinger; Hovedværk og brystværk, pedal og brystværk,
Pedal og hovedværk.

16’
8’
8’
4’
4’

I forbindelse med kirkens restaurering i 1998 blev facaden også pyntet op
med maling.
Ifølge vor organist er orglet nu det 5. i rækken, velklingende og velpasset,
så det skulle kunne udfylde sin funktion i kirkens liv langt ind i det tredje årtu
sinde.

Hack Busch, født 17. 4. 1920 i Huil, Eng
land, gm. Kirsten Stray Jørgensen født 6.
8. 1920 i Oslos Norge død 1985. Børn.
Gunhild 1948, Eskil 1951, Hack 1955.
Lægevidenskabelig
embedseksamen
1948. Efter hospitalstillinger distriktlæge
på Grønland 1949 - 61. Praktiserende
læge i Broager 1962 - 1990.
Videnskabelig produktion, et værk om
nogle forfædre, Orgelbyggerfamilien
Busch fra Itzehoe.
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Personligheder på Broagerland.
a f Ingelise Jørgensen
Cathrine Petersen er født i Egernsund den 27. juni 1890. Hun har boet her lige
til sin død den 11. september 1969. I 1907 blev hun gift med snedkermester
Jørgen Petersen. De drev snedkeriet på Storegade, i dag Sundgade 29.
Foruden at passe hjemmet med svende og lærlinge på kost, havde Cathrine
Petersen også kræfter til at engagere sig uden for hjemmet. Hun var således i
1932 med til at oprette ”Den velgørende Husmoderforening” for Egernsund.
Det var, som navnet siger, en forening, hvor medlemmerne trådte til med
hjælp til familier med behov for støtte. Det var der et stort behov for, thi den
alvorlige krise dengang med blandt andet stor arbejdsløshed ramte særlig
hårdt i Egernsund.
Alle medlemmer betalte et kontingent for at være med, fastsat til 1 krone
årligt. Der blev afholdt basar med forskellig underholdning, lotteri og tom
bola, hvor medlemmerne selvføl
gelig fremstillede gevinsterne.
Overskuddet blev brugt til hjælp
på forskellig vis: Der blev uddelt
pakker med mad og tøj til værdigt
trængende. Foreningens medlem
mer lavede på skift mad til børne
familier, hvor moderen var syg
eller på anden måde havde brug
for hjælp, og det var mange, der
virkelig trængte. Cathrine Peter
sen var gennem årene henholdsvis
formand, næstformand eller kas
serer i foreningen fra oprettelsen i
1932 til nedlæggelsen i 1960. For
eningen var hendes hjertebarn,
hvor hun var drivkraften.
Da snedkeriet i 1939 blev bortforpagtet til en nevø (Hans Peter
sen) flyttede Jørgen og Cathrine
ind i lejligheden på 1. sal i villaen
hos deres datter og svigersøn,
Marie og Jørgen Heine Jensen. I
1942 døde hendes mand, hun blev
boende der til sin død i 1969 efter
et langt og for sine medmenne- Cathrine Elise Petersen, født Hansen.
sker opofrende levned.
Foto: Privat
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Set og Sket
Ved Karin Flugt Jonasson

Januar 1998
Leif Hansen overtager Broager Radio og TYV Egernsund får cafeteria og
døgnkiosk på havnen. Vemmingbund campingplads lukker. Cathrinesminde Teglværk modtager kulturpris 1998. Rengøringsfirma Aimtek oprettes i
Egernsund.
Februar 1998
Ingelise Hansen udstiller malerier i Broager Spare- og Lånekasse. Broager
- Hallen overtager motionscenter.
Marts 1998
Børnehaven ’’Spiloppen” indvies. Chr. Caspersen udnævnes til æresmed
lem i turistforeningen. Brand på Materialegården i Broager. Malerens
Lagersalg åbner i Vestergade 27. Ulla Viotti udstiller teglskulpturer på Cathrinesminde teglværk.
April 1998
Indbrud på Maskinfabrikken Frederik Petersen i Smøl.
Maj 1998
Den gamle ringovn på Cathrinesminde teglværk tændes. Kursuscenter
åbner på Gammelmark 18. 150 elmetræer fældes i kommunen (Elmesyge).
Else og Preben Møller åbner tøjbutik i Egernsund.
Juni 1998
Teglværksspillet ’’Stene for brød” opføres 5 gange. Ny teglværksmodel
(1:20) præsenteres på Cathrinesminde Teglværk. Danfoss indvier fabrik i
Broager. Privatfly nødlandet ved Dynt. Natursti åbnet ved Stensigmose.
Lossepladsen udvides.
Juli 1998
Ringridning i Broager. Indbrud i klubhus på idrætscenter. Vemmingbund
får beach-volleybane.
August 1998
Charlotte Skøtt overtager Tinna’s blomster i Egernsund. Ringridning i Skei
de og Brunsnæs. Kaj Jensen får kommunens lederpris. Fåredag på Cathri
nesminde Teglværk.
September 1998
Kim Enevoldsen åbner autoværksted på Smedevej. Randi Haugaard og Dan
Nielsen får byforskønnelsespris. Børnekor i Broager ophører. Broagers
ældste indbygger, Henriette Müller Olsen, dør 103 år gammel. Indvielse af
tilbygning ved Egernsund Brandstation.
Oktober 1998
Ridehal indvies hos Stald Shadock, Smøl.
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November 1998
Bogen ’’Broagerland X” udgives. Broager får rulleskøjterampe. Årets
B.U.I.er blev Else og Lars Asmussen.
December 1998
Marsvin strandet i Vemmingbund. Rejsegilde på det nye lægehus.
Januar 1999
Fotograf Bjørn Sørensen starter forretning i det gamle bibliotek. Christian
Weidenhof åbner massageklinik i Broager. B.U.I. modtager 700 000 kr. fra
Lokale- og Anlægsfonden, 50 000 kr. fra Broager Spare- og Lånekasse og
1 million kr. fra A. R Møller Fonden til udvidelse af idrætscentret. Egernsundbroen får et nyt styresystem. Skeide Mose ophøjes til et vådområde.
Februar 1999
Cathrinesminde Teglværksmuseum får en sten fra den kinesiske mur.
Broager Posthus sat til salg. Tamilske flygtninge er med til at reparere ring
ovnen på Cathrinesminde teglværk. Birgit Frost Jensen bliver leder af
Broager Fritidshjem.
Marts 1999
B.U.I. får 15 000 kr. fra Unibank og 5 000 kr. fra Sydbank til det nye idræts
center. Det nye lægehus tages i brug.
April 1999
Udstilling i Byrådssalen af Vibeke Fonnesberg’s Broagerlands Profiler.
Brand i Strandkroen i Vemmingbund. Rikke Hansen laver årets reklame
plakat til Tivoli. Carsten Hansen åbner maskinværksted på Nejsvej 18.
Winnie Styhm Jensen åbner massageklinik på Drosselvænget 17. Petersen
Tegl i Nybølnor laver mursten med indlæg af 24 karat guld til Mercedes
Benz bygningen i Berlin.
Maj 1999
Broager og Omegns Husholdningsforening opløses. Udstilling på Broager
Posthus om en brevveksling fra 1. verdenskrig. Sognehus i Egernsund
opgivet. Broagerlands Efterskole i Skeide planter grundlovstræ. Gammel
mark Camping udvider.
Juni 1999
Egernsundbroen kåret som årets arbejdsplads. Ringovnen på Cathri
nesminde Teglværk tændes. Maskinstationen T.O.F. starter i Broager.
Juli 1999
Ringridning i Broager. Ældrerådet og Broager Andelsboligforening går
sammen om 20 olle-kolleboliger i Broager. Posthuset lukker og slukker.
August 1999
Postbutik åbner i Tobakshuset, Storegade 5. Tine Hansen ny bibliotekar i
Broager. Broager Hjemme Service oprettes på Tværvej. Ringridning i
Brunsnæs og Skeide. Forsamlingsgården i Skeide solgt. Niels Jørgensen
bliver halbestyrer i Egernsund. Maskin Industri A/S Viborg overtager
maskinfabrik i Egernsund.
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September 1999
Fåredag på Cathrinesminde Teglværk. Plejehjemmet modtager 25.000 kr.
fra Lions Klub. Rejsegilde på Idrætscenter. Morden Hansen (spejder) mod
tager Broager Kommunes lederpris. Viola og Henning Schmidt, Mølmark
20, får Turistforeningens æresplakette. Egernsund Kirke fylder 90 år.
Oktober 1999
Ihle Grafisk Produktion har 75 års jubilæum. Kommunen køber posthuset.
Broager Døgnkiosk overtages af Adelaida Rasmussen. Erica Lykke Ander
sen åbner galleri i Skodsbøl. Teglværksvandring. Broager Brandværn får
radioudstyr til røgdykkerne.
November 1999
Plejehjemmet ’’Strandhjem” fylder 60 år. Broager Gaveshop, Set, Pauli
19A, åbner. Kaj Jensen (badminton) får B.U.I.’s lederpris.
December 1999
Egernsund Skole fylder 25 år. Skoven ved Mindehøjen fældet i orkanen.
Den gamle Tjørn i Brunsnæs vælter i orkanen den 3. december.
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FORORD
I rækken af bøger om Broagerlands historie er bind 12 klar,
udgivet af Lokalhistorisk Forening for Broagerland.
Det er en fornøjelse at bringe en ny bog ud på det lokalhi
storiske marked, hvor forventningerne er store og de kri
tiske briller pudsede. Bogen rummer en række mindre
artikler, hovedsageligt fra sidste århundrede, og fra de
fleste artikler kan man finde en pointe og stof til eftertanke.
Hvor har dog meget forandret sig her på Broagerland, det
vil man undrende kunne konkludere.
Samlere af Broagerland bøgerne er vores trofaste kunder,
tak for det. Uden deres fortsatte interesse er det ikke muligt
at udgive denne perlerække af lokalhistoriske artikler. Vi
har også tro på, at bøgerne finder plads i bogreolen som
velkomne gaver rundt om i landet, hvor gamle Brouelandsbørn nu end har slået sig ned. Endeligt er det gået op for
mange tilflyttere at bøgerne er en værdifuld og spændende
vej til at forstå den egn og den by, man har valgt at bo i.
En stor tak til alle bidragyderne.
Rigtig god fornøjelse i selskab med BROAGERLAND XII.
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Romanus, som den tog sig ud i 1947.

Kultegning a f O. Stoltenberg

„M/S Romanus“
- En stranding
ved Skeldekobbel 1952
A f Arne Duus, Odense
I timen omkring midnat, tirsdag den 25. marts 1952 blev beboerne i
skovløberhuset i Skeldekobbel vækket af et par forkomne skibbrudne, der
drivvåde af snesjap og havvand bankede på husets døre og vinduer. Udenfor
stod fragtskipper Aage Christensens kone, Henriette Christensen og skibs
dreng Hardy Hansen, begge fra Svendborg. Kort tid inden var de grundstødt
ved kysten omkring hundrede meter derfra med motorskonnerten Romanus af
Soby, undervejs fra Flensborg til Fåborg med en ladning koks. Skipper selv
var i første omgang blevet ombord.
Vores familie boede i nabohuset ikke langt derfra. Min far og bedstefar - Keddc og Christian Duus - var begge fiskere og havde deres båd og anløbsbro på
stort set samme sted, som Romanus var strandet. De blev derfor også vækket
Ibr om muligt at bistå med bjergningen af personlige ejendele, skibsmateriel
og lignende. Det blev der dog ikke noget af i første omgang, da en kraftig
blæst og voldsom snefygning umuliggjorde et sådant forehavende.

________

Næste formiddag skulle min søster Marga til eksamen i Skeide skole, og da
hun spændt og ivrig fortalte om nattens begivenheder, blev hun mødt med
skepsis og vantro miner: en stranding ved Skeldekobbel - den historie skulle
hun længere ud på landet med! For lokalbefolkningen, som er bekendt med
havet omkring Broagerland, måtte en stranding på lige det sted da også
forekomme noget nær usandsynlig. Netop på strækningen fra Borreshoved til
Bramsnæs - og især ud for Skeldekobbel - er farvandet vidt åbent, og vandet
når hurtigt en stor dybde. Da Romanus stødte på grund, skete dette således
kun omkring 50 meter fra land. Ud for pynten ved Kobbelskoven ligger der
godt nok en del store sten, men det var langt uden for den rute, Romanus
havde lagt, nemlig sejlrenden ud ad Flensborg Fjord, syd om Als med kurs
mod Fåborg.

Motorskonnert stran
det ved Skeide i nat
Besætningen reddede sig ved at svømme i land
Sønderborg, onsdag,
i* NAT ved 0,45-tiden modtog
* polttitt i Sønderborg medde
lelse om, at motorgaleasen »Hominut« af Søby i det tætte enelog var strandet ud for Sk?lde~
kobbel. Kun 50 meter fra land
etaar »Romanus*, der har en be
sætning paa tre mand, haardt
paa grund. De ombordværendef

skipper Aage C h r i s t e n s e n ,
Svendborg, hans kone og en
skibidrenø« maatte svømme i
land. Skibet medfører en kokslast/ men der kan endnu ikke
liøei noget om chancerne for
en bjergning, idet /arvandet er
meget uroligt. »Romanus« var
aa vej Ira Flensborg til Faaorg med 500 tons koks.______

S

Nyheden om strandingen i Dybbøl-Posten ” 26.3.1952
Da eftermiddagsaviserne udkom, blev de sidste skeptikere dog overbevist, idet
den usædvanlige begivenhed havde fundet vej til nyhedsspalterne. Jydske
Tidende og Dybbøl-Posten omtalte strandingen under lokalstoffet, mens den i
Sønderjyden var forsidestof under en 3-spaltet overskift: ’’Stranding ved
Skeide i nat - besætningen svømmede i land”.
Hvad var der gået forud for strandingen, hvordan kunne den finde sted, og
hvad blev der senere af skib og besætning?
Da M/S Romanus tirsdag morgen den 25. marts 1952 lagde fra kaj i Flens
borg, kunne ingen forudse de ulykker, det følgende døgn ville føre med sig.
Romanus var på ingen måde noget nyt og uprøvet skib. Det var bygget på
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Thurø i 1889, og inden Aage Christensen overtog det i 1952, havde det været
indregistreret i Egernsund i en årrække. Fra 1925 til omkring 1950 tilhørte det
H.P. Hvid i Alnor, og frem til 1951 Asmus Sommer på Lågmaj. For året 1952
findes det indregistreret i Søby på Ærø - det sidste hjemsted i skibets 63-årige
historie. For Aage Christensen var fartøjet, dets maskine, sejlføring og øvrige
udstyr derimod et helt nyt bekendtskab. Han selv var fyldt 26 en måneds tid
forinden, og Romanus var hans første skib. Turen fra Flensborg til Fåborg var
tillige hans første fragtsejlads efter overtagelsen, og han havde hårdt brug for
luren for hurtigt at få gang i indtjeningen. Med sig ombord havde han sin et
år yngre kone og en skibsdreng på knap 19 år, som af de lokale beboere ved
Ske Idekobbel blev beskrevet som en lille splejs, der ikke var meget bevendt i
tilfælde af hårdt vejr.
Men foreløbig så vejret ud til at ville skikke sig, og vejrudsigten fra Meteo
rologisk Institut frem til næste dags morgen gav ingen betænkeligheder ved at
lægge fra kaj. Romanus var et solidt og sødygtigt fartøj, og med en motorkraft
på 44 hk var det manøvredygtigt og velegnet til kystsejlads. Det eneste minus
var den sparsomme og utrænede besætning. Et stykke hen på eftermiddagen
blæste det op til en uventet kraftig snestorm, som skulle få voldsomme følger
for trafikken til lands og til vands. Dybbøl-Posten kunne næste dag fortælle,
.il snestormen og fygningen havde medført betydelige vanskeligheder for
trafikken i Sønderjylland. Særlig slemt så det ud på egnen omkring Als og
Sundeved. Her måtte Falck i Sønderborg rykke ud adskillige gange, og den
fyldte morgenrutebil fra Kegnæs til Sønderborg kørte i grøften ved Høruphav.
I >ct var under sådanne forhold, Aage Christensen var undervejs med skib og
besætning.
Ved østen vind er der ikke andet, der tager af for stormen end Kegnæs Fyr”,
plejede min bedstefar at sige. Det var hans måde at give udtryk for, hvor voldsomt havet mellem Als og Broagerland kan komme i oprør, når det viser sig
Ini sin værste side.

Ifolge Aage Christensens egne oplysninger til Sønderjyden var Romanus nået
lorbi Kegnæs Fyr og Drejet og helt ud til Gammel Pøl, inden det første af en
i.rkke uheld indtraf. Det hele begyndte ved halvfiretiden om eftermiddagen.
<>mkring det tidspunkt, hvor snestormen brød løs, fik Romanus maskinskade,
i det var ikke muligt for Aage Christensen, som endnu ikke var fortrolig med
•.kihcts motor, at få denne i gang igen. Foruden maskinen - som nu altså ikke
\ ,ii til nogen nytte - var Romanus skonnertrigget med to master og tilhørende
•a*|l foring. Med en passende besætning ville det derfor have været muligt at få
ii sejl og søge nødhavn eller afvente bedre vejr.
P.t ^rund af den voldsomme snefygning var sigtbarheden stærkt nedsat.
II ri med var landkending og orientering ved hjælp af sømærker umuliggjort,
-i med det forhåndenværende mandskab var det kun delvis muligt at få sat
•’II Det lykkedes dog at få sat forsejlet, og hermed kunne skuden holdes
n<r m li inde op i det hårde vejr. Derefter forsøgte skipperen at kaste anker for
om muligt at ride stormen af. Men også dette slog fejl. Da storankeret blev
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Romanus losses fo r koks. Drengen med skovlen til venstre i billedet - denne
artikels forfatter som 7-årig - viser, hvor tæt på land, strandingen skete.
Foto: Henny Duus
kastet ud, vikledes ankerkæden om tværstangen, med det resultat, at det ikke
fik ordentligt fat i havbunden. Heller ikke det lille nødanker var til megen
hjælp. Sammen kunne de to ankre ikke holde skibet fast. Kun støttet af forsej
let begyndte skibet nu at drive den lange vej ind mod Broagerland. Og
omkring en halv time før midnat den 25. marts 1952 endte Aage Christensen
sin første og eneste fragtsejlads med motorskonnerten Romanus, mindre end
50 meter fra kysten ved Skeldekobbel.
For så vidt var det et heldigt sted, grundstødningen fandt sted, idet der var
nogenlunde stenfrit på dette sted. Var ulykken sket blot nogle hundrede meter
til en af siderne, var skibet sandsynligvis blevet slået i stykker mod de mange
sten. Alligevel var situationen faretruende, og gode råd var dyre; den kraftige
brænding gjorde en hurtig redning nødvendig.
Skippers kone - som ifølge troværdige kilder var den eneste, der kunne
svømme -sprang i vandet og reddede først skibsdrengen i land. Sammen søgte
de hjælp i det nærmeste beboede hus, hos skovløber Anders Andresen. Ved
fælles hjælp lykkedes det herefter at få et stykke tov ud til Romanus og ved
hjælp af dette at redde skipperen i land. Og natten til onsdag den 26. marts
omkring klokken kvart i et modtog politiet i Sønderborg telefonisk med
delelse om strandingen. Liv og levned var reddet. Værre var det med
Romanus: hvordan var skibets forfatning, og hvor meget af dets ladning
kunne bjerges?
Næste formiddag, da snefygningen var ophørt og landevejen tilpas farbar,
nåede landbetjenten fra Broager frem til ulykkesstedet for at optage rapport
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0 in skadens omfang og de nærmere omstændigheder i forbindelse med
forliset. Til Sønderjyden oplyste Aage Christensen, at der endnu ikke var truf
fet nogen aftale om bjergning, men det var hans håb, at man kunne få slæbt
Romanus lidt længere ud fra kysten. Derved kunne en del afladningen losses,
hvorefter man - stadig ifølge Aage Christensen - kunne forsøge at tætne ski
bets lækager.
foreløbig var havet dog alt for uroligt til, at et bugseringsfartøj kunne komme
tæt nok på skibet. Som dagene gik, blev det mere og mere klart, at dette fore
havende måtte opgives, og at Romanus måtte blive liggende, hvor den lå. For
sikringsselskabet udbetalte en erstatning til Aage Christensen, som herefter
kunne afslutte sit ufrivillige ophold på Broagerland med de mange dystre min
der. Forliset afholdt dog ikke Aage Christensen fra at stå til søs igen. Han fort
satte sin karriere som skipper, og igen med et skib fra Egernsund. Rundt om
1 havnene blev han kendt som en skipper, der ikke lod sig afskrække fra at stå
ud i hårdt vejr.
forsikringsselskabet forsøgte nu at bjerge så meget aflasten, det lod sig gøre
for vind og vejr. Et fragtskib kom sejlende til og lossede, hvad der var muligt.
Men ikke alle koksene kunne losses, og da selve bjergningen fandt sted fra
sidst i april til omkring juni måned, kunne det ikke undgås, at der blev slået
hul i skibsskroget, således at de resterende koks blev skyllet i land. I lang tid
efter var strandbredden sort af koks, som tilsyneladende blot lå og ventede på
at blive samlet op og anvendt til opvarmning i de lokale huse. Og i god tro
begyndte folk at hente de gratis koks, nu hvor forsikringsselskabet ikke læn
gere gjorde krav på dem.

De tre andelshavere plus en medhjælper ved resterne a f det engang så stolte
skib, som de købte fo r en andel på hver 10 kroner. Fra venstre Hans Jacobsen,
Skeldekobbel, Christian Duus sen., Skeldekobbel (ikke en a f andelshaverne),
Kedde Duus, Skeldekobbel, Carl Ecklon, Skeide.
Foto: Henny Duus
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Men det var ikke så ligetil endda, idet myndighedernes lange arm kunne
komme uventet i vejen. Det fik en husmor fra Skeide at føle, da hun en dag
blev passet op af en vagtmester fra grænsegendarmeriet, der patruljerede
langs kysten hver dag. Hun fik i utvetydige vendinger besked på at tømme
sine kurve og måtte gå tomhændet hjem. Heldigvis var langtfra alle gen
darmer så misforstået aktive i tjenesten. Koksene forsvandt i hvert fald efter
hånden fra stranden og har forhåbentlig varmet i stuerne, hvor de kom hen.
Hvad Romanus angår, så blev skibet solgt til en række personer fra Broager
land. Maskinmester Peter Madsen i Egernsund - i folkemunde kendt som
Kanon-Madsen - købte skibets maskine, dets navigationsudstyr samt master
og rigning. Selve skibet, herunder styrehuset med mere, blev købt i fællesskab
af slagteriarbejder Carl Ecklon fra Skeide, arbejdsmand Hans Jacobsen og
Kedde Duus, begge fra Skeldekobbel, for den symbolske sum af 10 kroner pr.
andel.
Skroget og andre større sammenhængende skibsdele blev dels sejlet, dels
trukket i land ved hjælp af et motorspil udlånt af Kanon-Madsen. Et system
af lodder og trisser blev fæstnet til de kraftige bøgetræer i skovkanten ud til
stranden. Mens alt dette stod på, var stranden afspærret for os børn og andre
nysgerrige sjæle. Trosserne til spillet stod så hårdt udspændt, at ”man kunne
spadsere på dem ud til skibet”, som det blev sagt; og det var livsfarligt, hvis
de sprang under slæbearbejdet.
Efter at de tre andelshavere havde delt skibets tømmer mellem sig, gik man i
gang med at hugge det tidligere fartøj op. Min far og bedstefar stod i lange
tider ved stranden og savede og kløvede træ til opvarmning i de næste tre år.
Dette skulle dog vise sig at have sine omkostninger. Da de sidste stykker af
Romanus’ skrog var brændt op, var kakkelovnen tæret igennem af det havsalt,
der havde været i træet, og i skorstenen var der løbesod i lang tid efter.
Skibets styrehus lykkedes det at bjerge i land i hel tilstand. Det blev trans
porteret op til vores hus, hvor det herefter tjente som skur til opbevaring af
bundgarn og andre fiskeredskaber. Den korte flagmast fra skibets agterstævn
blev ligeledes opstillet på vores grund. Nu havde min søster og jeg vores egen
flagstang til markering af festlige lejligheder.
Således blev der fundet anvendelse for det meste af Romanus, dens skrog og
ladning, maskine, styrehus og øvrige udstyr. Om end det ganske givet skete på
en noget anden måde, end den nybagte skipper Aage Christensen havde
forestillet sig den vinterdag sidst i marts 1952, da han lå og lastede koks i hav
nen i Flensborg.

Skrevet på baggrund af samtaler med afdøde Kedde Duus, Broager, Keld
Olsen, Vester Sottrup og Erik Hvid, Alnor. Suppleret med Sønderjyden
26.3.1952, Dybbøl-Posten 26.3. 1952 og Jydske Tidende 27.3.1952 samt P.
Franzen: Danmarks Handelsflaade 1939 i Billeder og Tekst, bd. II, København
1939.
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Broager Husmoderforening Broager Husholdningsforening
Familie og Samfund Broager
Tre navne for samme forening, men nu uigenkaldeligt slut. I starten meget
højtideligt, hvor man sagde Fru Anna Jensen o.s.v. - til sidst mere afslappet,
hvor man i tidens ånd bare brugte fornavne.
Allerede først i 30’erne blev der startet visse aktiviteter, som havde relation til
husholdningsarbejdet. Der findes desværre ingen bevaret protokol fra denne
tid. Først fra 1935 blev det en rigtig organiseret forening med bestyrelse, love
og medlemskort. Første formand var Ella Schmidt.
Selv om de første protokoller er gået tabt, huskes der endnu lidt i store træk.
Kontingentet i 1942 var 2 kr. Det steg i 1943 til 3 kr. Foreningen havde sit eget
mødelokale øverst på skolen i Vestergade. Det var et lille loftsrum med bjælk
er og - vigtigt- et komfur til opvarmning, kaffelavning og demonstration. Det
var primitivt, men efter sigende meget hyggeligt, og lokalet var så lille, at man
var nødt til at komme hinanden ved. Sidst i krigsårene kneb det med at få
brændsel. Man samledes om emner som syltning, bagning, vaskemidler, slagt
ning, nye maskiner, nedsaltning, henkogning, strikning, omsyning af tøj,
køkken- og blomsterhave og sågar et engelsk kursus.
Allerede i 1944 snakkede man om at lave en ungdomsskole, men måtte opgive
at gennemføre det, da der ikke var tilstrækkeligt med lærerkræfter. - Da senere
den kommunale ungdomsskole kom ind i billedet, blev det jo også unød
vendigt.
Udflugter blev arrangeret med hestevogn eller cykel, så man måtte vælge mål,
som lå i rimelig nærhed. I 1946 fik man en føler fra landboforeningen om
samarbejde - et samarbejde, der blev etableret og har bestået siden. Via dette
samarbejde kunne man formedelst 50 øre trække på husholdningskonsulent
frk. Danielsen, det kneb dog ofte med hendes tid. Samme år begyndte også et
årligt arrangement, som har holdt sig op gennem årene til foreningens
nedlæggelse, nemlig adventsmødet med oplæsning, tale, julelotto og hygge.
Første år med den lokale og velkendte lærer, Knud Pedersen.
1 årene lige efter 2. Verdenskrig samlede foreningens medlemmer frugt ind og
lavede marmelade til de danske sydslesvigere, som jo havde nogle drøje år. Her
i foreningen lavede man under Inge Mathiesens ledelse marmelade i Alder
domshjemmets køkken. Forbindelsen til Sydslesvigs danske husholdnings
forening er blevet vedligeholdt op gennem årene og fungerer nu på amts- og
landsplan.
Samarbejdet med landboforeningerne førte til, at Broager fra 1945 kom med i
De sammensluttede husholdningsforeninger i Aabenraa og Sønderborg Amter.
15

Inge Mathiesen arrangerede i 1957 et kæmpe husmoderstævne i Broager med
besøg i kirken, forsamlingsgården og udstilling på Centralskolen. Stævnet
samlede 500 deltagere og huskes endnu i år 2000.
Desværre døde Inge Mathiesen året efter, samme år som fru Frank Jensen blev
vores konsulent.
I 1959 indledte man samarbejde med B. U. I. om diverse kulturelle arrange
menter, mens man meldte sig ud af Aabenraa-Sønderborg sammenslutningen,
da man fik for lidt for pengene. Fra 1960 blev det festligt - fastelavnsfest,
mannequinopvisning, også en læsekreds blev startet, først på skift i
hjemmene, senere på Jes Jacobsens Hotel (læserkredsen eksisterer endnu).
Fra 1962 fik man en husmoderdag på programmet sammen med Dybbøl,
Vester Sottrup, Nybøl og Skeide. En eftermiddag, der startede i kirken med
efterfølgende kaffe og foredrag på et lokalt hotel. Nu er kun Sundeved tilbage
i det selskab.
Også til anden side tog man kontakt med andre foreninger. Dette resulterede
i 1970 i oprettelse af Sønderborg og Omegns Husholdningsforening. S.O.H.
tilsluttede sig de jydske landboforeningers husholdningsudvalg i Skander
borg. Fra Skanderborg presser man stærkt på, for at få foreningerne til at
ansætte konsulenter på amtsplan.

Karolinepiger fra ringriderfesten 1975.
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Op gennem 60’erne og 70’erne fortsættes ellers på lokalt plan med demon
strationer, kurser, virksomhedsbesøg, foredrag, film, jule- og påskeklip og nu
også gymnastik. Fra 1977 og til idag var husholdningsforeningen med ved
dyrskuet i Aabenraa med bollebagning, kaffelavning og øludskænkning i
landboforeningens telt.
Sidst i 70’erne og først i 80’erne havde foreningen hvert år et festligt udklædt
hold med i ringriderforeningens optog og efterfølgende cykelringridning. Der
blev udfoldet stor fantasi, og man så frem til dagen både i foreningen og
blandt publikum.

Fra den efterfølgende konkurrence fo r hold i optoget
ved ringridningen i 1983.
I)engang var optoget med om søndagen, og knap så mange hold deltog som
nu fredag aften.
S;immenslutningen S.O.H. tager som noget nyt motionssvømning på Idræts
højskolen i Sønderborg på programmet. Det kører endnu på bedste vis
uafhængigt af foreningens økonomi.
Sammen med en foreningssammenslutning H.A.L.K. på Haderslev egnen har
S.O.H. hvert år arrangeret en højskoledag på forskellige høj- eller ungdomsog efterskoler samt landbrugsskoler. Første gang på Rønshoved Højskole i
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Fra optoget i ringriderfesten 1979.
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1980. Et firemandsudvalg tilrettelægger og står for arrangementet, som er
blevet et tilløbsstykke, med kendte talere, sang og underholdning og socialt
samvær. For deltagerne er det en virkelig fridag fra hverdagen med stof til
eftertanke i lange tider.
Op igennem 80’erne fik man samarbejde med Liberalt Oplysnings Forbund,
så man kunne starte fælles kurser på hobbyplan, fag som f.eks. porcelænsma
ling, blomsterbinding og kjolesyning.
Cykelture ud i det blå på en forhåbentligt fin forsommeraften stammer også
fra denne tid.
21.10.1995 blev De Danske Landboforeningers Husholdningsudvalg og De
Samvirkende Danske Husholdningsforeninger sammensluttet i Familie og
Samfund. Vores forening vedtog efter et par års betænkningstid at tage navnet
FAMILIE OG SAMFUND BROAGER i 1998.
I foråret 1999 viste det sig umuligt at få nye til at gå ind i bestyrelsesarbejdet.
Vi manglede ikke medlemmer, men kun ganske få var under 50 år, så der
manglede tilvækst fra neden. Foreningen havde på sin vis overlevet sig selv,
da mange af aktiviteterne blev varetaget af andre foreninger og organisation
er, som kunne indregne en eller anden form for støtte i deres budgetter. Det
rent husholdningsfaglige klares af dag- og ugeblade samt forbrugerorganisa
tioner, og de unge familier har nok at se til med to arbejdspladser, børn i skole
og institutioner og idræts og fritidsinteresser. Det er tidens gang ikke blot i
Broager.
Foreningen startede med et kontingent på 2 kr. - slutkontingentet var 150 kr.,
hvoraf kun 10 kr. blev “hjemme”, resten gik til lands- og amtsforening, som
så til gengæld repræsenterede os i de forskellige råd og landsorganisationer.
De protokoller, som er bevaret fra foreningen, ligger på lokalarkivet, hvor man
kan søge yderligere oplysning.
Foreningen startede i sin tid for at husmødre som gik hjemme og selv tumlede
med problemerne, kunne mødes med andre med de samme problemer og få
dem snakket igennem, eller måske få en friaften fra børnepasning og høre om
de nye ting, der var oppe i tiden.
I begyndelsen var det mest landbokvinder, der mødte op, men i takt med at
kløften mellem land og by udlignedes, meldte flere og flere ikke landboere sig
ind i foreningen til fælles glæde for alle.
Gennem alle de 64 år har utroligt mange stillet sig til rådighed for foreningen
som bestyrelsesmedlemmer, tillidsmænd og meget andet. Det vil være
umuligt at nævne alle de, der var der i mange år og stadig var der ved forenin
gens nedlæggelse, og de, der var der et par år, og så måtte prioritere andet
arbejde højere.
Men tak til alle der har støttet os gennem årene. Vi nøjes med at sige “ingen
nævnt, ingen glemt”.
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Her en liste over formændene (forkvinderne)
1935-43
1943-44
1944-58
1958-64
1964-68
1968-72
1972-78
1978-83
1983-88
1988-91
1991-96
1996-99

Broager
Broager
Broager
Dynt
Gammelgab
Broager
Skodsbøl
Dynt
Nejs
Broager
Broager
Broager

Ella Schmidt
Ingrid Madsen
Inge Mathiesen
Anna Tychsen
Marie Tychsen
Cecilie Hansen
Agnes Jørgensen
Else Toft
Annemi Mortensen
Lene Jørgensen
Anne Høilund-Carlsen
Ingeborg Caspersen

Skrevet af: Ingeborg Caspersen
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Neuengamme
En personlig beretning a f fhv. grænsegendarm H. P Sørensen, Felsted.
Efter besættelsen den 9. april, fortsatte
grænsegendarmeriet med at bevogte
grænsen til Tyskland for at opretholde
en symbolsk selvstændighed fra dansk
side.
Den 29. august 1943 fik den symbol
ske selvstændighed en brat ende, idet
hæren blev afvæbnet, og flåden
sænkede sine skibe, før tyskerne nåede
at overtage dem. Mærkelig nok blev
politi og gendarmeri ikke afvæbnet ved
samme lejlighed. Men den tyske terror
steg nu for alvor.
Den 26. maj 1944 blev mange gode
danske mænd arresteret. Grænsegen
darmeriets chef, oberst Pauludan
Møller, Gråsten modsatte sig arresta
tionen og ene mand kæmpede han mod
Gestapo. Han faldt i heltemodig kamp
mod overmagten.
Efterhånden som modstandskampen
og sabotagen fra dansk side tog til i
Hans Peter Sørensen, Hilda med omfang, blev tyskernes modtræk mere
datteren Dorthe på skødet og Ingrid. og mere brutale. Den 19. og 20.
september skred tyskerne til arresta
tion af politi og grænsegendarmeriet. Dagen før fik vi besked om, at tyskerne
ville inddrage vore våben. Jeg havde samlet mine våben og ammunition og
lagt det frem, parat til aflevering. Umiddelbart før jeg kunne forvente
tyskernes ankomst, kom en kollega, Snitgaard, løbende og fortalte, at han
havde fået melding om, at gendarmerne også blev arresteret. Man nøjedes
ikke med at beslaglægge vore våben.
Kort efter at Snitgaardvar løbet videre med besked til de andre, så jeg en bus
og et tysk militærkøretøj holde ved det første hus i Brunsnæs. Jeg var klar
over, at de spurgte, hvor gendarmerne boede. Ud fra min nabo (købmand L.
Madsen, Brunsnæs-Fjordvejen 21) kom gendarm Mikkelsen løbende i blå
uniform med et sæt civilt tøj over armen. Han løb ned mod Brunsnæs Kro.
Han boede nabo til kroen (Brunsnæs-Fjordvejen 26)
Jeg blev enig med min kone om, at jeg også ville forsvinde, og jeg løb ud gen
nem haven, over en mark og over til et levende hegn. Et øjeblik efter kommer
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en tysker og en civilt klædt person ind til min kone. De vil vide, hvor jeg var
løbet hen. De troede, at det var mig, der var løbet ned mod kroen. De sagde
til hende, at der ikke var nogen grund til at jeg løb væk, vi skulle kun til en
afhøring ude på Hotel Strand i Sønderborg. Derefter ville vi komme hjem
igen.
Hilda fik besked på, at såfremt jeg ikke meldte mig, ville de tage hende med
som gidsel. Vores nabo, Peter Hansen (Brunsnæs-Fjordvejen 25) fik besked
på, at han skulle tage sig af vores to børn. Derefter kørte de ned på kroen og
beskyldte krokonen, Marie Horne, for, at hun holdt mig skjult. For dem har
det antagelig set ud som om, at Mikkelsen løb ind på kroen, da han skar gen
nem haven til sit eget hus.
Der blev foretaget en grundig ransagning af alle rum. Marie Horne måtte gå
foran med en pistol i ryggen for at lukke op overalt. Peter Hansen havde set,
hvilken vej jeg var løbet, og han var klar over, at jeg var søgt ned på Bryg
gergården. Han kom bagom ned og fortalte, hvad han havde fået besked på.
Jeg besluttede at gå hjem. Jeg kunne ikke lade min kone og børn blive udsat
for en sådan behandling.
Jeg traf min kone i køkkenet, hun fortalte, hvad hun havde fået besked på. Jeg
gik ikke ned og meldte mig straks, jeg besluttede, at det var tidligt nok, når de
kom for at afhente hende. Medens vi stod i køkkenet, blev der banket på
fordøren, og min kone gik ud og lukkede op. Det var igen tyskeren og den
civile. De meddelte min kone, at hun kunne tage det roligt. De frafaldt kravet
om, at hun skulle arresteres. Min kone havde ladet døren til køkkenet stå åben,
og gennem dørsprækken fik de øje på mig, dermed var min skæbne beseglet.
Jeg fulgte med hen til bussen, hvor de fleste af de i Brunsnæs boende gen
darmer var samlet. Vi blev beordret ind i bussen, og vi kørte til Skodsbøl og
Egernsund. Da den sidste gendarm i Egernsund var steget ind i bussen, kom
et par tyskere ind, bevæbnede med maskinpistoler. Der blev nu meddelt os, at
vi ville blive kørt til Frøslevlejren.
Efter ankomsten til lejren blev vi registreret med navn, bopæl, fødselsår m.m.
Vi var i alt 280 gendarmer, der var blevet arresteret, og vi blev indkvarteret i
barak 11. Foruden os var der 19 politibetjente i barakken. Lejren var nyopført
midt i en granplantage, og der manglede en del planering af jorden omkring
barakkerne. Det blev vi sat i gang med at udføre. Vi indrettede os efter
forholdene. Arbejdstempoet bestemte vi selv og forplejningen var 1. klasses.
Det var Det danske Fængselsvæsen, der stod for køkkenet.
Vi kunne modtage pakker og breve hjemmefra, ligesom vi også kunne skrive.
Vi kom hurtigt til at savne rygevarer. Tobak og cigaretter var jo rationeret. Jeg
havde i haven en del tobaksplanter, og en del blade hængt til tørring. Min kone
fik en nabo til at snitte bladene, da han havde en maskine, der snittede, så det
kom til at ligne den tobak, man købte. Jeg fik en stor pose tilsendt. Det smagte
dog unægtelig ringere.
Den 5. oktober kl. 4.30 blev vi brutalt vækket med ordre om, at træde an på
gangen. Mere eller mindre påklædte stillede vi op i to geledder. En brutal
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stemme begyndte at opråbe navne på gendarmer, som derefter fik besked på,
at stille op på venstre fløj. Ingen var i tvivl om, hvad der skulle ske. Vi var klar
over, at nu gik turen sydpå til tysk koncentrationslejr. Nogen stod med tårer i
øjnene, andre med et hårdt drag om munden og et trodsigt blik. Men fælles for
os alle var sorgen over, at vi nu skulle sendes ned til den frygtede fjendes land.
En enkelt besvimede og blev båret ind på stuen igen.
140 gendarmer stod opstillet på venstre fløj. Vi blev beordret ind på stuerne
for at færdiggøre påklædningen, og derefter atter træde an på gangen, med
bringende vore få ejendele. Vi fik udleveret en god madpakke, som køkkenet
havde parat til os. Fra en anden barak var der udtaget 60 civile fanger, som
sammen med os blev læsset på lastvogne og kørt over grænsen til Harreslee
ved Flensborg, hvor vi blev indladet i kreaturvogne. Der var et par knipper
halm i hver vogn, som blev strøet ud til at sidde på.
I vognsiden var åbne lemme, så der kunne komme frisk luft ind. Åbningerne
var spærret med pigtråd. Transporten ned gennem Tyskland foregik langsomt
og med mange ophold. Vi kunne følge med i, hvor vi var, da vi kunne kikke
ud. Jeg husker, at vi kørte over højbroen over Kielerkanalen.
Det var aften, da vi kom til Hamborg. Vi blev rangeret ind på et sidespor, hvor
der holdt en masse jernbanevogne med krigsmateriel. Efter at tyskerne havde
ladet os komme ud af vognene for at træde af på naturens vegne, blev vognene
forsvarligt låsede, hvorefter vi tilsyneladende blev overladt til os selv, men der
har jo nok været en vagt, som holdt øje med os.
I løbet af natten hørte vi fly, så lyskasterne vifte hen over himlen, og hørte
luftværnskanoner skyde. Nogen var ganske tæt ved. Vi hørte også, at der faldt
bomber. Der var ikke megen ro, og der var sikkert ingen, der fik sovet,
spændingen holdt os vågen. Vi spekulerede over, hvad morgendagen kunne
bringe.
Hen på morgenstunden satte toget sig i bevægelse, og vi kørte til en mindre
by, der hed Bergedorf, hvor vi kom ind på et sidespor, som gik til
Neuengamme lejren. Vi blev beordret ud af vognene, stillede op i marchkolon
ner, hvorefter vi marcherede ind i lejren.
På vejen passerede vi en lang togstamme af godsvogne magen til dem, vi var
kravlet ud af. Fra vognene kom en ubeskrivelig stank. Vi så, at vognene inde
holdt kvinder. Jeg ved ikke, hvor jeg har det fra, men det skulle være polske
kvinder og børn, der havde været undervejs i en hel uge.
Vi kom ind i lejren og standsede ved en lang barak. Vi stod tæt ved det elek
triske hegn, som omgav lejren. Vi var klar over, at var vi først inden for det
hegn, var flugt umuligt. Vi blev meget forbavsede ved at se, at i en barak lidt
derfra, var der en del tilsyneladende unge kvinder, der vinkede og ville vide,
hvor vi kom fra. Da de hørte, at vi var fra Danmark, trak de en pige frem i for
grunden, pegede på hende og fortalte, at hun var dansk. Senere fandt vi ud af,
at barakken var bordel, forbeholdt prominente tyske fanger såsom blokældste
og kapo, der er en forkortelse af kammeratskabspoliti.
Vi kom holdvis ind i barakken, der viste sig at være et stort baderum. Vi fik
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ordre til at klæde os af og komme en tur under bruserne. Derefter fik vi noget
civilt tøj, som vi skulle tage på. Det var gammelt, og i alle mulige farver og
kvaliteter. Vi kiggede langt efter vore gode varme uniformer. Vort fodtøj fik
vi lov at beholde. Vi kiggede på hinanden. Kaptajn Madsen havde fået noget
tøj, der var både til at le og græde over. På ham virkede det, syntes jeg, særlig
grelt.

Billedet giver et lille Indtryk a f Lejrens Bevogtning. Foruden det med Høj
spænding ladede Hegn, var det en tæt og svært bevæbnet Postkæde. Efter
Mørkets Frembrud var Hegnet belyst. Under Luftalarm blev dog al Belysning
i Lejren slukket; samtidig blev Postkæden yderligere forstærket

Efter bad og iklædning kom vi ud på en cementeret plads på størrelse med to
fodboldbaner. Den var omgivet af barakker, der lå med gavlen ud til pladsen.
Her overtog en kæmpestor person kommandoen. Han var iført lange
ridestøvler, og på hovedet havde han en sort alpehue. Ellers lignede hans
øvrige påklædning det, vi var iført. Han kommanderede os ind på række og
geled, samtidig med at han svingede med en vældig pisk.
Vi blev ført over til en barak, hvorpå der stod blok 15. Foran var der borde og
bænke, derefter kom soveafdelingen, køjer, 3 over hinanden, indeholdende en
madras og 2 tæpper. Vi fik besked på, at vi skulle være 2 i hver køje. Bredden
var 80 cm. I fortsættelse af soveafdelingen var der et rum med en del hånd
vaske, derefter kom wc-et, et langt bræt til at sætte sig på, og derunder et
mørkt hul, hvorfra der steg en ubeskrivelig stank.
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Et lille Rum i den ene Ende a f Blokken var indrettet til Vaskerum. Her var
anbragt en halv Snes Vaskekummer, som i Løbet a f en Times Tid hver Morgen
skulde benyttes a f 5-600 Fanger. Man forstaar, at en stor Del slet ikke blev
vasket, hvilket gav Lusene gode Livsbetinglser.

Alle de 140 gendarmer samt de 60 civile blev indkvarteret i barakken. Ved
middagstid fik vi en skive rugbrød på ca. 3 cm tykkelse samt en terning, en
gul gummiagtig masse, der blev kaldt ost. Vi fik at vide, at vi betragtes som
værende i karantæne. Vi måtte ikke blande os med fangerne i nabobarakkerne.
De første par dage gik med at sy numre på vores tøj. Ved siden af nummeret
blev påsyet en hvid lap, hvorpå der var stemplet et ”D”. Det tilkendegav, at vi
var danske. F.eks. politiske fanger havde påsyet en grøn trekant. Homosek
suelle fanger havde en lilla trekant, dødsdømte fanger havde et armbind, hvor
på der stod ’’Torsperre”, det betød, at de ikke måtte sendes på arbejde udenfor
lejren, de ville jo nok benytte enhver lejlighed til flugt. Endvidere kunne de
forskellige kategorier kendes på håret. De dødsdømte havde halvdelen af håret
klippet væk, andre havde ’’autostrada”, en 4-5 cm stribe klippet tværs over
hovedet. Nogen var klippet helt skaldede. Vi var de eneste fanger, der fik lov
til at beholde håret.
Kort efter at vi var kommet til lejren, blev en polsk fange hængt. Han tilhørte
en arbejdskommando, som var beskæftiget med oprydning i Hamborg. Han
havde tilegnet sig nogle madvarer. Den arbejdskommando, han tilhørte, skulle
stille op omkring galgen. Andre hængninger foregik i en barak, hvor der var
nogle celler på begge sider af en gang. Ned fra loftet hang der fire reb.
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Der var i lejren en del hollandske politifolk, som var dødsdømte. En aften blev
det bestemt, at dommen skulle fuldbyrdes. Men midt under hængningen blev
der luftalarm. Hængningen blev udsat til den følgende aften. De hængninger
blev foretaget i den nævnte gang.
Ved fyraften kom fanger i marchkolonner fra forskellige arbejdspladser som
åbenbart fandtes i og udenfor lejren. Der blev kommanderet stram march gen
nem porten til ære for vagterne. Indenfor stod opstillet et hornorkester, der
bl.a. spillede ”Alte Kammeraten”. De var alle iklædte blå, grå og blåstribede
dragter. De var også fanger. De forskellige arbejdskolonner stillede op på
pladsen, og vi blev også kommanderet ud og stillede op 4 og 4. Der skulle
foretages optælling. En højtstående SSer kom og stillede sig op foran, der blev
kommanderet: ”alle ret”. Derefter blev der meldt fra de forskellige arbejds
hold, hvor mange der var til stede. Vi erfarede senere, at det undertiden kunne
vare timer, før de fik tallene til at stemme overens med tallene fra forrige
optælling.
Efter appellen kom vi tilbage i barakken.
Aftensmaden blev kaldt suppe. Den kom fra køkkenbarakken i beholdere,
som var identiske med de skarnkasser, som sås overalt i Tyskland. På et par
borde stod en masse skåle. Nogle var af porcelæn, andre af blik som var mere
eller mindre rustne. Vi fik en skål og stillede op i kø og fik en portion af ind
holdet fra de nævnte skarnkasser. Suppens hovedbestanddel var kålrabi,
dernæst groftmalet korn og vand, hvis man var heldig, kunne det ske, at man
fik en stump af en knogle. Vi rynkede på næsen og hældte det tilbage i tøn
den. Men da menuen var den samme hver dag, og sulten meldte sig, vænnede
vi os til at spise mere og mere af suppen.
Jeg husker ikke, i hvor lang tid vi var i karantæne. Senere blev vi opdelt i ar
bejdshold. Indenfor lejrområdet var et teglværk. Leret blev gravet op i
teglværkets umiddelbare nærhed. Vi blev sat til at skrælle de øverste muldlag
af, læsse det på tipvogne og læsse det af i en stor bunke. Bunken blev højere
og højere for hver dag, og tipvognssporene skulle hele tiden flyttes. Samtidig
blev stigningen stejlere og stejlere. Hvis man var så uheldig, at tipvognen løb
af sporet midt på skråningen, kræves det et umenneskeligt slid at få det hele
på ret køl igen.
Sidst i oktober blev der udpeget en styrke på 1000 mand. Samtlige gendarmer
var med på holdet. Vi blev kørt i kreaturvogne til en lille station, der hed
Ortkarten lidt syd for Hamborg. Vi skulle grave en kampvognsspærring. Ter
rænet var fladt og gennemskåret af talrige vandfyldte grøfter. Vejene var
anlagt på volde og hævet et par meter over det øvrige terræn. Vi fik udleveret
spader og skovle, og et hold fik udleveret gummistøvler. Vi gravede ned ved
den ene side af vejen og dængede jorden op på kørebanen. Vi tog et lille
stykke ad gangen, som skulle gøres færdig ret hurtigt, for den næste dag var
hullet fyldt med vand. De, der arbejdede i bunden af hullet, stod i vand. Der
for var der nogle, der fik udleveret gummistøvler. Et plus ved det arbejde var,
at vi fik en bedre forplejning. Man sagde, at vi fik det samme som de tyske
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Paa en eller anden Maade var det lykkedes en Del musikbegavede at faa deres
Instrumenter med ind i Lejren. Deres Spil bevirkede altid, at Hjemlængslen
føltes dobbelt stærkt.

soldater. Men vejret var koldt og regnfuldt, og vores dårlige påklædning førte
til, at flere og flere blev syge. Hver aften, når vi kørte fra Ortkarten, tilbage til
lejren, var der flere, der stod og græd. Det var jo dødsens alvorligt at blive syg.
der fandtes ikke medicin i lejren. Der var ganske vist læger på reviret, men de
kunne jo ikke yde nogen hjælp.
De første dødsfald skete 1. november 1944. der døde i alt 11 gendarmer i
november måned, 15 i december, 4 i januar og 2 i marts, 2 i maj efter
hjemkomsten. Lungebetændelse og dysenteri var den væsentlige årsag.
I november og december døde langt over 100 i døgnet. Krematoriet kunne slet
ikke nå at brænde ligene. De hobede sig op i store dynger rundt omkring kre
matoriet.
Der lå flere tusinde fanger i barakkerne, som var syge og afkræftede, ude af
stand til at arbejde. Der kom også fanger fra de forskellige udkommandoer til
Neuengamme, fordi de var syge. Når der kom en sådan transport til lejren,
skete det, at vi gendarmer blev sat til at transportere dem fra jernbanevognene
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ind til lejren på en lastbilanhænger. Hvis de havde været flere dage undervejs,
var der altid nogen, der var døde. Når der opstod pladsmangel, blev der med
mellemrum sendt syge fanger til lejre, hvor der var gaskamre. De syge fik at
vide, de skulle på rekreation.
Vi gendarmer har i visse tilfælde været med til at hente syge ud af reviret og
på en anhænger transporteret dem til jernbanen, hvor de blev indladet i krea
turvogne med halm i bunden. Mærkelig nok, blev der ikke brugt gas i
Neuengamme. De store kælderrum, hvor vi blev jaget ned, når der var luft
alarm, var forberedt, så de kunne bruges. Lysskakterne foran vinduerne kunne
lukkes lufttæt med svære jernlemme udvendig fra, og dobbeltdørene ind i
kælderrummene var forsynet med gummivulst og svært lukketøj som
ligeledes kunne lukkes udefra. Vi tilbragte mange timer i kælderrummene.
Der var i perioder luftalarm hver nat.
Sidst i november fik vi en Røde Kors pakke, den indeholdt dansk rugbrød, og
der var spegepølse, havregryn, ost og tørmælk samt et stort stykke røget flæsk.
Så længe der kun var danskere i blok 15 blev der ikke stjålet af vore pakker,
selvom vi efterlod dem i barakken, mens vi var på arbejde i Ortkarten. Men
efterhånden rykkede en del polakker ind. De var udhungrede, og de stod
omkring os, når vi tog vore Røde Kors pakker frem. Vi kunne ikke mere lade
dem tilbage i barakken, når vi tog på arbejde. Jeg havde mine madvarer fordelt
i lommerne, og tog dem bare med på arbejde. Vi måtte spise i smug.
Sidst i november måtte jeg også indlægges på reviret med høj feber. Jeg kom
til at dele køje med gendarm Jessen fra Skeide. Han havde også høj feber, men
var i bedring. Vi havde kun et enkelt tæppe, og han ofrede sin halvdel, for at
jeg kunne holde mig varm. Vor køje var nemlig placeret ud for vinduet, der
nødvendigvis skulle stå åbent af hensyn til udluftningen. Køjerne var i 3
etager og der var 2 syge i hver køje. På døren fortalte et skilt, at der var 32
køjer i rummet. Man kan forstå, at det var nødvendig med frisklufttilførsel. I
løbet af nogle dage blev jeg feberfri. I køjen overfor lå vagtmester Buk fra
Gråsten og gendarm Frank fra Egernsund. De var også ved at være raske.
Vejret udenfor var koldt regnfuldt, så vi var ikke begejstrede for at komme ud
og arbejde igen. Vi sørgede for, at termometeret fortsat viste 38grader.
Arbejdet med gravningen af panserværnsspærringen blev indstillet, og
arbejdsstyrken blev opdelt i forskellige hold. Et hold, der bl.a. bestod af
gendarmer, blev sendt til Schantelach. Tilbage i Neuengamme var kun de gen
darmer, som havde været syge eller som stadig lå syge på revir.
Medens jeg lå på reviret, blev der indlagt en del syge fra en udkommando. Én
kom til at ligge ved siden af Jessen. Han var hårdt angrebet af dysenteri. Der
gik et par dage, så var Jessen smittet. Der var også en dansker med i den trans
port. En, der lå ikke så langt fra ham, spurgte om ikke en af vi gendarmer,
kunne lave en portion havregrød til ham. Han vidste, at vi var raske, og han
vidste, at vi havde havregryn. Da jeg havde havregryn, og som nævnt ikke var
syg mere, fik jeg lavet en portion og satte mig ned til ham, han lå i en under
køje. Madede ham, og han spiste begærligt en god portion. Jeg var klar over,
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at han havde høj feber. Han fortalte om, at når han kom hjem, skulle han
overtage forældrenes forretning i Kolding. Han snakkede uden ophold, og
gentog hele tiden, hvad han lige havde fortalt. Jeg var klar over, at han talte i
febervildelse. Hen på morgenstunden blev det næsten kun til en uforståelig
mumlen. En enkelt gang opfattede jeg brudstykker af Fadervor. Jeg sad ved
ham, mens han døde. Jeg lovede mig selv, at jeg ville opsøge hans forældre,
når jeg kom hjem. Det fik jeg aldrig gjort. Grunden var jo nok den, at jeg selv
kom syg hjem og lå på TB hospitalet i syv måneder, og derefter fandt jeg, at
tidspunktet var forpasset.
Da jeg opdagede, at Jessen var smittet med dysenteri, meldte jeg mig rask. Jeg
kom tilbage til barakken, og den næste dag stillede jeg mig op sammen med
de andre for at komme på arbejde.
Man søgte et par tømrere. Jeg tænkte, at det måske var et godt job, hvis man
ville overleve og meldte mig. Der var også en hollænder, der meldte sig. Ved
siden af teglværket var et flere tønder land stort areal, hvor der var blevet dyr
ket grøntsager. Der var der blevet støbt en sokkel til et halvtag, som skulle
huse lejerkommandantens bikasser. Vi gik i gang med at skære tømmer til.
Hollænderen gav op den første dag. Den sav vi fik, var ikke som den, han var
vant til derhjemme. Jeg var klar over, at han ikke var mere tømrer, end jeg var.
Den SSer, der havde opsyn med os, spurgte en dag, hvorfra jeg kom. Jeg for
talte, at jeg var dansk grænsegendarm. Han ville også vide, hvorfor jeg var
havnet i Neuengamme. Det kunne jeg ikke give ham nogen forklaring på. Det
er første og eneste gang, at jeg oplevede, at en SSer tiltalte en fange. Ved
frokosttid advarede andre fanger mig. SSeren kunne være flink den ene dag,
og den næste var han en brutal bandit, derefter forsøgte jeg at undgå ham.
Bihusbyggeriet blev indstillet. Jeg fik anvist andet arbejde. Der var udenfor
det elektriske hegn en bred vandgrav, dernæst en græsrabat, så kom en
cementvej. hvorpå der gik en vagtpost med ca. 200 m mellemrum. Langs
græskanten ud til vejen var der trukket en ståltråd i ca. 30 cm højde. Den
skulle markere, at græsset ikke måtte betrædes. En dag fik jeg besked på, at
jeg skulle stramme tråden og rette op på pælene. Jeg fik hammer og naptang
og gik i gang.
Medens jeg var i gang med at stramme tråden, bemærkede jeg, at der holdt en
dansk lastvogn og ventede på tilladelse til at køre ind i lejren. Jeg slentrede
ned forbi, og da den tyske vagtpost var gået et stykke til side, tiltalte jeg chauf
føren, stående med ryggen til ham og spurgte, om han ville tage en hilsen med
til min kone, men da jeg drejede hovedet og så på ham, rystede han på ho
vedet. Han havde nok fået at vide, at det var strengt forbudt at have kontakt
med fangerne.
Derefter blev jeg sammen med andre fanger sat til at rense køkkenhavearealet
for affald. Der var anlagt tipvognsspor rundt i arealet, og et bestemt sted skulle
affaldet samles i en bunke. Når vi havde læs, kørte vi den længste omvej, før
vi læssede af. Vejret var nogenlunde, og arbejdet let og behageligt, og det
gjaldt om at passe på, at arbejdet ikke slap op for hurtigt.
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Midt i december fik vi gendarmer besked på, at vi ikke måtte gå på arbejde.
Der gik rygter om, at nogen skulle hjemsendes. Vi blev samlet sammen med
de syge, som blev hentet ud af deres senge kun med tæpper omkring skul
drene. Der kom et par SSer og kiggede på os. Der blev også nogle hjemsendt,
men ingen af de syge, selv om de trængte mest til det.
Ved juletid fik vi en stor pakke fra Røde Kors, indeholdende en stortrøje, et
par benklæder, et par træskostøvler samt en skjorte. Ved samme tid fik vi også
en pakke fødevarer. Den danske lastvogn med pakkerne kom helt ind i lejren,
og vi gendarmer var med til at bringe pakkerne op på et loft til senere udle
vering.
I januar skulle vi også blive hjemme i lejren, fordi der skulle nogen udtages til
hjemsendelse. Efterhånden var vi kun ganske få gendarmer i lejren, og der var
tilsyneladende ikke nogen der førte kontrol med os, så når arbejdsholdene
rykkede ud, forsvandt vi over i en kælder, hvor der var et mørkt rum, hvor der
var en mængde tomme sække. Der holdt vi os skjult indtil fyraften, hvor vi
stillede os op på appelpladsen sammen med de andre fra vores barak.
Den 17. marts kom en og råbte, at der holdt flere danske rutebiler uden for
lejren. Vi kom på benene i en fart, og da vi kom til appelpladsen, så vi, at ud
af rutebilerne kom alle vore kollegaer, der var blevet sendt til Schantelach. De
marcherede ind på pladsen. Samtidig så vi nogen komme kørende med
trækvogne belæsset med vore blå uniformer. Så var vi klar over, at vi nu skulle
hjem.
Vi kom ind i baderummet sammen med de andre, og vi fik vore uniformer, og
den pose vore penge, punge m.m. var samlet i. Alt i god behold. Derefter blev
vi fordelt i bilerne. Et par af dem, der lå på revir blev hentet. Læge Lorenzen
fra Bov tog sig af dem. Vi forlod Neuengamme. Det sidste vi så, var røgen fra
krematoriets skorsten. Vi kørte gennem Bergedorf, der tilsyneladende ikke så
ud til at være bombet: Men da vi kom til Hamborg, så vi store bydele, der kun
bestod af skrotbunker.
Midt på natten kørte vi ind i Frøslevlejren, hvor vi fik noget at spise. Så blev
vi fordelt i rutebilerne, så dem, der skulle mod vest kom i en, og vi, der skulle
mod øst i en anden. Det var så småt begyndt at blive lyst, da jeg steg ud ved
mit hjem i Brunsnæs. Min kone og børn sov endnu. Gensynsglæden kan ikke
beskrives. Vi vil resten af vore dage stå i dyb taknemmelighedsgæld til greve
Bernadotte, der i sidste øjeblik reddede alle skandinaver ud af det helvede, der
senere fulgte.
Neuengamme blev fyldt med fanger fra andre lejre, efterhånden som de
allierede rykkede frem. Da man kunne høre kanontordenen, blev lejrens
13.700 fanger kørt til Lübeck med jernbanen. En del blev overført til skibe i
havnen, der så ankrede op i Lübecker bugten. En del af disse skibe blev sæn
ket af engelske tly hvorved omkring 5000 fanger mistede livet 2 dage før kri
gen sluttede.
Kort efter hjemkomsten fra Neuengamme døde gendarm Viggo Petersen, ind
lagt for TB i Åbenrå. Samtlige gendarmer blev beordret til gennemlysning på
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Der var Smil og glad Forventning, naar der blandt Danskerne rygtedes, at
dansk Røde Kors Biler havde været med Pakker. Her bringes Pakkerne op paa
et Depot, hvorfra Udleveringen lejlighedsvis foregaar.

TB-stationerne. Der konstateredes, at jeg havde pletter på lungerne, og jeg
blev indlagt i Åbenrå den 8. maj 45. Der blev indlagt 7 gendarmer, der var
mere eller mindre angrebne. Jeg blev udskrevet nogle dage før jul samme år.
Derefter var jeg på rekreation i 7 måneder.
Det kneb med at tåle tjenesten nat og dag i al slags vejr, og jeg havde mange
sygedage. Der blev vedtaget en regel, at uanset hvor mange sygedage jeg
havde, ville det ikke medføre, at jeg efter et bestemt antal skulle afskediges.
Der blev derimod åbnet mulighed for, at gendarmer kunne overgå til told
væsenet, hvor tjenesten var mindre krævende, idet det for en stor del foregik
indendørs. Jeg kom til Aabenraa Toldkammer.
Tilføjet a f red.
Tønder Toldkammer, den 10/11-1944
Afskrift
Dansk Røde Kors
København, den 7/11-1944
Til de lokale Røde Kors Afdelinger
Frøslevlejren
For Frøslevlejren er følgende nye Bestemmelser vedrørende Pakker, Besøg,
Brevveksling etc. Gældende fra Dags Dato:
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De internerede kan hver 6. Uge modtage en Pakke. Pakkens Vægt må ikke
overstige 10 kg. Og kun indeholde Vasketøj, Toiletartikler, 90 Cigaretter eller
40 Cerutter eller 20 Cigarer eller 100 Gram Tobak eller 2 Normalpakker
Skråtobak.
I Pakken skal der indlægges en Indholdsfortegnelse.
Pakken, som medbringes ved Besøg, indgaar som almindelig Pakke. - Til giv
en Tid vil der uopfordret blive tilsendt Besøgstilladelse. Uden saadan kan intet
Besøg finde Sted.
Ansøgningen om Besøgstilladelse er derfor unødvendig, og der vil ikke blive
taget Hensyn dertil.
Rationeringsmærker skal omgaaende tilstilles Lejren.
De internerede maa hver Maaned modtage og afsende eet Brev. Breve maa
kun fylde 20 Linier, hver på 16 Stavelser og skal skrives med læselig Skrift.
Breve der ikke opfylder ovenstaaende Bestemmelser, tilintetgøres. Modtagelse
a f Bøger, Aviser, Tidsskrifter og Tryksager er ikke tilladt.
Lager Frøslev udsendte den samme Bekendtgørelse, kun er Ordet internerede
erstattet med Fangerne.
Underskrevet: Lejrkommandanten.

Om H. P. Sørensen,
Møgelmosevej 9, Felsted, 6200 Åbenrå
Hans Peter Sørensen er født den 10.7. 1912 i Bjerndrup ved Gørding. Tjene
stemand, først som grænsegendarm i Brunsnæs fra maj 1937-46, afbrudt af
halvt års ophold i Neuengamme koncentrationslejr.
Fra 1946-1979 toldbetjent i Åbenrå og de sidste 12 år i Haderslev. Bosat i Fel
sted siden 1980.
Fritidsmaler siden sit 19. år. Har fra sin tid i Brunsnæs malet teglværksmoti
ver ved Iller Strand, motiver med Flensborg Fjord og bebyggelser i området.
De fleste billeder fra den tid hænger i private hjem i Brunsnæs-området.
I tiden kort efter Neuengamme malede H.P. Sørensen 20 blyantstegninger fra
lejren, der fortæller om oplevelserne i koncentrationslejren.

32

Træk af Broager FDF’s historie
v/ Hans Christensen og Henning Damtoft Pedersen
Ovenstående artikel fra Broager
Avis var en invitation til drenge
i Broager Sogn i oktober 1943
om at møde op for at høre om,
hvad FDF, Frivilligt DrengeForbund, kunne tilbyde dem.
16,30 v e d e n f e s t lig S a m m en k o m st i
Hvad er F. D. F.? ø str e P r æ steg a a r d , v il b liv e le d e t a f Forud for denne artikel var
F ø r s te læ r e r
Chr.
M a t h i e s e n.
F. D . F . ( F r iv illig t D re n g e fo r b u n d )
foregået følgende:
S k o d sb ø l, so m K r ed sfø re r o g L æ rer
er D a n m a rk s æ ld s te D re n g efo rb u n d .
K n u d P e t e r s e n , B r o a g er , so m D e 
Det b le v s t if te t p a a F re d e rik sb er g a f
"Lørdag den 9. Oktober 1943
lin g sfø r e r . K r ed sen e r tils lu t te t B ro 
A rkitekt H o lg e r T o r n ø e d. 27. O k t.
a g e r S o g n em e n ig h ed . I B e sty re lse n
1902 o g k a n sa a le d e s i d e n n e M a a n ed
om
Eftermiddagen Kl. 4 sam
f o r F . D . F . i B r o a g er sid d e r d esu d en
fejre 41 A a r s F ø d se lsd a g . D et e r t il
F ø r s te læ r e r B r o c k , S k e id e , K o m 
lige d e t s tø r ste D re n g e fo r b u n d h e r 
ledes
en lille Kreds a f Mænd til
m u n e se k r e tæ r S k j o l d
og Sogn e
hjemm e, id e t d e t tæ lle r o v e r 20.000
p r æ st J o h s. K y s t e r .
Drenge. A le n e i S ø n d e r jy lla n d h a r
et Samvær i Broager Østre
D re n g e fra h e le S o g n e t pa a 10 A a r
F. D. F . h e n v e d 1000 M ed lem m er fo r
o g o p e fte r , so m ik k e e r M ed lem af
delt i 10 K r ed se.
Præstegaard for at drøfte Opret
e t a n d e t D re n g e k o r p s, k a n b liv e o p 
F. D. F .s M a a l e r a t b e v a r e V ejen
t a g e t i K r ed sen e ft e r a t h a v e u d 
for K r isti R ig e s U d b re d e lse b la n d t
telsen a f en F.D.F.-Kreds i Bro
f y ld t en O p ta g e lse sb é g æ rin g u n d e r 
D rengene. D et e r a ltsa a e t k r iste n t
s k r e v e t a f F o r æ ld r e e lle r V æ rg e. En
D rengearb ejde o g sta a r a ltid i T il
ager.
Pastor Kyster, som i forvej
sa a d a n O p ta g e lse sb e g æ rin g ka n fa a s
knytning t il e n t e n en M en ig h e d e ller
h o s F ø r e r n e e lle r v e d M ø d et M andag
et k r iste n t U n g d o m sa rb ejd e . D esu d e n
en
er
Distriktsleder for F.D.F. i
d
en
25.
ds.
er F . D . F . o g sa a e t ty p isk d a n sk
D rengearb ejde, i M o d sæ tn in g t il den
Sønderjylland, lagde for, idet
mere in te r n a tio n a lt p r æ g ed e S p e j
G lim ren d e D an sk Film i
derbevæ gelse, d e r f ø r s t i 1908 n a a e d e
han allerførst aabnede Mødet
B ro u e Bio.
Danmark. D et k r istn e o g d e t d a n sk e
r a ltid b le v e t stæ r k t u n d e r s tr e g e t i
med en Bøn om Guds Velsignelse
I d e n n e U g e s p ille s i B io e n a f
F. D. F ., d e t e r o g sa a u d tr y k t g e h d a n sk F ilm s a lle r b e d ste P r o d u k tio 
i F . D . F .s M otto: M ed G u d fo r
over det paatænkte Arbejde
n e r , F o lk ek o m e d ie n » S ø ren S ø n d e rD anm arks U n g d o m .
v o ld « m e d e n R æ k k e a f D a n m a rk s
a a f F . D . F .s m a n g e g o d e S a n g e
blandt Broagerlands Drenge.
b e d s te K u n stn e re i H o v e d r o lle rn e. V i
linder o g sa a U d try k fo r d ette:
k a n b l. a . n æ v n e P o u l R eu m ert, E bbe
Vi h a r læ r t a t e ls k e D a n m a rk
Derefter oplæste han Grund
R o d e , B o d il K jer o g Ib S ch ø n b erg .
hver e n d y r o g o m str id t P le t.
F ilm e n h a r e n fo r tr æ ffe lig H a n d lin g ,
Vi v il v o g t e F æ d r e s M ind e,
loven og Forbundsvedtægterne
d e r fæ n g sle r fr a fø r s t t il sid st. E b b e
vi v il v æ r n e o m v o r R et.
R o d e s p ille r d e n u n g e, u fo r so n lig e
V i h a r v a lg t d e n s tø r ste H e rr e
fo
r Landsforbundet Frivilligt
B o n d e k n ø s S ø r e n S ø n d e rv o ld ,
so m
og sta a r f a s t so m V æ b n e v a g t,
d e n D a g , h a n s F a d e r s lil le 0 o g h a n s
vi g a a r fr e m m e d h æ v e t P a n d e
Drengeforbund.
G aard
p a a d e n n e ta g e s fra h a m ,
og m ed L iv e t s G u d i P a g t.
s v æ rg e r, a t h a n ik k e v il h e lm e, fø r
H vad b e s t ille r m a n s a a i F . D . F.?
Kredsbestyrelsen konstituerede
d e t e r ly k k e d e s h a m a t k ø b e Ø en o g
Man sa m le s e n G a n g o m U g en , e n 
G a a r d e n tilb a g e o g a tte r ih d sæ tte sin
ten til G y m n a stik e lle r t il K r ed sm ø 
sig
derefter saaledes: Formand
F a d e r p a a d e n n e. H a n ta g er t il K ø b 
de, h vor d e r b liv e r fo r ta lt f o r D r e n 
sta d e n , o g F ilm e n s v id é r e H a n d lin g
gene, e lle r til K la s sem ø d e r, h v o r d er
blev Pastor Kyster. Kommune
fo r tæ lle r sa a o m , h v o r le d e s h a n 1 h e n 
arbejdes m e d P r ø v e r . D e su d e n e r d er
s y n s lø s t b ru g er a lle M id le r fo r a t n a a
a m a a n e d lig K r e d stu r o g o m S o m 
sekretær Chr. Skjold modtog
s it M a a l, — o g a lt e n d e r n a tu r lig v is
meren e r D re n g e n e i S o m m er le jr .
so m d e t m a a o g sk a l.
Som m erlejrene f o r 1944 er a lle re d e
Posten som Kasserer. Lærer
planlagt f o r d e s ø n d e r jy sk e K r ed se
U n g d o m ssk o le n
til Juli M a a n e d p a a » A lsb org« v e d
Mathiesen, Skodsbøl, overtog
f
o
r
u
n
g
e
P
ig
e
r
ta
g
er
n
u
sin
B
e

Danebod H ø jsk o le.
F. D. F . K r ed sen , so m sta r te s i B r o - ' g y n d e lse m ed H u sh o ld n in g sk u r su s o.
Hvervet som Kredsfører, mens
s.
v
.
S
e
o
m
st.
A
n
n
o
n
cer!
ager M a n d a g d e n 25. O k to b er K l.
Lærer Pedersen, Broager, blev
Delingsfører. Desuden tiltraadte Lærer Brock, Skeide, som 5. Medlem i
Bestyrelsen.
Det blev bestemt, at Lærer Pedersen overtog Ledelsen a f Gymnastikken og
Øvelsesmøderne, mens Lærer Mathiesen skulle lede Kredsmøderne.
Som selve Stiftelsesdagen fo r Broager F.D.F. blev valgt Mandag, den 25. Okt.
43, hvor det første F.D.F. Kredsmøde skulle afholdes.
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Der blev endnu udfyldt og underskrevet en Overenskomstblanket. - Ved dette
Møde var Lærer Pedersen fraværende p. Gr. af sit nærforestaaende Giftermaal.”
Med det citerede mødereferat fra 1943 indledes protokollen for Broager FDF.
Man fornemmer højtideligheden, glæden og visionerne, som prægede mødets
deltagere, der midt i krigens mørke år skabte en FDF-kreds, som gennem
årene kom til at give så mange børn og unge lyse og gode oplevelser. Mere
end 700 børn har i de snart 60 år, kredsen har eksisteret, haft glæde af Broager
FDF - en overgang Broager FDF/FPF.
Denne første bestyrelse og førerstab lagde grundstenen til og afstak ret
ningslinjerne for en FDF-kreds, som har forstået at forandre og udvikle sig i
takt med tiden. Kredsen er den dag i dag en sund og velfungerende FDFkreds, hvor gamle traditioner holdes i hævd, og nye er kommet til - og hvor
mindet om dem, der engang var med - lever.

Kredsens første år
Den 11. okt. 1943 blev der afholdt et møde for interesserede drenge, som var
fyldt 10 år. Dette møde blev afviklet, som man forestillede sig, at de kom
mende FDF-møder ville udforme sig, bl.a. med sketch og sang.
Lærer Knud E. Pedersen, som havde været FDF’er i Tønder i sin drenge- og
seminarietid, fortalte levende og festligt om sine oplevelser og ledsagede san
gene på mandolin. Kredsfører Mathiesen blev præsenteret for drengene, og
der blev udleveret indmeldelsesblanketter. På selve stiftelsesdagen den 25.
okt. 1943 mødte 21 drenge op til et festligt kaffebord i pastor Johs. Kysters
dagligstue. Efter dette møde var Broager FDF en realitet.
På grund af mørklægning blev møderne holdt om eftermiddagen. Drengene
var inddelt i to klasser: Væbnerelever (over 12 år) og pilte. Uniformen var grå
skjorte med skråhue og tørklæde. Det var svært at skaffe uniformer, men det
lykkedes hurtigt for de fleste drenge at anskaffe tørklæde og tørklædering.
Man havde af sognerådet fået lov til at låne kommuneskolens gymnastiksal til
øvelsesmøder, men allerede under det første møde den 1. nov. 1943 kom der
besked om, at gymnastiksalen skulle overlades til en husvild familie. Umid
delbart derefter lagde den tyske værnemagt beslag på gymnastiksalen. FDF
flyttede så ned på realskolen, hvor man herefter i en periode holdt møder.
Drengene samledes også hos førerne privat og i konfirmandstuen i Østre
Præstegård. Øvelsesmøder blev indledt med gymnastik og marchtræning
under ledelse af delingsfører Knud E. Pedersen. Efter den fælles gymnastik
var der klassemøder, hvor der især blev arbejdet med prøvekravene til bl.a.
væbnerprøven. Den indøvede teori blev omsat i praksis på kredsture.
Transportmidlet på disse ture var apostlenes heste, og det blev til mange dags
ture rundt på Broagerland. Man mødtes i præstegården eller på Skodsbøl
Skole søndag morgen kl. 9.00 og marcherede i samlet trop til de udvalgte mål,
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hvor der blev afholdt terrænlege med mange forskellige, dog alle lige fantasi
fulde, temaer.
Den første kredstur gik til Bøffelkobbel skov. Turen derud var ifølge kreds
protokollen ”en rask og fornøjelig March med den bedste Veloplagthed over
hele Linien”. På landevejen øvede man under en lille pause ’’Udsvingning i
Marchkolonne”. På længere ture cyklede man. Det gav en del problemer, da
det næsten var umuligt at skaffe ordentligt cykelgrej på grund af krigen. I
1946 måtte en tur til Løjtland aflyses, da drengene ikke havde cykler, der
kunne klare turen.
Kredsmøderne for alle medlemmer foregik i Østre Præstegård hos formanden
pastor Kyster, eller på Skodsbøl Skole hos kredsfører Chr. Mathiesen, og em
nerne på møderne var mangfoldige, bl.a. rejsebeskrivelser og beretninger om
spændende mænd, fx polarforskeren Knud Rasmussen eller den amerikanske
præsident Abraham Lincoln. Der blev enten fortalt af førerne eller af indbudte
foredragsholdere. Det var jo længe før, nogen havde hørt om fjernsyn, så disse
beskrivelser af fremmede lande eller farlige bedrifter var virkelig spændende
for de lydhøre drenge.
Kredsmødetraditionen er bibeholdt i kredsen lige siden starten, om end i vore
dage ikke med samme regelmæssighed som dengang, så dog som sam
lingspunkt for hele kredsen.

Danske Drenge
For at styrke korpsånden, fællesskabet og bevidstheden om, at FDF var en
landsdækkende bevægelse, fik
hvert medlem gratis udleveret et
månedsblad med artikler, konkur
rencer m.v. Bladet hed "Danske
Drenge” og var populært læsestof
i en tid, hvor der ikke var så
mange konkurrerende medier.
’’Danske Drenge” blev også brugt
til at videregive praktiske med
delelser til kredsens medlemmer.
Hos bogtrykker Ihle i Broager
blev der trykt en ekstra Broagerbagside, der blev klistret bag på
bladet, inden det blev udleveret.
Her var månedens program
aftrykt, og udgifterne blev
dækket ved annoncering ved
lokale handlende, som på den
måde også støttede FDF.
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Faneindvielse
Kredsens første år blev fejret med en stor fest for medlemmer og forældre på
Forsamlingsgården i Broager. Formen for de efterfølgende fødselsdagsfester
blev grundlagt her, idet festen indeholdt optræden af FDF’erne, kaffebord,
festtale og fællessang, bl.a. ”Vi er Børn af Sol og Sommer”, som stadig syn
ges til fester i Broager FDF.
Ved denne første fødselsdagsfest den 13. nov. 1944 blev kredsens første fane
indviet. Protokollen beskriver den højtidelige begivenhed, som jo foregik
under krigen, således: ’’Efter en paafølgende Sang blev vor nye Fane baaret
ind i Salen og under Honnør rullet ud. Forbundssekretæren (Gunnar Tjalve)
besteg Talerstolen og idet han talte for Kongen slog han det første Søm i den
nye Fane. Distriktslederen (Johs. Kyster) talte for Danmark og slog det andet
Søm i. Kredsføreren (Chr. Mathiesen) talte for Foreningen Broager F.D.F. og
slog det tredje Søm i Fanen. Hele Forsamlingen sang vor Nationalsang og
dermed var Kredsens Fane indviet til at være Broager F.D.F.’s Samlingsmærke
i dets Arbejde og Stræben mod sit høje Ideal og for Danmarks Fremtid.
Drengene opførte derefter paa Scenen med den nye Fane som dekorativt Midt
punkt et lødigt nationalt Stykke.”
Kredsens første fane er stadig velbe
varet og i kredsens eje. Den
repræsenterede kredsen en sidste
gang ved medstifter af Broager FDF
og mangeårige kredsfører Knud E.
Pedersens begravelse den 11. februar
1977, hvor to FDF’ere, Verner
Poulsen og Hugo Petersen, bar kred
sens gamle fane, og to FPF’ere,
Grethe Reitz (g. Nowack) og Elin
Christensen (g. Pedersen), bar den
nye fane, som kredsen havde mod
taget fra Danmarkssamfundet ved 25
års jubilæet i 1968.
Siden 1960 har det også været en tra
dition, at kredsens fane er til stede i
Broager Kirke ved konfirmationer.
Kredsen søgte og fik sin tredje fane i
1994 i 50-året for indvielsen af den
første. Og nu optrådte ikke alene
navnet FDF på flagdugen, men også
Kredsfører Knud E. Pedersen
FPF, for
ved Broager FDF s 25 års jubilæum
Der kom jo piger med i FDF
i 1968.
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Broager FDF var udelukkende for drenge indtil 1971, hvor fælleskredse for
FDF og FPF (Frivilligt Pige-Forbund, stiftet i 1952) var begyndt at vinde frem.
På et bestyrelsesmøde i oktober 1971 blev det besluttet, at man ville forsøge
at drive Broager FDF som en fælleskreds. Man inviterede en FPF-sekretær til
at fortælle om fælleskredse og udfærdigede en overenskomstkontrakt med
landsforbundet om, at ’’Hytten” (Broagerkredsens hus på Møllegade), telte,
musikinstrumenter m.v., der på det tidspunkt var i FDF’s eje, skulle tilfalde
FDF i tilfælde af, at et selvstændigt FPF blev oprettet.
Allerede den 1. november 1971 var de første piger meldt ind. De fik FPFmedlemskort og FPF-skjolde til uniformerne, men kredsen hed stadigvæk
Broager FDF, så de første piger var reelt FDF’ere! Broager FDF/FPF blev
officielt oprettet som fælleskreds den 16. maj 1972, og i bestyrelsen blev ind
valgt to repræsentanter for FPF: Marianne Knudsen og Karen Gormsbøl.
I 1974 blev FDF og FPF på landsplan lagt sammen til ét landsforbund, og for
at få en fælles forbundsdragt blev de grå uniformer erstattet af blå strikbluser
med grå bukser til drengene og grå nederdel til pigerne. Uniformsændringen
var nok et ønske om en ’’afmilitarisering”, og begrebet fører - som jo nok
kunne have en lidt uheldig klang - blev ændret til leder. I forbindelse med for
bundsdragten bør nævnes, at man i 1988 indførte en blåskjorte med lommer,
og at man dermed opfyldte et meget stort ønske om en mere praktisk beklæd
ning.
I Broager gik udviklingen som fælleskreds stærkt. Ingen tænker i dag over,
hvem der ejer hvad, og om et bestyrelsesmedlem er forældre til en dreng eller
en pige. Der er heller ikke adskilte drenge- og pigepatruljer, som det var til
fældet de første år. Man kunne konstatere, at forsøget med fælleskredsen blev
vellykket.
I dag har man på landsbasis valgt ikke mere at anvende forkortelsen FPF.
Navnet et nu: Frivilligt Drenge- og Pige-forbund, FDF.

Hytten i Møllegade
I 1960 begyndte man for alvor at snakke om ’’eget hus”. Den grund, man først
havde i tankerne, tilhørte menighedsrådet og var beliggende mellem landeve
jen mod Egernsund og kirkegården. Man nåede at plante læhegn på grunden,
før det ved forhandlinger kom frem, at der kun måtte opføres en bygning af
træ, som hurtigt skulle kunne fjernes igen, og at grunden i øvrigt kun kunne
lejes.
Men i 1961-62 byggede Broager FDF så sit eget hus. Indtil da havde kredsen
haft mødested i Østre Præstegård i konfirmandstuen frem til pastor Kysters
fraflytning og præstegårdens overgang til privateje. En periode havde kredsen
mødested i lokaler på Centralskolen i Broager.
I juni 1961 købte Broager FDF et grundstykke på Møllegade af arbejder
Johan Nørgaard, Sønderborg. Det var en del af det gamle jernbaneterræn i
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Nejs: Fra den daværende jernbaneviadukt og ned til grundens nuværende skel
bag Hytten. Senere afhændede kredsen den østligste del af grunden mod i
stedet for at få en del af den gamle vej til Nejs, da der i forbindelse med
byggemodning blev anlagt en ny vejføring.
Grunden lå langt uden for byen på daværende tidspunkt, og det blev
diskuteret, om det ikke var for afsides, når de mindre børn skulle til og fra
møderne om aftenen, hvor der ikke var gadelys. Ingen havde vist den gang
drømt om den byudvikling, der hurtigt ville komme i den del af Broager

Hytten i sin ensomhed, dengang.

Udsigt fra hytten mod Broager.
Penge til byggeri havde man ikke mange af i kredsen. Et medlemskab var for
drengene helt kontingentfrit for medlemmerne, så der måtte skaffes
økonomisk hjælp ad anden vej. Førerstaben og bestyrelsen besluttede, at man
ville besøge drengenes forældre for at høre om muligheden for at støtte byg
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geriet, enten ved et kontant tilskud eller ved et tilsagn om at deltage i
opførelsen af byggeriet.
Man må sige, at man rundt omkring i hjemmene fik en god modtagelse. I
løbet af en lørdag fik man tilsagn om bidrag på omkring 5000 kr., hvor et
bidrag på 100 kr. var almindeligt. Mange penge dengang og en fin startkapi
tal. Men desuden - hvilket bestemt var ligeså meget værd - et tilsagn fra
forældre om at stille arbejdskraft til rådighed i flere hundrede timer.
Den bedste måde at beskrive de hektiske måneder på, hvor hyttebyggeriet stod
på, er at gengive kredsfører Knud E. Pedersens optegnelser (nedskrevet på et
senere tidspunkt) fra kredsprotokollen:
August 1961
12.8.
Alle mand på grunden. 350 meter vandledning nedgraves.
13.8.
Vandledning færdiggøres.
14.8.
Vandledning tildækkes.
15.8.
Førermøde hos L eif Sørensen.
19.8.
Arbejde på grunden: Udgravning til sokkelog støbning. Ved dette
lørdag-søndagsarbejde, der fandt sted tilHyttenvar færdig, fik vi
hjælp fra mange sider. Mange fædre hjalp til i ny og næ, men det
store arbejde blev udført a f tømrer Egon Poulsen, installatør Vig
go Flansen, lærer A. Juul Petersen, tømrer Anton Kirk foruden
kredsens egne førere og seniorer. Breum Jakobsen en slags
arbejdsleder og tømrermest. Ivar Østergaard en slags "arkitekt”.
Senere hjalp murermester Kaj Clausen med murerarbejdet. Dis
ponent Gormsen skaffede gennem sine mange gode forbindelser
masser a f tømmer, cement, glas osv. Førerkonerne bidrog i høj
grad til arbejdets vellykkede forløb ved at komme ned på grunden
med kaffe. Et ejendommeligt, men hyggeligt og effektivt arbejds
fællesskab. For kredsens førerstab var det en glæde at føle, hvor
dan forældrekredsen støttede os, både ved arbejde og økonomisk.
19.8.
Arbejde på grunden.
22.8.
Kredsmøde med klasseoprykning.
25.8.
Arbejde på Hytten. Murerarbejde påbegyndes.
26.8.
27.8.
Vi henter sten på Tychsens Teglværk (til FDF-pris: 0,00 kr. pr. 100
stk.)
29.8.
Klassemøder.

September 1961
2. - 3.9. Arbejde på Hytten.
4.9.
Vask og afsyring a f mur.
9. - 10.9. Gulvet lægges.
4.10.
Kredsmøde.
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15.9.
16.9.
16.10.
16.11.
16.12.
24.9.

Arbejde på Hytten.
Orienteringskonkurrence.
FDF-komedieprøvning.
Oprydning i huset til rejsegilde.
Klassemøder.
Arbejde på Hytten (taget lægges på).
March gennem byen.

Rejsegilde på “H ytten” i Møllegade den 24. sept. 1961.
Nedgravningen af den 350 meter lange vandledning havde også sin helt egen
historie, som man morede sig over i kredsen i mange år, når talen faldt på byg
geriet. Vandledningen skulle gå fra den daværende viadukt og ned til det sted,
hvor Hytten var planlagt at skulle ligge. På det sted blev der på enden af vand
røret skruet en vandhane på, og man besluttede, at her skulle køkkenvasken og
dermed køkkenet være. Man havde ingen egentlig tegning over huset, men ud
fra køkkenets placering planlagde man så Hyttens andre lokaliteter og stør
relse. Herefter påbegyndtes udgravningen og støbningen af grunden!
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Hytten blev et rart samlingssted for Broager FDF, og med årene udførtes en
del forandringer. Der blev indlagt elvarme, bygget depotrum, og toilettet kom
”ind i varmen”. 1 80’erne var der planer om at sælge hytte og grund og bygge
nyt hus med en mere tidssvarende indretning. Men ingen af lederne kunne
rigtig udholde tanken om, at Hytten skulle rives ned, og økonomien var også
næppe til nybyggeri, så man blev, hvor man var.

Kredsen foran "Hytten ” ved den årlige mønstringsparade januar 1967.

Lejrliv
Fra lejrene - specielt sommerlejrene - stammer nok de fleste glade minder,
hvis man spørger en tidligere Broager FDF’er, og lejrlivet har altid haft en helt
central plads i Broager FDF’s historie og i organisationens historie som hel
hed. Allerede i de første år tog man i kredsen på én-dags ture. Senere blev det
også til weekendlejre, men i 1944 deltog kredsen så i sin første sommerlejr på
Alsborg, i Nørreskoven på Als, sammen med andre sønderjyske kredse.
Samme år besluttede man i FDF, Sønderjyllands Distrikt, at købe et grund
stykke på Løjtland, og sommerlejren ’’Frederikshøj” har siden dannet rammen
om mange sommerlejre. Dog har der også mange andre steder i landet gen
nem årene været afholdt sommerlejre, enten i hytte eller i telt. I mange år sam
men med Padborg FDF, men også sammen med kredsene i Augustenborg,
Agerskov, Åbenrå, Haderslev m.v. I 1946 afholdt Broager FDF sin første
’’egen” sommerlejr - dog med deltagere fra Augustenborg - på Rømø.
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Fra denne kredslejr er bevaret nogle morsomme håndskrevne dagsprogram
mer lavet af Knud E. Pedersen:
Dagsprogram fra sommerlejren
1946, Lakolk, Rømø.

Meget kan genkendes fra som
merlejre endnu i dag. Stedet og
temaet kan varieres, men
lejrene har som regel været
bygget op omkring gamle,
afholdte traditioner. Det kunne
være indianerlejr, gøngelejr,
vikingelejr m.v., og mere end
én leder har stået post i fuldt
indianerudstyr på offentlig vej
og hilst pænt på de undrende
forbipasserende.
En tradition i FDF har også
været, at forældre - mødre
såvel som fædre —har været
med på sommerlejr som
’’tante”. Tan-

ternes
vigtigste
opgaver var at lave mad til
lejrens sultne vikinger, indi
anere m.v. Men herudover er de
altid blevet udsat for ’’bort
førelser”, drabelige vandkampe
og fornøjelsen ved at være
yndlingsoffer ved lejrbålets
konkurrencer. Mange har været
med som tante flere gange, og
FDF’s slogan ’’Fritid med ind
hold” er meget dækkende for de
fælles oplevelser og glade minder
en familie får, ved at forældrene er
med som tanter på en sommerlejr
for deres børn.
En lang lejrdag afsluttes altid med
lejrbål. Festlige aftener, hvor lejrens
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hold på skift opfører sketch og bidrager med anden underholdning. Hurtige
skift mellem sjov og alvor, sang og latter og så ’’Høkassen”, Broager FDF's
legendariske lejravis, i de første mange år altid forfattet og læst op af Knud E.
Pedersen, hvor dagens begivenheder i stort og småt blev kommenteret på
humørfuld vis. Også den obligatoriske gyserhistorie var han forfatter til.
Mange ventede spændt på, om de var med i historierne i dagens ’’Høkasse”,
et godt middel til også at fortrænge en måske ellers ulmende hjemve hos de
yngste, der snart skulle til køjs.
Nedenfor et lille uddrag af ’’Høkassens” følgeton - gyseren lige inden sen
getid. På sommerlejren ’’Frederikshøj” på Løjtland i 1958 var det - som så
mangen anden gang - historien om:

Det grønne skrig med håndtag i ryggen
- fortsat uhyggeroman i 156 kapitler
Det er nat i Løjts undergrundsbane. Uhyggelig nat. Sorte Joe lister omkring
gadehjørnet - baglæns - uden briller. Et lyserødt skrig skingrer og flænger
natten i tre dele - på tværs. Han holder vejret - og Jydske Tidende! - Sorte
Joe griner højt - to meter og tyve. Joe lytter - det lugter a f medisterpølse. Han
løfter sin tiløbede maskinpistol, springer ind i en gadedør og låser den fem
gange efter sig. En loppe gør hæst i det fjerne. En hund gør også! Joe farer
sammen. Noget hvidt nærmer sig. Det er hans slips hans pibe snorkede - så
gik den ud. Den gik så tit i søvne. Joe gik bagefter, men standsede brat - og
skreg: fortsættes i næste nummer!
Kredsen har siden den første landslejr efter krigen i 1947 været med, når
landsforbundet arrangerede landslejr ved Marselisborg syd for Århus eller på
landsforbundets egne arealer ’’Sletten” ved Himmelbjerget. Udenlands har
man også været: På cykeltur Sydslesvig rundt i 1954 og for de ældste senior
weekender i Trenehytten, også i Sydslesvig.
Tamburkorpsets
medlemmer har været
på ture til Norge og
Østrig, hvor de har givet
opvisning. Det er også
blevet til ijeldture for de
ældste i Norge i 1988
og til Lapland i Sverige.

Morgenparade, Som
merlejr 1946 på Rømø.
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Sommerlejr 1956 på
Frederikshøj, Løjtland.

Landslejr 1952.

Marselisborg 1957, Pastor Kyster
og stifteren a f F.D.F. Holger Tornøe

Tamburkorpset
Sidst i 1950’erne begyndte en ung fører ved navn Leif Sørensen at øve march
fløjtespil og spil på marchtromme med nogle drenge, og sammen med sin bror
Bent Friberg skabte han tamburkorpset, som i mange år fremover var et stort
aktiv for kredsen. Mange drenge - og piger - lærte at spille og opleve glæden
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ved musikken. Korpset spillede i hvide sømandsbluser, de såkaldte ”hvidbluser” (kopier af FDF’s første uniform). Instrumentbesætningen bestod af
trommer, fløjter og signalhorn. Korpset kom vidt omkring på landsstævner og
venskabsbesøg og deltog ved mange festlige lejligheder i Broager, fx broind
vielsen i Egernsund i 1968 og indvielsen af Broager Hallen i 1969, og
naturligvis var korpset med til at sætte et flot præg på kredsens egne arrange
menter.

Tamburkorpsets start 1961.
Førere Knud E. Pedersen(forrest), L eif Sørensen.

Bent Friberg ledede korpset nogle år, efter at Leif Sørensen var flyttet fra
byen. Man ønskede i 1969 at omdanne tamburkorpset til orkester. Økonomien
stod dog ikke mål med ambitionerne - trods afholdelse af loppemarked - så
man valgte at fortsætte som tamburkorps med Peder Søndergaard som leder.
I 1973 havde korpset besøg af Farsund Pigegarde. Et festligt arrangement,
hvor de to korps var ude at spille sammen, bl.a. til Set. Hans i Broager. Året
efter var tamburkorpsets medlemmer på genvisit i Norge.
Fra 1972 - 76, hvor Flemming Gormsbøl var korpsets leder, optog man
medlemmer fra KFUK i Sønderborg. Det var et samarbejde, som blev til gavn
og glæde for alle parter.
Broager FDF var vært ved landsdelstamburstævner i 1972 og i jubilæums
årene 1983 og 1993. Det var meget store arrangementer, hvor alle kredsens
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Tamburkorpset ca. 1967. Leder Bent Friberg.

ledere og mange forældre var i sving. Sjovt og festligt var det med de mange
tamburkorps på march rundt i Broager. Deltagerne var indkvarteret på skolen,
hvor der også blev øvet, og hvor der de sidste to gange blev lavet mad i
skolekøkkenet. Herudover stod Broager-kredsen for aftenunderholdningen,
som blev meget rost af stævnedeltagerne.
Igennem årene var tamburkorpsets store problem instruktørmangelen. Mange
dygtige musikere har gennem årene været med i korpset, men som i alle små
byer forlader mange unge stedet, når de skal uddanne sig - et problem, der
desværre også gør sig gældende i kredsen som helhed. I begyndelsen af
80’erne begyndte det for alvor at knibe for tamburkorpset, og skønt mange
ydede en stor indsats, blev man i 1987 nødt til at træffe den smertelige
afgørelse at nedlægge tamburkorpset, fordi der var brug for alle lederkræfter
i kredsen. Korpset blev dog for en kort stund genoplivet i 1992.

Afslutning:
Foranstående har vi forsøgt kort at beskrive Broager FDF's historie. Lad os
afrundingsvis oplyse, at kredsen igennem de sidste år har haft et medlemsan
tal på ca. 30 - 35. Problemet er desværre, at det er svært at skaffe ledere, der
frivilligt og ulønnet vil påtage sig sådant et arbejde i fritiden. Heldigvis har vi
46

en god opbakning fra forældrekredsen, som kan træde til som f.eks. hjælp ved
julestue, kørsel m.m.
Vi har nu overstået årtusindskiftet, og man kan så spørge sig selv, om FDF har
en fremtid i den kommende tid, hvor de unge mennesker vil blive tilbudt
alverdens nye elektroniske muligheder. Er orienteringsløb, lejrarbejde m.v. så
noget for dem?
Med rod i det gamle findes afsæt mod nyt. Indholdet i arbejdet med børn og
unge skal hele tiden vurderes, vejes i lyset af nye tider, krav til den enkelte og
dennes rolle i fællesskabet.
Her har FDF også kendt sin besøgelsestid. Man er ikke stagneret i støvede tra
ditioner. Man er rustet til at tage nye opfordringer op. Et andet element i det
hele er, at trods alle sjove oplevelser og udfordringer, så har FDF et budskab
at melde til alle mennesker - nemlig det kristne budskab. Og dette budskab vil
der stadig være behov for - også i det nye årtusinde.

Tidstavle for Broager FDF
1943
1944
1945

1946
1947
1948
1949
1951
1952

1953
1954
1957
1958
1959
1960

25. oktober. Broager FDF stiftes.
Distriktssommerlejr på ’’Alsborg”. 13. november fødselsdagsfest og
faneindvielse.
Kredsens førere har været med i modstandskampen og gør tjeneste
som frihedskæmpere og grænsevagt ved befrielsen. Sommerlejr på
Løj tland.
Kredsens første ’’egen” sommerlejr på Rømø.
Deltagelse i Marselisborglejren, landslejr, Århus.
Sommerlejr på ’’Frederikshøj”.
Sommerlejr på ’’Frederikshøj”.
Marselisborgklubben starter.
Johs. Kyster er nu både formand og kredsfører p.g.a. kredsfører Chr.
Mathiesens sygdom. Deltagelse i landslejr: Marselisborglejr. Hold
leder Johs. Kyster.
Første gåsetombola afholdes ved rutebilstationen.
Julekredsmøde med pølser og film, første gang.
Cykeltur Slesvig rundt under ledelse af Johs. Kyster og Knud E.
Pedersen.
Landslejr, Marselisborglejr. Holdleder Johs Kyster.
Johs. Kyster rejser fra byen. Knud E. Pedersen bliver kredsfører. N.P:
Breum Jakobsen bliver formand. Møderne holdes herefter på skolen.
Tamburkorpset grundlægges ved Leif Sørensen og Bent Friberg.
Drenge optages nu fra 9 år og kaldes pilteelever. Første march gen
nem byen med fløjte og trommer ved fastelavn. Planer om hyttebyg
geri. 13. maj: Kredsens første kredsfører, 1943 - 1952, Chr. Mat
hiesen afgår ved døden.
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1961
1962

1963
1964
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1972

1973
1974

1975
1976

1977
1981
1982
1983
1984
1986
1987

Granden ved det gamle baneterræn ved Nejs købes, og byggeriet af
Hytten påbegyndes.
Landslejr: Marselisborglejr. Holdleder Hans Christensen. Hytten i
Møllegade indvies 13. oktober. Seniorarbejdet starter med Chr. Fred
eriksen som leder. Bestyrelsesmedlem siden kredsens start J.C. Brock
afgår ved døden.
Sommerlejr på ’’Vardeborg” ved Vejers Strand
Sommerlejr i Farsø
Depotrummet ved Hytten bygges. Sommerlejr på ’’Fønsborg”.
Tamburkorps besøger Københavnerkredsen K28 på Amager. Lands
lejr på ’’Sletten” ved Silkeborg. Holdleder Henning Damtoft Pedersen.
25 års jubilæum. Festtale: Johs. Kyster. Ny fane indvies. Sommerlejr i
Ålbæk.
Loppemarked på Forsamlingsgården. Landsorkesterstævne i Odense.
Sommerlejr på ’’Frederikshøj”.
Sommerlejr på Fanø.
Landstamburstævne i Næstved. El-varme indlægges i Hytten. Piger
optages i kredsen.
Broager FDF/FPF starter som fælleskreds den 16. maj. Tamburstævne
i Broager. Tamburkorps indleder samarbejde med Sønderborg KFUK.
Landslejr på ’’Sletten”. Holdleder Bent-Ove Knudsen. Erik Breum
bliver formand for kredsen.
Nye møbler i Hytten. Besøg af Farsund Pigegarde, Norge. Sommerlejr
i
Videbæk. Sidste gåsetombola afholdes.
Broagers første pigevæbnerpatrulje deltager i FOKS-øvelse. Tam
burkorpset i Norge. Sommerlejr i ’’Granly” ved Kolding. Knud E. Ped
ersen fratræder som kredsfører. Afløses af Jørgen Hansen.
Væbner Ruth H. Petersen bliver påkørt og dræbt på vej til spil i tam
burkorpset.
’’Vaskeveranda” inddrages i Hytten. Man sikrer sig nogle træreoler fra
det gamle bibliotek til det nye indendørs depotrum. Landslejr på ’’Slet
ten”. Holdleder Jørgen Hansen. Samarbejde med KFUK, Sønderborg,
ophører.
Medstifter af Broager FDF og kredsfører fra 1958 - 1974 Knud E.
Pedersen afgår ved døden den 7. februar.
Landslejr på ’’Sletten”. Holdleder Martin Nørvald.
Nyt køkken og varmtvandsbeholder i Hytten. Jørgen Hansen og Mar
tin Nørvald danner kredsledelse.
Kredsen er vært for et tamburstævne med 320 deltagere.
Jørgen Hansen fratræder som leder. Martin Nørvald kredsleder.
Landslejr på ’’Sletten”. Holdleder Max (Jørgen) Jacobsen.
Første nummer af ”Æ Kredsblaj” udkommer. Martin Nørvald fra
træder som kredsleder. Elin Pedersen ny kredsleder. Sonja Larsen for
mand. Tamburkorpset nedlægges.
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1988
1989
1991
1992
1993

1994
1995
1996
1997

1998
1999
2000

2001

Alice Breum formand. Fjeldtræf i Norge. Holdleder Max Jacobsen.
Piltelandsstævne på ’’Sletten”. Holdleder Jens P. Rasmussen.
Byggeplaner. Kredsen far en grund ved den gamle banestrækning.
Hytten forsøges solgt.
Landslejr på ’’Sletten”. Holdleder Jens P. Rasmussen.
Tamburkorps genopstår ved Grethe Nowack og Tom Brandt. Nybyg
geri skrinlægges.
Piltelandsstævne. Holdleder Jens. P. Rasmussen. Laplandsfærd.
Holdleder Tom Brandt. Elin Pedersen fratræder som kredsleder.
Grethe Nowack og Tom Brandt kredsledere. 50 års jubilæumsfest
den 30. oktober. Festtale: Henning Damtoft Pedersen
Tom Brandt og Grethe Nowack fratræder som kredsleder. J. P. Ras
mussen ny kredsleder. Tilbygning til ’’Hytten” indvies
Alice Breum fratræder som formand. Åse Lorensen tiltræder
Landslejr på ’’Sletten”. Holdleder Tom Brandt
J. P. Rasmussen stopper som kredsleder. Kenneth Schmidt ny kreds
leder. Grundet store oversvømmelser i Polen blev turen aflyst, men i
løbet at 3 dage arrangeres en tur til Sverige. Holdleder Bettina
Larsen
I begyndelsen af året udsættes ’’Hytten”, Møllegade, for hærværk
Aase Lorenzen fratræder som formand. Ny formand bliver J. P. Ras
mussen
Medstifter af Broager FDF pastor Johs. Kyster afgår ved døden.
Sommerlejren afløses af en familielejr, der afholdes i pinsedagene.
Trenehytten husede ca. 30 deltagere i en indianerlejr.
Familielejren gentages igen i pinsen, men dette år på Alsborg. 35 del
tog i sørøverlejren.
Der arbejdes på at starte en husindsamling af aviser sammen med de
øvrige uniformerede korps.

Blå bog
Hans Christensen, f. 1932, skattechef, Broager.
Indmeldt ved kredsens start i 1943. Delingsfører fra 1960. Medlem af
bestyrelsen 1970.
Henning Damtoft Pedersen, f. 1945, forstander, cand. pæd. Erhvervsgymnasi
et, Selandia-Center for Erhversuddannelse, Slagelse. Bopæl: Jyderup.
Søn af Knud E. Pedersen. Medlem af kredsen fra 1954 - 1968. Medlem af
tamburkorpset fra dets start. Delingsfører.
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Broagergruppens tre ledere, her ses fra venstre dyrlæge
Dan Høilund-Carlsen, toldassistent Funder-Nielsen og
skovfoged Troels Trier Mørch Foto: Kristian Sibbesen

Det var ikke røvere og soldater
Om modstandsbevægelsen i Broager
Interview med skovfoged Troels Trier Mørk (TTM) og dyrlæge Dan HøilundCarlsen (DHC), optaget i 1983 a f Peter A. Petersen (PAP), redigeret a f
Esben Høilund-Carlsen.
TTM:
Egentlig er jeg lidt ked af at snakke om det, for efterhånden tror folk, at vi løb
og legede en slags røvere og soldater, men sådan følte vi det i hvert fald ikke
den gang. For mit vedkommende begyndte det i efteråret 43. Jeg blev ringet
op af Malling Mortensen, som var ritmester i gendarmeriet i Gråsten. Han
ville købe nogle far, men jeg sagde, som sandt var, at jeg ikke havde nogen.
Han blev imidlertid ved med sine får, og det endte med, at han kom over for
at snakke med mig.
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Da han kom, gik han lige til sagen. Det var oberst Paludan-Møller, der havde
sendt ham, fordi obersten mente, at det var på tide, at der blev skabt et netværk
mod tyskerne her i Sønderjylland. Hvad det gik ud på, kunne han ikke rigtigt
sige, men obersten ’’havde visse kontakter”, og i Gråsten var de allerede i gang
med noget, de kaldte ’’terrænsport”. Dét havde jeg hørt om fra fiskemester
Damgård. Han var meget ivrig med dette her terrænsport - indtil han blev
taget (af tyskerne).
I begyndelsen blev det ikke til meget ud over nogle illegale skifter og sådan
noget. Måske var oberstens kontakter ikke særligt gode. Og så skete det triste
i maj 44, at tyskerne belejrede gendarmeriets bygning og brændte obersten
inde. Den 26.5.1944 ankom tyskerne til gendarmeriets hovedkvarter i Gråsten
for at anholde Paludan Møller. Han nægtede at overgive sig. Hans familie fik
lov til at forlade bygningen, men han fortsatte kampen med sin pistol i en
langvarig ildkamp indtil bygningen brændte sammen over ham.
Vi andre famlede videre. Når jeg siger ”vi”, skyldes det, at overtoldassistent
Julius Funder Nielsen i Egernsund havde fået forbindelse med modstands
bevægelsen højere oppe i Jylland, mens jeg fik forbindelse via Jens Christian
Ovesen i Sønderborg. Han var tidligere kaptajn i livgarden, nu byleder i Søn
derborg, og han forklarede meget nøje, hvordan modstandsarbejdet skulle
udformes. Der skulle opbygges ’’kompagnier” rundt omkring - han snakkede
udpræget militærsprog - og hver kompagnichef skulle have nogle ’’delings
førere”. Disse skulle igen skaffe nogle ’’gruppeførere”, som stod i spidsen for
grupper på 8-10 mand. Og afgørende var, at man kun kendte sin chef og
folkene på ens eget niveau, så systemet ikke kunne trævles op. Men det var
stadig usikkert, om vi, Broager, sorterede under Gråsten eller Sønderborg.
Så kom den første praktiske prøve. Vi fik besked om en våbentransport fra
Ålborg, som egentlig skulle have været til Augustenborg, men som nu blev
omdirigeret til Broager.
Beskederne gik gennem Anton Linnet (landbetjent i Broager, som på dette
tidspunkt var gået underjorden i forbindelse med tyskernes arrestation af dele
af det danske politi. Under en falsk luftalarm 19. september 1944 arresteredes
ca. 2000 politimænd i de større byer, de øvrige politimænd ca. 7000 gik under
jorden, og mange sluttede sig til modstandsbevægelsen ).
Han fungerede som kurér for byledelsen i Sønderborg. Vi satsede på at
standse lastbilen fra Ålborg ved Baså og omlade til lokal transport. Linnet fik
sin gamle nabo i Møllegade, fragtmand Peter Mathiesen, til at stille op, og vi
læssede af midt om natten i laden ved gårdejer Jørgen Slot, derfra op på
ringriderpladsen. Denne lade stod tom. Det blev igen Linnet, der måtte rykke
ud. Han spurgte Slot, om han måtte låne laden for én nat. Ikke noget problem,
mente Jørgen Slot. ’’Jamen, er du klar over, at hvis det her går galt, så bliver
du skudt og din gård brændt af?” fortsatte Linnet. ”1 kan komme i min lade og
gøre, hvad I vil, bare I ikke fortæller min kone om det!” svarede Jørgen Slot.
(Om denne begivenhed fortæller Carl Slot, han var karl hjemme hos sin far.
Der kom 7 -8 mand cyklende til middag, og der var blandt dem enkelte jeg
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kendte, politibetjent Linnet, skovfoged Trier Mørck og fra min soldatertid
kendte jeg kaptajnløjtnant Ovesen. Man havde ventet at bilen ville komme til
middag, - det blev en lang eftermiddag. Det var først lørdag aften, at bilen blev
kørt ind i laden derhjemme, og våbnene blev pakket ud og gemt i ringrider
laden. Denne handling var jeg dog ikke indblandet i. Men næste morgen
skulle lastbilen videre til Als, der var een af mændene der havde sovet på går
den. Bilen ville ikke starte men man fik den i gang, det var jo med gengas den
gang. Der var glemt noget af det plastik hvad våbene var pakket ind i, samt et
koben, som Carl gemmer som et minde fra den tid.)
Så kom dagen. Vi var vel en 7-8 stykker, der sad og ventede hjemme hos mig
skovfogedbolig Ramsherred nr.l. bl.a. delingsføreren fra Skeide, mejeribe
styrer Hans Mathiesen, som havde medbragt en mejerist ved navn Gammel
gård. Linnet for ud og ind og rapporterede om mystiske Gestapobiler og lig
nende - han var meget nervøs den aften. Funder Nielsen (overtoldassistenten
fra Egernsund) spillede skak med mejerist Gammelgård, og da nervøsiteten
nærmede sig et højdepunkt, hørte vi Funder sige: ’’Hvis du flytter den springer
dér, Gammelgård, så tager jeg dit tårn, og så er du mat i få træk. Så hvad med
at gøre det om?” Så faldt der ro over lejren.
Peter Mathiesen kom til tiden, tog den aftalte tur rundt om Skeide, mens vi gik
op til Jørgen Slot og så læssede vi af. Et par dage efter spredte vi våbnene ud,
nogle til Hollensens skov nede i Nejs, i dag er der bebygget der, andre til
Skeide Skov, resten til et fårehus, der hørte med til skov-fogedstedet, det lå der
hvor nu den nye centralskolefløj er bygget. Det hele i fine trækasser, foret med
tagpap, som snedker Lorenz Hansen havde lavet til os, transporteret til rette
sted af dyrlægen.
DHC:
Ja, tak. Du bad mig om at hente dem, men jeg havde en lille Morris, der kun
kunne rumme 2 kasser ad gangen. Så jeg kørte ind til Troels (TTM) for at sige,
at det ville blive for påfaldende, hvis jeg ankom til Lorenz Hansen 8 gange i
træk for at læsse kasser. ”Du har ret”, sagde Troels. ’’Fidusen er at gøre det
hemmelige åbent!” Og så fik han fat i en ladvogn og transporterede hele
våbenlasten videre i fuld offentlighed - ligesom de cykelbude i København,
vi havde hørt om, der kørte rundt med maskinpistoler i bagagebæreren.
TTM:
Det var det samme, da kompagnichefen i Gråsten - det var Poul Hansen på
Den Gamle Kro - skulle bruge 6 bazookaer. Han sendte en mand midt om
eftermiddagen med en lille, åben ladvogn med generator. Der lå en masse rør,
og så lagde vi bare bazookaerne mellem dem, og det gik godt. Han hed Hans
Rasmussen, og han var egentlig mekaniker, men de kaldte ham for Hans
”Pat”. Og det var, fordi han - da det begyndte at gå dårligt med benzinsalget
- var begyndt at lave særlige brystholdere til piger med for små bryster. Så
blev det til Hans ”Pat”.
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PAP:
Det lyder så nemt. Var der slet ingen risiko? Der var jo mange hjemmetyskere
i Broager.
DHC:
Ja, jeg boede med en hjemmetysk nabo på hver side. Og du, Troels, boede jo
lige over for Heine Horn!. I Ramsherred nr. 2 var Heine Horn krovært og det
af den gamle skole, hvad der taltes om i krostuen ville han aldrig sladre om.
TTM:
Ham var der aldrig vrøvl med. Han var ikke bare tysk, han var kejsertysk! Det
var noget andet end Hitler.
DHC:
Ja, han var god nok.
TTM:
Men så blev det mere alvorligt. I Sønderborg var der en sabotagegruppe, som
havde planlagt at sprænge de tyske skibe, der lå i havnen, men inden de kom
så langt, blev en af dem skudt, og lederen af aktionen, der hed Peer Holm, blev
taget af Gestapo. De tog ham med til Staldgården i Kolding, og man sagde, at
de tvang Holm til at bære sin døde kammerat på ryggen op til kasernen. Han
sad i Kolding i 14 dage i det samme tøj, smurt ind i blod, og til sidst fik han
alle tænderne slået ud. (Peer Holm har i bogen Als og Sundeved 1940-45
udgivet af Historisk Samfund for Als og Sundeved redigeret af Henrik Skov
Kristensen og Inge Adriansen skrevet om denne sabotage).
Nå. Vi blev blandet ind i det, selvom det var mod hemmelighedsreglerne, for
di resten af gruppen jo måtte have sprængstoffet af vejen. Gruppelederen hed
Hans Christian - i dag hedder han Wolden Ræthinge og er direktør for 66-selskabet. Han var lige begyndt i marinen, da krigen kom, men måtte jo holde
op, da tyskerne beslaglagde flåden i 43. Et andet medlem var kunstmaleren
Viggo Kragh Hansen, og så var der en præst oppe fra Thy og en land
brugslærer fra Gråsten. Det var Kragh Hansen, der kom med sprængstoffet i
en stor, sort kuffert, han fik lov til at stille det ind hos elektriker Egidius
Petersen der havde sit værksted hos Johannes Petersen indehaver af Tatol-forretningen Borgergade nr. 1. Men så om aftenen et par dage efter ringer
Johannes Petersen pludselig til min kone, Ruth, og siger, at han har besøg af
Gestapo, som spørger efter en kuffert, den vidste han af gode grunde intet om.
Jeg røg på en cykle op til Tatol og fik fat i kufferten. Stakkels Johannes var
helt ude af den, han anede jo intet om det.
Først kørte jeg ud af jernbanestien, for dér, hvor Krumbækken løb under stien,
havde jeg en pistol gemt, som jeg gerne ville have fat i. Men så mærkede jeg,
at der var noget galt. Det puslede i mørket, og da jeg sprang op på cyklen igen,
var der en, der løb efter mig. Jeg kørte ud af banestien, og da jeg passerede
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Krammarksvejen, kom der en bil. Det måtte være Gestapo, for der var ingen
andre, der måtte køre. Og da jeg nærmede mig Skeide, så jeg 2 biler mere, så
dér skulle jeg ikke hen. Jeg begravede kufferten i en lille skov nede ved Chri
stian Knutzen og gik hjem over markerne. Men jeg turde ikke gå helt hjem, så
da jeg kom til Franz Løber, ham med øldepotet, han boede på Dyntvej 41, og
der gik jeg ind og bad om husly. De har sikkert troet, at jeg ikke var rigtigt
klog, men de kunne da se, at jeg frøs, og jeg fik lov til at ligge på sofaen. Men
sove kunne jeg sgu ikke, så da det blev lyst, listede jeg videre, og nu hentede
jeg min pistol. Jeg var så hidsig.
På det tidspunkt sov jeg aldrig hjemme. Jeg havde den aftale med Ruth, at hun
hængte et håndklæde ud af et vindue på første sal, når der ikke var fare på
færde, og jeg gik først ind, når jeg så håndklædet. Ruth fortalte, at Gestapo
havde været der et par gange i nattens løb og spurgt efter mig. Hun ville ikke
tale med dem, men vi havde en elev, Niels Ebbe Skovgård, og han havde for
talt dem, at jeg var ude at se til nogle syge far. Det var for at bortlede opmærk
somheden. Han kunne jo ikke vide, at vi havde våben i farehuset!
Nå. Jeg havde jo ikke sovet, så jeg var nødt til at hvile mig. Vi havde en fast
aftale med frøken Jeppesen i børnehaven. Hun boede i huset lige over for
slagter Josepf Rasmussen, det hus, som Reinhold Hansen ejede. (Set. Pauli nr.
20.) Der var oprettet en børnehave i huset i 1941. Ja, hun hed Jeppesen den
gang, før hun blev gift med postbudet, Rasmus Sørensen. Hun havde en
opredt seng stående i en slags pulterkammer, som man kunne være i.
Jeg gik til køjs, men jeg havde begået 2 fejl. For det første havde jeg pistolen
med mig - hvad skulle jeg egentlig med den? - og for det andet havde jeg sagt
til Ruth, at jeg gik over i børnehaven. Ellers sagde jeg aldrig, hvor jeg gik hen.
Og hen ad middag kommer der pludselig en mand ind i værelset. Jeg afsikrer
pistolen, men så ser jeg, at Ruth står bag ham. Han kom fra Jens Christian og
Kragh Hansen og skulle hente den kuffert. ’’Hvis du kommer fra dem, må du
jo have et stikord”, sagde jeg. Det havde han også. ’’Bajstrup,” sagde han. Det
gjorde mig ikke klogere, men det viste sig, at BBC fra London aftenen før,
hvor jeg jo ikke var hjemme, netop havde opgivet det stikord. Sprængstofferne
skulle bruges til at afbryde jernbanelinien ved Bajstrup station.
Så var vi ude at hente den kuffert i skoven, hvor jeg havde gravet den ned om
natten. Jeg kørte forrest og ved Gammelgab, så vi Gestapo køre forbi. I
Broager stod jeg af, mens han fortsatte. Men da han var nået til Skodsbøl,
tabte han kufferten, og det hele flød ud på gaden. Det var der heldigvis ingen,
der opdagede. Stoffet kom frem, og de fik sprængt jernbanen derude. Så
pudsigt var det ind imellem.
DHC:
Så var det den historie med ’’Larsen”.
TTM:
Ja, de hed sgu alle sammen ’’Andersen” eller ’’Petersen” eller ’’Olesen”, og en
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aften kommer der en mand ind i min stue og kalder sig ’’Larsen”. Det var ham
præsten fra Thy. Han havde fået at vide af Kragh Hansen, at han kunne sove
hos mig. ”Den går skam ikke,” sagde jeg, ”det gør jeg ikke engang selv”. Men
jeg sendte ham hen til frk. Jeppesen i børnehaven. Hun tog imod ham, diskret
som altid, men hun var blevet gift i mellemtiden, og manden, Rasmus
Sørensen, var ikke helt indviet i, hvad hun brugte pulterkammeret til.
Og her kommer en mand og beder om at sove hos hans kone!. Det gav et større
ægteskabeligt problem, der dog hen af vejen blev løst.
Ved en anden lejlighed var det Kragh Hansen selv, der dukkede op. Jeg sendte
ham ned til bager Jensen i Skodsbøl, der også havde sådan en seng stående.
Fint, ingen spørgsmål. Men så vil skæbnen, at Anton Linnet, vores politibe
tjent underjorden dukker op i det samme kammer. Han var vant til at komme
der, men uheldigvis havde han sine sorte politibukser og støvler på den dag,
og Kragh Hansen retter pistolen mod ham: ’’Hvis du bare rører dig, skyder jeg.
Er du med?” Dér stod så Linnet, men til alt held dukkede bager Jensen op og
forklarede sammenhængen. De to kendte nemlig ikke hinanden. Dér var
Anton sgu tæt på.
PAP:
Hvor langt er vi henne nu?
DHC:
Vi er vel nået til marts 45. Se, alt det med våbnene blev jeg holdt uden for
indtil da, og jeg var ærlig talt lidt fornærmet over det. Men så kom jeg over i
skovfogedboligen en tidlig morgen og traf Jette, Troels’ ældste datter, som
kom til at røbe, at faderen aldrig sov hjemme. Da dæmrede det lidt, og grun
den til, at jeg var lagt på is, var, at jeg havde fået den opgave at samle penge
ind.. Først havde man prøvet pastor Sjellerup i Nybøl, men han havde ikke
succes og bandede over disse ’’fedtede bønder”. Så gik jeg i gang, men det
varede ikke længe, før jeg fik besøg af Troels. Han havde mødt en gendarm i
Skeide, der sagde: ’’Hvis man giver dyrlægen 100 kr., kan man i l en maskin
pistol.” ”Det var ikke så godt”, mumlede jeg. ”Nej, det er derfor jeg kommer,”
sagde Troels. Og så blev jeg lagt på is. Men det viser indirekte, hvor god
Troels var til det job, til at holde tæt f.eks.
TTM:
Nu var du jo udset som souschef, og derfor skulle du vide så lidt som muligt,
indtil det kom til stykket. Med hensyn til diskretion kommer jeg til at tænke
på 2 eksempler: På et tidspunkt var jeg oppe hos postmester Byriel for at liste
ud af ham, hvad man skulle gøre, hvis man ville lamme telefonen. Byriel, som
var en solid mand, sagde, at det kunne han ikke udtale sig om, for han var jo
tjenestemand. Men da jeg var på vej ud, pegede han på en ledning og sagde:
”Men dét kabel skal man passe godt på. Bliver det afbrudt, ryger telefonen
over hele Broagerland.” Ellers kunne han ikke give mig nogen oplysninger!
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Og så var der Aksel Hoffgård Møller, der var direktør for Sparekassen. Ham
ville vi gerne have med, og jeg kendte ham så godt, at jeg kunne spørge ham
direkte. ”Nej”, sagde han, ”af hensyn til mit arbejde i Sparekassen, kan jeg
ikke være med i sådan noget, og i øvrigt egner jeg mig slet ikke til den slags.
Så det vil jeg helst være fri for.” Det forbavsede mig meget, men ikke længe
efter var jeg til et møde i Sønderborg med landsretssagfører Kølby og lektor
Viggo Petersen fra Statsskolen, hvor vi drøftede, hvem der skulle arresteres,
når kapitulationen kom. Det viste sig, at de havde en fin liste over folk i
Broager. "Hvor søren har I den fra?” ”Fra vores kontaktmand i Broager, Hoff
gård Møller i Sparekassen!”
DHC:
Det var fornemt.
TTM:
Ja, han ville ikke rode tingene sammen.
DHC:
Yderst fornuftigt.
TTM:
Men nu var vi kommet så langt, at vi snart skulle til at bruge våbnene. Jeg
havde flere gruppeførere oppe i mit hønsehus, og den eneste, det kneb lidt for,
var pastor Kyster.
Pastor Kyster var vores sognepræst for østre distrikt og boede i Ringgade 12.
Viljen var god nok, men det kneb for ham at omgås et våben.
DHC:
Ja, han var en fredsengel.
TTM:
Hans Mathiesen fra Skeide Mejeri var den, der havde mest forstand på det, og
det viste sig da også, at han og hans folk havde øvet sig i ostelageret på mejeri
et. Der kunne de skyde lige så tosset, de ville, uden at det kunne høres uden
for. Hvad med dig, Peter? Du var da også med til noget lignende.
PAP:
Jeg fik opfordringen fra Joseph (slagter Joseph Rasmussen), og vi mødte 6
mand nede hos min fætter, Hans Petersen Slotsvej nr. 10 i Iller. Han havde fået
udleveret nogle amerikanske karabiner det var dem der var med i den
våbensending som før omtalt, men de var pakket ind i fedt og plastik eller
sådan noget. Først prøvede vi, om vi ikke kunne koge fedtet af i en gruekedel,
men det gik ikke. Så gik vi i gang med petroleum, og til sidst fik vi det værste
af, men da havde vi også faet så mange grogger - for at holde petroleums
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dunsterne ud, I ved - og det var blevet for sent at holde skydeøvelser, så vi
slæbte våbnene med hjem. Det blev først til noget så sent som 4. maj, 1945. Vi
stillede op i vores store lade derhjemme, men det første skud fik hele bliktaget
til at runge som en højtaler, så vi fortrak ned til Hollesen’s teglværk, det der i
dag er Cathrinesminde Teglværksmuseum. Og det gik udmærket, for fjorden
var fuld af tyske ubåde, og de lavede så meget spektakel, at de overhovedet
ikke kunne høre, hvad vi lavede derinde. Pludselig kom Margrete Nordemann
Jensen løbende, hendes mand Knud var med i vores gruppe, ”Der er fred” Så
hurtigt hjem, gemte min karabin, for senere at deltage i festen i Broager, hvor
vi gik rundt i gaderne og sang vores danske sange. De fik en ekstra tand ud for
de huse hvor der boede hjemmetyske familier. Vi sluttede ved Ihle’s møbelfor
retning, hvor August Korse udbragte et leve for vores konge Christian den X.
og vi sang kongesangen. (Denne begivenhed omkring befrielsen har August
Korse beskrevet i den føromtalte bog Als og Sundeved 1940 - 45).
TTM:
Lige der omkring siger jeg en dag til dyrlægen, at vi må ned at se til de våben,
vi havde liggende i statsskoven i Egernsund. Så viser det sig, at der er kom
met nogle store krigsskibe ind i havnen, og 1500 marineinfanterister har slået
lejr i skoven, oven på vores våben! I nogle meget fine telte, i øvrigt. Jeg bed
er om at tale med kommandanten, og det kommer jeg til. Sikkert fordi jeg har
min skovfogeduniform på. Det er en ung løjtnant, og han bliver smæk
fornærmet, da jeg siger til ham: ”Når I nu kapitulerer, kan 1 så ikke lade de
telte stå?” Han bliver fuldstændig rød i hovedet, snerrer: ”Wir kapitulieren gar
nicht!” og snurrer rundt på hælen. Så mente dyrlægen, det var bedst at gå.
Men et par dage efter kom de altså til at kapitulere.
PAP:
Sig mig, Troels, hvad var meningen egentlig på det tidspunkt? At vi skulle
danne et grænsekorps eller et vagtværn eller hvad?
TTM:
Problemet var, at der ikke var nogen mening. Selv den øverste ledelse vidste
ikke, hvordan det ville ende. Invasion, revolution - alt var muligt. Jeg var nede
hos Funder-Nielsen i Egernsund, da kapitulationsbudskabet kom, og først i
løbet af aftenen kom der en ordre fra region 3, altså Sønderjylland. Vi skulle
bevogte hele Broagerlands kyst, og så skulle vi sende folk til grænsen i Kruså,
for der var ingen dernede. Funder og jeg satte holdene sammen, fik fat i et par
busser og nogle CBU-uniformer og sendte folk afsted under ledelse af Funder.
Der var masser af tyskere, men ingen englændere over hovedet. Du var da
med, Peter?
PAP:
Ja, det var meget forvirret til at begynde med. Der var ikke meget system i det.
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TTM:
Det kunne ikke være andet. Det gik så hurtigt. Men vi fik da spærret grænsen,
fik tyskerne til at aflevere deres våben - de afleverede alt undtagen håndba
gage - og vi fik indrettet nogle marker, til opsamling af gods og heste f.eks.
Men så sendte regionen en mand ned, som vi fik lidt galt i halsen. Det var den
senere litteraturprofessor i Århus, Jens Kruuse, og han førte sig frem på
grænsen, som om det var en scene. F.eks. sendte han en dag amtmanden, Refslund Thomsen, tilbage til Åbenrå med bemærkningen: ’’Sådan en halvtysker!”
Selvom vi fortalte ham, at amtmanden havde haft kontakter med Folke
Bernadotte (om hjælpetransporter fra kz-lejrene i de såkaldte ’’hvide busser”),
gjorde det intet indtryk på ham.
DHC:
Det var uforskammet, men egentlig udtryk for en udbredt opfattelse i mod
standsbevægelsen. Der var en stor forbitrelse mod myndighederne - tænk bare
på, hvor mange gange statsminister Buhi ivrede mod modstandsbevægelsen vi følte, at vi havde gjort for lidt for at hindre, hvad der skete, mens myn
dighederne havde strakt sig for vidt. Derfor denne begrebsforvirring.
TTM:
Det kan der være noget om, men jeg fastholder, at Kruuse opførte sig flabet.
Det pudsige ved den periode var, at der kom en klage til tolddepartementet
over Funders indsats som lokal kommandant. Man udbad sig en forklaring på,
at han havde forladt sit toldembede i Egernsund i 14 dage uden tilladelse. Flan
svarede: ”Jeg, Julius Funder-Nielsen, løjtnant i feltartilleriet, har indtaget en
stilling ved den danske grænse, en general værdig. Julius Funder-Nielsen.” Og
to dage efter fik han svar fra departementet med tak for redegørelsen.
PAP:
Så er der det lidt kedelige kapitel med vores hjemmetyskere. Hvem havde
bestemt det?
TTM:
Det var en ordre fra regionen, som havde en oversigt over hvem, man betrag
tede som modstandere eller upålidelige, og de blev i første omgang interne
rede på kommuneskolen.
Jeg ved ikke, om der blev begået fejl. Det tør jeg ikke sige. Men der var ingen,
der led overlast, og det var vel rimeligt, at der i den situation skete arrestation
af folk, der havde opført sig ’’uklart”. Og så skal man ikke glemme, at det
stadig var farligt hernede i Sønderjylland.
Hans Mathiesen ( mejeribestyreren i Skeide) skulle arrestere nogle folk i
Rendbjerg, men så viste det sig, at der stadig var bevæbnede tyske soldater
dernede. De skød på Mathiesens folk og ramte en, der hed Patrik, i låret og i
venstre arm og bryst, men kun overfladisk. I Gråsten var der også stadig
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tyskere, som skød en mand d. 5. maj, og så sent som 6. maj blev arkitekt
Mathiesen, som var søn af læreren i Skodsbøl, arresteret af tyskerne i Søn
derborg.
PAP:
Men hvad med hjemmetyskerne hos os, her på Broagerland?
DHC:
Tja, Troels og jeg blev kaldt ned til Matzens teglværk i Egernsund. Mens Carl
Matzen sad i spjældet, dikterede hans kone at vi skulle betale hendes mands
livsforsikring og sørge for, at fattige folk i Egernsund ikke skulle betale for
alle de mange flygtninge, der var dukket op østfra.
TTM:
Ja, Egernsund var lidt af en hvepserede p.g.a. de mange hjemmetyskere og de
mange skibe. Men sagen er, at jeg faktisk ringede til Matzen og fortalte ham,
at vi var nødt til at arrestere ham, og det var han indforstået med. Han bad bare
om, at det kunne foregå stille og roligt, og sådan blev det - i dyrlægens bil.
DHC:
Fordi jeg havde benzindepositum hos modstandsbevægelsen, men jeg syntes,
det var noget pjat at arrestere Matzen. Så sagde Troels, at vi ikke kunne være
andet bekendt, for Matzen var formand for den tyske forening og ville sikkert
blive fornærmet, hvis han ikke blev arresteret!
TTM:
Så var der lærerinden i den tyske skole, frk. Wernich. Hun lagde sig syg, og
vi måtte hente en læge helt ude i Frøslevlejren for at få hende på benene. Hun
var meget vred.
DHC:
Men det, hun havde lært børnene, var tysk propaganda af groveste art.
Bagefter kom en af disse skampletter, hvor skolen og børnehaven blev
smadret, uden nogen mening. Sværest har jeg det med Carsten Jepsen (gård
ejer, Skeide). Han var ærketysk, men yderst reel. Da han blev sat i spjældet,
fik en af hans 3 døtre difteritis. Det var alvorligt. Og det tjener Troels til ære,
at han fik ham sendt hjem igen. Datteren døde ganske vist, men Carsten
Jepsen blev ikke hentet igen.
PAP:
Den her samtale minder mig om, hvor forskellig bedømmelsen af modstands
bevægelsen var den gang og nu. Hvorfor gjorde I det egentlig?
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Frihedsbevægelsen på Broagerland samlet til fest på forsamlingsgården den 15. juni. Der var gæster med fra Kolding
og vores gendarmer er også med. Navnene på de fleste er kendt og kan ses på vores lokalarkiv.
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DHC:
Den nedrakning af modstandsbevægelsen, den interesserer mig sådan set slet
ikke. Det var tilfældet eller omstændighederne, der førte os ind i det, en
bonde, en skovfoged og en dyrlæge. Vi var civilister, som blev militære, fordi
det var nødvendigt. Et stykke arbejde, der skulle gøres, uden at vi opfattede
os som helte eller noget som helst.
TTM:
Tja, hvorfor gjorde man det? Det er sgu et svært spørgsmål. Det var en
selvfølge, og man spekulerede egentlig ikke meget over grunden. Og man
anede jo ikke, hvad man gik ind til. Hvad med dig selv?
PAP:
Når man er født som sønderjyde vokset op i et dansk hjem, så ... Min far og
min mor, især min far, kunne bande de tyskere langt væk. Han sagde den dag,
krigen brød ud: ”Den taber de!” Det var bare en tro, og den smittede af på mig,
TTM:
Til sidst var vi over 100 mand her på Broagerland og Sundeved, så du kan jo
se, at der var mange, der har haft den samme tanke.
DHC:
Der var en ønsketænkning om, at når vi blev fri igen, så ville vi alle gå samme
vej. Den indstilling har jeg aldrig troet på. For mig var modstandskæmperne
nogle mennesker, der gjorde et stykke arbejde sammen, men så kommer man
til en korsvej, og så går man videre af den vej, skæbnen har bestemt for hver
enkelt - og så er den potte ude. Men det forhindrer jo ikke, at det er meget
skægt at snakke om det, for vi oplevede meget, og mange af de oplevelser er
morsomme at huske på nu bagefter.
EHC

Skubkærre som hånd
værkerne brugte som
transportmiddel.
Foto: Ulrik Pedersen
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Et Julebrev
En gammel kagedåse, arvet efter min Bedstemor. Den var forsynet med en
anordning så den kunne låses! Det var spændende hvad mon den indeholdt?.
Men i stedet fo r julekager var den fyldt med mange små sedler og utallige
avisudklip. Bedstemor havde nedskrevet forskelligt især salmevers, men der
var også utroligt mange avisudklip. Bedstemor havde stor kærlighed fo r vers,
som ofte forekom i datidens aviser. Men hvad der fo r mig var mere interessant
var flere meget gamle breve. Et a f dem syntes jeg godt kunne offentliggøres,
det er skrevet 2. juledag 1876. Brevet fortalte fo r mig sin egen historie, den vil
jeg hermed gerne delagtiggøre andre i.
Her er så brevet oversat til dansk, det er jo skrevet med gotiske bogstaver og
på tysk. Oversættelsen er foretaget af Hr. og Fru Jacobsen Stenbæk.
Christiansfeld den 26. 12. 1876. på 2. Juledag.

Dyrebare forældre!
Først min inderligste og bedste tak fo r
den pragtfulde ’’tønde ” og fo r de vid
underlige kager, æbler, pebernødder
som den indeholdt kære forældre.
Tønden kom netop Juleaftensdag, I
kan tro det smagte fortrinligt, men
nu vilje g fortælle jer altfra en ende
af
Tre dage fø r Juleaftensdag var spi
sesalen låstfo r os børn, kun lærer
inderne havde adgang til den.
Endelig kom den aften, som vi så
længe havde set frem til. Klokken
5'ä spiste vi til aften, vi fik te og
smurt franskbrød. Klokken 7 gik
vi ind i salen til "Kærlighedsmåltidet ”, alle vi børn sang da
salmen: ”Oh du fröhliche oh du
selige”. Så kom lærerinderne
ind med et lys til hver a f os
børn, det så meget smukt ud,
da vi alle sad der med et
tændt lys i hånden. Efter at vi
var kommet hjem, så måtte vi
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gå ind i spisesalen. Glansen a f de mange lys strålede os i møde. Enhver måt
te finde sin plads. Jeg fandt hurtigt min plads, og så derfra hen mod gaverne
og til mig min tønde, men hvad den indeholdt, det ved I jo kære forældre. De
kønne øreringe. Jeg vil straks skrive til Tante og takke fo r dem. Men nu til de
øvrige smukke gaver: Først et sort silke forklæde forneden med flæser a f sam
me stof. Det er meget smukt. Så et par brune glacé handsker, et langt silke
tørklæde sådan et som vi skal have på til konfirmationen. Derfor har alle kon
firmander få et sådan et. Så har jeg fået en meget smuk bog ”Palmeblåtter ”
samt tre nodestykker. Desuden en stor birkeskage, et lille stykke chokolade, 6
æbler, en honningkage, 6 andre småkager og nødder. Var det ikke vidunderli
ge gaver dyrebare forældre, åh tusind tak fo r dem. Efter alt var set og beun
dret, viste vi vores gaver til hverandre. Men juletræet harjeg jo helt glemt. Det
nåede fra gulv til loft, og havde vel nok forneden en diameter på 5 alen. Det
er pyntet med honningkager og ting a f papir og mange, mange lys. Der er
noget endnu nemlig ’’Bethlehem ”, stalden der forestillede der hvor Frelseren
er i stalden, med Josef og Marie og det lille kristusbarn i krybben, i den anden
ende Herodes palads, hvor en vej fører ned til stalden; der græsser hyrderne
deres fåreflok, og de tre vise mænd kommer ridende langs ad vejen, alt er
udlagt med mos; ind imellem er der rindende bække med broer o.s.v. Nu er jeg
også færdig med min fortælling. En hjertelig hilsen til alle kære familiemed
lemmer og bekendte overalt. Sneen ligger meget højt her. Posten har i flere
dage ikke kunnet komme rundt. Forhåbentlig har I fået min pakke og mit brev
rettidigt til juleaften. Med den inderlig
ste tak og med hilsen og kys slutter jeres
datter som elsker Jer så højt.
Marie Andersen
Jeg vil gerne først fortælle lidt om
brevets afsender Marie Andersen.
Brevet er, som der står, afsendt fra
Christianfeld, hvor hun var elev på Brø
dremenighedens kostskole, der har hun
fejret jul efter deres skik. En jul der med
hensyn til gaver vel ikke afveg meget fra
den jul, der holdtes hjemme på gården.
Der er dog visse ting der var anderledes
og bør forklares nærmere. Når hun
omtaler ’’Kærlighedsmåltidet” så svarer
det nogenlunde til vores Nadver når vi
går til alters, blot er anretningen en lille
sød bolle og der serveres te til. Det
serveredes mens man sidder på kirke
salens bænke, knæfald ved alteret har
man ikke.
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Bogen „Palmblåtter“.

Juletræets bredde forne
den var ca. 3 meter i
diameter.
Marie var min Bedste
fars søster, hun var født
her på gården i Møl
mark den 10. november
1861, hendes far Peter
Andersen var også født
her på gården i Møl
mark den 29. juni
1825. Han giftede sig
den 8. september
1857, med mejerske
Marie Thomsen fra
Nodre
Feddersbøl
ude syd for Tønder,
hun var født den 17
februar 1827. Det
var på den tid ikke
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helt almindeligt at en bonde tog en pige til kone så langt borte fra. Det var
mere skik og sædvane at det var en gårdmandsdatter fra egnen ja og tilmed
gerne ud af samme slægt. Studerer man således de forskellige slægtstavler her
fra egnen, da ser man at bønderne på Broagerland er ud af en stor familie.
Men det der tiltalte Oldefar, ja måske var han blevet forelsket, thi efter hvad
der er blevet mig fortalt, var hun en utrolig køn pige. Desværre findes der kun
en tegning af hende. En anden ting, der ganske givet har spillet en lige så stor
rolle, var at hun havde en uddannelse som mejerske. Oldefar ejede nemlig et
flot og nyt mejeri her på gården, hvor smørkernen blev drevet ved hjælp af en
hestegang. Gården ned
brændte nemlig i 1850 og
blev
opført som en firlænget
G r u n d e r !) tiiler
stråtækt gård, hvor der i en
af længerne blev opført som
at> i a
n b t r f t tx
før omtalt et mejeri. En byg
gestil der var anderledes end
<#nfra.JÚreftc)bei-Atfl de gamle sundevedgårde, de
havde som regel kun en lang
den ilT f L r u a r lB2n dcb&tn 2 5
længe.
Marie’s fødsel gik ikke som
JY ^ i/rr n íe r / ¿ 6 /
den skulle, den 23. novem
ber dør Maries mor på grund
y< u n k o r t r n e b r n iy h t r n e b t
af barselsfeber, en tragedie
Q u b e elte tforg og '/fføSe
der på den tid ikke var helt
usædvanlig, hun bliver
J ty ie rlig h eb
begravet
på
Broager
3)u og ¿en fiffe ^Ppcpóe
kirkegård, hendes gravsten
er med dansk tekst, som det
y Z t i r r , ten ri u /r e r r j t r crde
fremgår af billedet, men
¿f dHjtrfig h. p6
herom senere.
En bondegård, for ikke at
glemme bonden selv, kunne
normalt på den tid ikke
Gravstenen over Maries mor Maria Andersen drives uden en kone, hun
skulle jo stå for alle de
fø d t Thomsen. Verset antyder at Marie ikke
gøremål der var på den tid,
ville kunne leve, det lykkedes dog.
for at nævne nogle, der var
slagtning, syltning, bagning, storvask, vævning, kartning og spinden af uld,
fremstilling af smør og ost, dyrkning af grøntsager i ”æ kålgåe”, for at nævne
nogle. Alene madlavning til gårdens folkehold der på den tid var på syv karle
og piger. I høsten og de andre travle tider på gården var der endnu flere. Der
var således en masse gøremål, arbejde dersom regel blev udført uden hjælp
af tekniske redskaber som vikender i dag. De fleste madvarer avlede eller
opdrættede man jo på gården.
65

Man var selvforsynende med mange ting. Det gav meget arbejde, men de var
også mange om arbejdet.
A f samme grund gifter oldefar sig igen, men denne gang helt efter spillets
regler, det bliver hans kusine Juliane Auguste Ehnstedt født den 25 december
1821 datter af købmand og kroejer Jens Chr. Ehnstedt (Centralhotellet) i
Broager og Auguste født Clausen fra Broager mølle. Der var 18 børn i det
ægteskab, så der var stort udvalg idet 12 af dem var piger. En af dem var Hen
riette der var gift med guldsmed G. Jensen i Sønderborg, hun bliver omtalt i
brevet som Marie’s tante der giver de flotte øreringe.
De bliver gift den 18. februar 1863. De to børn , hvad der fremgår af brevet,
kalder deres stedmor for deres mor, men hvorfor bliver Marie sendt på kost-

Peter Andersen, Juliane Andersen, (gift 18.2.1863)
, med børnene Peter Andersen og Marie Andersen.
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skole? Forklaringen ligger vel i dag ikke ligefor. Men min forklaring er at ved
giftermålet med sin kusine bliver deres tilhørsforhold nu til det nationale
hjemmetyske eller som man hellere ville udtrykke det på den tid, nemlig de
var Slesvig - Holstenere, en indstilling der på den tid ikke vakte større postyr,
det var jo før Køllertiden. Det var heller ikke usædvanligt at sende sine børn
på kostskole for at lære at tale og skrive tysk. Deres kristne tro har sikkert også
været med til at vælge Brødrcmenighcdens Kostskole, en skole der netop
lagde megen vægt på disse to fag. Forældrene har villet give Marie en god
skolegang, selvom det var dyrt. Skolen havde elever fra andre lande, på det
hold Marie var på, var der 5 norske piger, 2 piger fra London og 9 elever fra
det lokale opland, de øvrige var fra Slesvig, 19 i alt.
Marie bliver konfirmeret, vender hjem for at fortsætte sin uddannelse til en
fremtid som frue og husmor. Hun får plads i huset hos sin bedstemor Adelheit
Andersen født Clausen, hun boede på gårdens aftægt, huset ligger der stadig
Vestergade nr. 35. Det indebar vel også at hun lærte en møllersvend på
Broager mølle at kende. Hun bliver gift med sin møllersvend på Broager
mølle Magnus Poul Thomsen den 5. november 1886. De overtager en vind
mølle i Ravsted, og i 1888 fødes Emma Marie. I 1890 bliver Marie syg og dør
den 4 juni og bliver begravet på Broager Kirkegård i familiegravstedet. Ved
den lejlighed bliver Marie’s mors gravsten på familiegravstedet erstattet med
tysk indskrift, som før omtalt, tiderne har nu forandret sig. Da Møller Magnus
Paul Thomsen er hjemmetysker, er det for ham naturligt at gravstenene
forsynes med tysk tekst.
Marie bliver således kun godt 28 år, da hun dør. Hendes datter Emma Marie
bliver gift med en købmand i Flensborg Johannes Tuxen, den familie er nu en
del af vores tyske familie.
Se det var de tanker jeg fik da jeg læste brevet, det giver et lille indblik i søn
derjysk lokalhistorie, en historie der ofte er svær at forstå for tilflyttere, men
slige tildragelser er ikke helt fremmed for de fleste sønderjyske familier.
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Grænsevagt på Broagerland
i vinteren 1946-47
Et ophold i et sommerhus i Rendbjerg i foråret 2000, fik minderne frem hos
Jørn Thun Christiansen, Randers. For over 53 år siden havde han nemlig været
grænsevagt i området, og da var han soldat nr. 59, 19. bat. 2. kompagni,
årgang 1946. Her er hans beretning fra isvinteren, lige efter anden verdens
krigs afslutning.
Et kompagni soldater fra Vordingborg Kaserne blev i efteråret 1946 sendt til
Sønderjylland på bevogtningsopgaver langs Flensborg Fjord. Som krigere var
vi ikke meget værd. Vi var blevet indkaldt i foråret 1946 og blev hurtigt sendt
til bevogtning af østtyske flygtninge ved Karrebæksminde ved Næstved. Det
var lejre, der var omgivet af pigtrådshegn, og der var udgangsforbud for flygt
ningene.
Hovedkvarteret i Sønderjylland lå i Rinkenæs. Det var en gammel baraklejr
midt i byen. Herfra blev soldaterne sendt på bevogtningsopgaver i 3 døgn ad
gangen ved vagthytter, der lå i Sønderhav, Alnor, Sandager, Rendbjerg og
Brunsnæs.

Vagthold til parade med gendarm.
Det var mindst eftertragtet at skulle på vagt i Rendbjerg og Brunsnæs, men det
er alligevel derfra, jeg har flest minder fra dengang. Et af de store indtryk, jeg
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fik dengang, var transporten til Broagerland med den mærkelige færge fra
Alnor til Egernsund. den kædetrukne færge kunne i vore dage have været en
stor turistattraktion.
Min første vagt gik til Brunsnæs. På køreturen dertil kunne vi se Broager
Kirke på lang afstand. Ved kirkens mur fik vi en oplevelse, som jeg stadig
husker. Vi gjorde nemlig holdt ved kirkegårdsmuren, og da pausen var forbi,
blev vi kommanderet op i lastbilen for at køre videre, da vi havde kørt et
stykke vej, melder en af mine kammerater pludselig til korporalen, at han
havde glemt sit gevær ved muren. Korporalen skælder ham gevaldigt ud, og
lastbilen kører tilbage efter geværet. Soldaten fik nogle ekstra vagter som
straf.
Brunsnæs var på den tid af året et trist og øde sted. Der var ikke mange
beboere og kun få huse. En vagt langs fjorden var delt i 2 timers vagt og 4
timers hvile. Vi skulle gå 1 time mod Rendbjerg, hvor vi skulle møde en kol
lega og udveksle skriftlig besked. Så gik turen tilbage igen.
Det var trist at gå vagt en mørk efterårsnat ved fjorden. Der var lerskrænter,
høje træer og lav bevoksning helt ned til vandet. Den første vagt, jeg havde
ved Brunsnæs, glemmer jeg aldrig. Den gik fra kl. 24 til kl. 2. Jeg så syner,
hørte f.eks. åreslag i fjorden og var ret så bange. Sandheden er, at vi i det 'A år,
jeg var på vagt ved grænsen aldrig så en grænseoverløber.
Vi delte vagten med de blå gendarmer fra Grænsegendarmeriet. De havde i
mange år fungeret langs den dansk/tyske grænse fra øst til vest. Det var flinke
mennesker, der hjalp os soldater på bedste måde. De havde stor erfaring med
lokalområdet, hvor mange af dem havde bopæl.
Det blev vinter, rigtig vinter med 20 graders frost, og vi frøs gevaldigt ude i
de små vagthytter (barakker) langs fjorden. Våde brunkul gav mere røg end

Vinterlandskab ved Brunsnæs med den islagte fjord.
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varme, og traveturen langs ljorden på 2 timer gav heller ikke varme i kroppen.
Flensborg Fjord frøs til, og vi kunne gå langt ud på ijorden mod den tyske
side. Da der faldt megen sne på visse tidspunkter, havde vi stort besvær med
transporten til vagthytterne, og vi måtte slæbe proviant og brændsel på
ryggen. Der blev mangel på brændsel, og hvad gjorde vi så ? - lidt varme
skulle vi jo have. Mange af ljordens bundgarnsfiskere havde ikke fået deres
bundgarnspæle op for vinteren, og her så vi så muligheden for at få varme i
ovnen. Vi fik fat i en brændesav, og alt det, der stak op over isen, savede vi af
og brugte som brændsel. Vi fik senere en regning fra fiskerne og en repri
mande fra kompagnichefen.

Ud på isen efter varme.
Vartegnet for Broagerland var dengang teglværkernes høje skorstene. Der var
mange i 1946. Teglværkerne var den største indtægtskilde for folkene i de små
bysamfund, men det var hårdt og slidsomt arbejde for de mænd og kvinder,
der var teglværksarbejdere. Vi havde ikke megen forbindelse med den lokale
befolkning.
Jeg husker nytårsaften 1946/47. Det var meget koldt, og der var falden en
masse sne i Brunsnæs. Den aften blev vi 5-6 soldater inviteret hjem til en lokal
familie på nogle glas grog og en håndfuld varme. Der var ikke meget grænse
vagt den nytårsnat, og vi vidste at inspektionen udeblev, da vejene var
ufremkommelige. Vinteren gik på hæld og foråret nærmede sig. Vi skulle
tilbage til Vordingborg, hvorfra vi blev hjemsendt med mange gode minder fra
vores soldatertid i det søndeijydske.
Jørn Thun Christiansen, Randers
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Dilettantopførslerne i Broager
under Fremmedherredømmet
Nedskrevet a f Gdr. Andreas Thomsen, Skodsbøl i November 1948
Dansk Skuespil i Nordslesvig under Fremmedherredømmet (belyst i R. Nijendams Bog “Det danske Teaters Vilkaar i Nordslesvig 1864-1914) var udsat for
alle de Chikaner, som tysk Tvangspolitik saa enestaaende var i Stand til at
benytte. Talrige er de Forbud, forbundet med Udvisninger - endogsaa af kon
gelige Skuespillere - der fandt Sted.
Den sidste Teaterdirektør, der fik lov til at opføre dansk Skuespil i Nord
slesvig, var W. Petersen, hvis sidste Turné var med “Børsbaronen”, som sam
lede fuldt Hus, især paa Landet. Den kom ogsaa her til Broager, hvor
daværende Kroejer Peter Tychsen havde Teaterbevilling. Selskabet var kom
met, og Salen fyldt til sidste Plads, da der indløb Telegram fra Landraaden, der
forbød Forestillingen. Daværende Herredsfoged Chr. Hansen fra Broager var
til Stede som Tilskuer, men dette til Trods maatte Opførelsen aflyses og Pub
likum have Pengene tilbagebetalt. Dette var den sidste Face for dansk Skue
spil i Broager i Tyskertiden. Dagen efter opførte samme Selskab samme
Stykke i Sønderborg, uden at der blev lagt Hindringer i Vejen. Dette var vist
nok sidst i 1880’erne. Det skal i denne Forbindelse nævnes, at Peter Tychsen
blev indkaldt til Landraaden medbringende sin med 700 Mark betalte livs
varige Teaterbevilling. Der blev sagt ham, at Bevillingen skulle indsendes til
Regeringen i Slesvig til Paategning. Han hverken saa eller hørte noget til den
siden. Det var simpelthen Tyveri foretaget af de tyske Myndigheder.
For nu at raade lidt Bod paa den Mangel, der opstod, begyndtes der med Dilet
tantforestillinger. Det var Smaastykker, der ogsaa fik Lov at opføres offentligt
i nogle Aar. Ved en saadan Ansøgning om Lov til offentlig Opførelse, for
langte daværende Amtsforstander H.Hansen, Midtskov at der ogsaa skulde
opføres et tysk Stykke samtidig. Programmet skulde indsendes til God
kendelse. Dette skete, og da der foruden det danske Stykke ogsaa figurerede
et tysk, blev det godkendt. Aftenen kom, og Bænkene var tæt besat, især af
herværende Hjemmetyskere. Tæppet gik op, og det danske Stykke gik over
Scenen, men saa kom Overraskelsen: Da Tæppet gik for det tyske Stykke, lød
der ikke et Ord, Stykket var en Pantomime.
Efter dette Mellemspil vilde fornyet Ansøgning om offentlige Opførsler
ganske selvfølgeligt ikke blive bevilliget, og saa var det at Sangforeningen
“Harmonien” tog Sagen i Hænde.
Foreningsretten var ret omfattende: det var tilladt at indføre Gæster i
Foreningerne, og paa den Basis var det, der blev arbejdet videre, og Dilettant
forestillingerne tog mere og mere fast Form.
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Der opførtes i 90’erne mest de Hostrupske Stykker. “Feriegæster”, “Genbo
erne”, “Tordenvejr” og flere, og disse Opførelser med efterfølgende Bal blev
efterhaanden det absolut dominerende i Forlystelseshavet paa Broagerland.
Daværende Lærer Iversen, Iller,( Red.:Hans historie er beskrevet af Inge Adriansen og Magda Nyberg i Broagerland nr VIII. Side 112,i artiklen Bibelhis
torie på sundevedmål). Han var den egentlige Leder, ret snart udviklede Sagen
sig saaledes, at en fast Flok af paa Egnen bosatte Folk Aar efter andet overtog
Hovedrollerne, der fordeltes saadan, at de enkelte Roller blev udført af den,
der bedst egnede sig for denne.
Indtil om ved Aarhundredeskiftet var disse Forestillinger foregaaet paa løse
Brædder og under meget primitive Forhold, men paa dette Tidspunkt blev der
bygget en større Sal med fast Scene paa det nydøbte “Centralhotel”, og
Foreningen flyttede derhen. Samme Aar holdt “Harmonien” 50 Aars
Jubilæum, og dette skulde fejres med Opførelse af et Stykke, og det beslut
tedes at opføre “Elverhøj”.
Paa det Tidspunkt var det forlængst gaaet op for Dilettanterne, at der laa en
Mission i dette Arbejde, det var ikke mere kun Formaalet at underholde
Befolkningen en enkelt Aften, men meget mere at søge at udbrede Kendska
bet til dansk dramatisk Litteratur og - saa godt det nu lod sig gøre - ogsaa til
det danske Sprog. Man gik i Gang med “Elverhøj”, og da Foreningen var ret
velhavende, blev det efter Omstændighederne ofret meget paa Udstyret. En
herværende Maler viste sig som en meget dygtig Decorationsmaler og Regis
sør: der blev f.eks. anskaffet Taagetæpper til Elverpigernes Dans, til Indøvelse
af Menuetten blev engageret en Danselærer fra Pløn (samme var snobbet nok
til at præsentere sig, som den der til daglig underviste de Kejserlige Prinser,
naar de opholdt sig paa Lystslottet i Pløn). Men mange Forhold maatte tages
i Betragtning: “Danmark” blev til “Landet” og “Kongen” til “Drotten” baade
Tekst og Melodi til Kongesangen omskrevet. Man valgte Melodien “Heil dir
im Siegerkranz” (God save the king). Kong Christian den IV blev dog kopieret
saa godt som det lod sig gøre.
Resultatet af disse Ændringer var da ogsaa, at da Forestillingen (der
overværedes af baade Gendarm og Amtsforstander) var endt, sagde Amtsfor
standeren til Gendarmen: “Der var da ingen Politik i det Stykke”.
“Elverhøj” blev en absolut Sukces for Dilettanterne. Fra den Tid blev det
fremtidig Tradition, at der om Efteraaret opførtes en Eenakter for Foreningens
Medlemmer. Et Stykke, der vandt stort Bifald var Gustav Wied’s “Skærmyd
sler”. Henimod Foraaret opførtes et Helaftensstykke og her kan af Opførsler
nævnes: “Eva”, “Eventyr paa Fodrejsen”, “Gøngehøvdingen”, “Ambrosius”,
“Svend Dyrings Hus”, “En Fallit”, “Gildet paa Solhaug” og flere. A f disse
Stykker var det afgjort Svend Dyrings Hus, der tog Téten, og det opførtes
hveranden Aften i 14 Dage og var vel nok besøgt af henimod 3000 Mennesker.
Heroverfor staar Gildet paa Solhaug, som ikke i den Grad vandt Publikums
Tilslutning. Ibsens noget knudrede Sprog gik vel nok den efterhaanden med
dansk afvænnede Befolkning noget over Hovedet.
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1 anledning a f Sangforeningens 50 års jubilæum opførtes i S. Clausen nye
teatersal på Centralhotellet fredag den 12 februar 1904 : Elverhøj.
Som offentlig forestilling opføres samme forestilling søndag den 14, tirsdag
den 16 og onsdag den 17 februar 1904, hvor ca. 900 personer overværede de
offentlige forestillinger. Forestillingen gentoges endnu engang den 13 marts
1904 , hvor ca. 300 personer var tilstede
I annoncen i Flensborg Avis kaldes skuespillet Operette. Christian den IV.
kaldes Drotten og programmet og plakaterne slutter med disse ord: Da sang
foreningen i år fejrer sit 50 års jubilæum har den ikke sparet tid eller møje og
ikke skyet udgifter fo r at kunne byde en behagelig aften.
Personerne i Elverhøj udførtes a f følgende:
Drotten:
Jens Christensen.
Erik Walkendorf: C.H Clausen.
Frøken M.Nissen.
Elisabeth:
Christian Petersen.
Ebbesen:
Andreas Thomsen.
Flemming:
H. Petersen.
Rud:
Frøken C. Petersen.
Karen:
Iversen
Agnete:
Christian Hollensen.
Bjørn Olufsen:
E. Clausen.
Mogens:
På billedet ses 7 a f disse amatører, det har ikke været muligt at bestemme den
enkelte, så det er op til den enkelte læser at eventuelt genkende nogen.
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Gildet på Solhaug. Fra venstre: Andreas Thomsen, Dodde Thomsen, fru Tychsen, 2 ubekendte.
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Foruden Teaterforestillingerne dyrkedes Sangen, ledet af førnævnte Lærer
Iversen. Denne gik endog saa vidt, at han lod indøve en Opera Olaf Trygvason
af Grieg, denne kom dog ikke til Opførelse.
Overskuddet gik til “veldædigt Øjemed” og da til den saakaldte Borgerhjems
fond. Der var til denne Fond fortrinsvis fra Dilettantforestillingerne samlet en
ret betydelig Kapital. Fonden forsvandt i Selskab med den tyske Mark.
Broager Dilettanterne fik i Tidens Løb en vis Anseelse og Folk fra saa godt som
hele Nordslesvig taltes blandt Tilskuerne. Da Krigen brød ud i 1914 var det Slut
med Komedien, men mange af de ældre husker endnu med hvor store Forvent
ninger disse Aftener var imødeset. Hele Udviklingen viste, at der var en stærk
Trang i Befolkningen efter at se og høre danske Skuespil.
Der kunde fortælles mange, mest fornøjelige Træk fra den Tid. Jeg skal blot
gengive et Par Stykker foruden de omtalte Omskrivninger i “Elverhøj”: Det
hændte, at Stykket næppe fyldte Aftenen, og da Foreningen altid engagerede ret
stort Orkester (Bauer fra Flensborg) blev der da indlagt nogle koncertnumre.
Lærer Iversen havde for at hytte sit Skind som tysk Lærer først paa Program
met sat “Gott erhalte Franz den Kaiser” (Melodi: Gud velsigne Danmarks
Rige). Der blev især fra Damernes Side protesteret energisk, ja de nægtede pure
at optræde. Der maatte mange og lange Overtalelser til før Sagen gik i Orden.
Under Opførslen af “Svend Dyrings Hus” lød der en for Dilettanterne
uforstaaelig højlydt Latter fra Salen. Forestillingen var lige paa Nippet til at
vælte. Først bagefter blev det bekendt, at en den Gang ret kendt Mand i Byen
var mødt til Forestillingen i en noget bedugget Tilstand, og han tænkte derfor
højt. Hans Ord lød: “Min er slem, men hun er værre”. Det var selvfølgelig den
strenge Stedmoder, det gjaldt.
Det kan synes underligt, at Tyskerne lod disse Opførsler passere gennem hele
Køllerperioden, men dertil er at sige, at ogsaa Hjemmetyskerne var medlemmer
af Foreningen “Harmonien” og absolut ikke vilde give Afkald paa disse Aftener,
heller ikke de (dansktalende, som de er) havde noget bedre at gaa efter. Desu
den, da Foreningen var ret eksklusivt opbygget, var det muligt gennem hele
denne Periode at beholde en Tysker som Formand. Han blev med velberaadet
hu altid genvalgt, og Foreningen var derigennem garderet mod tysk cikane.
Gårdejer Andreas Thomsen Skodsbøl.
Født den 20.juli 1875 i Skodsbøl som søn a f gårdejer Thomas Thomsen. Var
på Lyngby Landbrugsskole 1893 - 94. Fik efter sin Hjemkomst en lang række
offentlige hverv og tillidsposter. Medlem a f kommunerådet fo r Skodsbøl i 3
perioder, medlem a f sogneudvalget 1920 - 22, derefter medlem a f Broager
sogneråd 1922 - 29. Formand fo r Broager andelsmejeri 1914 - 24. Kirkeæld
ste fo r Broager Kirke i en lang årrække. Sekretær i Den sundevedske Land
boforening. Medlem a f Broager Spare- og Lånekasses tilsynsråd fra 1914 _
1933. Direktør 1933- 1954. Blev i 1926 Ridder a f Dannebrog (Broager Spare- og Laanekasse gennem 100 aar).
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Fra venstre: Sofie Flansen, Nejs, Chr. Hollensen, Cathrinesminde, Marie Hansen, Nejs, Jens Christensen, Smøl,
Jørgen Jensen, Villesholt, ukendt, Dodde og Andreas Thomsen, Skodsbøl.
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Som en fremmed fugl
Historien bag en gravsten på Broager kirkegård.
Gregori Kalinovski, Smøl født den 13/11 1884 i Minsk, død den 7/1 1953 og
nedenunder hans samlever i mange år. Emilie Buus, født den 23/5 1900, død
den 5/2 1988. (Emilie Buus var født i Ukraine). Sådan er teksten på en nu fre
det gravsten på den nye kirkegård, desuden er gravstenen forneden forsynet
med en kort indskrift:
Jeg er kommet som fuglen i luften
Jeg har mistet min flok
Jeg hviler her i fremmed jord.

GREGORI KALINOVSKI
SMØTL
☆ 13. 11.1884 I M IN SK + 7. 1.1953

EMILIE BUSS
A 23 . 5 . 1900

+ 5 . 2 . 1988

JEG ER KOMMET SOM FUGLEN 1 LUFTEN
J E G HAR M I S T E T MIN FLOK
J EG HVILER HER I FREMMED JORD.
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Det er i al korthed den indskrift stenen har, en indskrift der var skrevet af Gregori Kalinovski på russisk hans modersmål, på russisk rimer det, men han fik
det oversat til dansk. Russisk kunne han både skrive og tale, skønt han kun gik
i skole i få år, det danske fik han derimod aldrig rigtig læ rt. Han brugte som
regel det tyske sprog, det sprog talte Buusfamilien, de var Volgatyskere, det
vil sige de kom fra den Volgatyske republik under Sovjetunionen. Det var
oprindelig tyske bønder som kejserinde Katharina den Anden i 1763 havde
indført til stedet med det formål, at de skulle opdyrke den ukrainske steppe.
De beholdt deres tyske sprog op gennem tiderne, således talte Emilie’s mor
kun tysk, hvorimod faderen også kunne russisk.
Der hører en længere historie til disse to menneskers skæbne, og hvordan de
to endte deres dage med at blive begravet på Broager kirkegård. De kom jo
begge to fra Rusland, om ikke det var fra samme egn. Gregori Kalinovski var
født på en bondegård i nærheden af byen Minsk, hvor han vokser op under
Tsarregimet. Han gifter sig og får sin egen gård, sammen med sin kone får han
3 børn, 2 drenge og en pige, så alt er jo såre godt. Så bryder den første ver
denskrig ud, og han bliver indkaldt som soldat, hvor han hurtigt blev sendt til
fronten. Her bliver han taget som krigsfange sammen med ca. 150.000 andre
russiske soldater. De bliver sendt til fangelejre i Polen, hvor de levede under
kummerlige forhold, med en uhyre sparsom kost. Dette forhold kunne ikke
vare ved. Det tyske landbrug manglede arbejdskraft, så der blev taget den
beslutning at sende krigsfangerne ud på bøndergårdene som billig arbejds
kraft. De blev gerne indkvarteret i små grupper i de enkelte landsbyer med
opsyn af en ældre befalingsmand. Det skete også her i Nordslesvig, som jo
hørte under Preussen. Det er beskrevet i museumspædagog Inger Adriansen’s
bog ’’Ivan fra Odessa“. Krigsfanger i Nordslesvig og Danmark 1914 - 20.
Gregori Kalinovski bliver nu sendt til en gård i Gram ” Gramgård”. Det har
sikkert været en dejlig forandring, der var nu god solid bondemad, selvom det
ikke var tilladt. Hvad der endnu i højere grad tiltalte ham, det var at arbejde
med jord og dyr, han var jo bonde og ikke soldat. Krigen får en ende med Versaillesfreden i 1918. Han kunne nu rejse hjem, men der var jo i mellemtiden
sket en revolution derhjemme i Rusland, det kommunistiske Sovjetunion var
oprettet. Det følte han sig ikke tryg ved, så han blev her i Sønderjylland, her
følte han sig mere sikker. Hans begrundelse for at blive: Man sendte jo kun
dem hjem der havde begået ulovligheder, nej det var ikke hans kop te. Han
søgte arbejde ved landbruget og fik arbejde på Kværs Ladegård som landar
bejder, senere bliver han herskabskusk. Tanken om at vende hjem senere gør,
at han først vil spare penge op, men så sker der noget som helt ændrer hans
foreløbige planer. På Ladegården bliver der ansat en ung pige ved navn Emi
lie Buus. De to fandt sammen, hun kom jo også fra Rusland (Ukraine). Hun
var sammen med sin familie flygtet fra den gård de ejede. Familien bestod af
far og mor og 10 børn, de fire døde dog af kolera under flugten. De flygtede
i hestevogn, der var overdækket med en pressenning (prærievogn), med deres
ejendele. En enkelt ko tog de med, hvorimod deres ’’bornholmerur” blev
78

gravet ned ved ejendommen. De flygtede gennem Hviderusland, hvor de mis
tede deres ejendele, videre med tog gennem Polen for så endelig at ende i Søn
derjylland ved Rise ved Åbenrå, hvor de slog sig ned. Denne flugt fra deres
hjemland skyldtes vel både at der i 1918 - 1919 var en uhyre misvækst i det
område, så der var en stor hungersnød. Samtidig kom også revolutionen. Her
i Rise blev der yderligere født to børn. Senere kommer så Emilies lille pige
Helene til verden som Emilie havde født hjemme hos sine forældre i Rise.
Helene bliver så opdraget hos sine bedsteforældre, og Emilie vender tilbage til
sin plads på Kværs Ladegård, en løsning der ikke var helt ualmindelig på den
tid.

Luftfoto a f gården i Smøl.
Nu var der endnu mere grund for de to tjenestefolk at spare op. De havde
besluttet at holde sammen for eventuelt at købe en lille ejendom. Det var
målet. Og i 1932 kunne de så købe en lille ejendom i Smøl, den var på
tvangsauktion. Gregori havde sparet 16 000 kroner op, et stort beløb efter den
tids normer,ja og det med de små lønninger de fik, men man fik jo både kost
og logi på gården. Datteren Helene flytter nu hjem til sin far og mor i Smøl,
hvor hun bliver sendt i den tyske skole i Broager. Hendes bedsteforældre på
mødrende side var jo af tysk afstamning, bedstemoderen og moderen talte
således tysk. Der forestod nu en hård tid, gården var i en meget dårlig stand,
der var ingen redskaber eller inventar. Det havde kreditorerne taget som pant,
men høsten fik de dog lov til at beholde, her hjalp hans gamle arbejdsgiver på
Kværs ladegård ham. Ved flid og sparsommelighed gik det nu langsomt frem
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ad. Høsten på den 12 tønder land store gård blev i de første år klaret med le,
og kornet blev tærsket med plejl, men det var nu deres eget, det var de to
meget stolte af.
Hvordan nu med Gregori’s familie hjemme i
Minsk. Til at begynde
med holdt han forbindel
sen vedlige, han sendte
undertiden små beløb til
familien, men da hans
russiske kone døde i 1938
holdt forbindelsen op. Da
Gregori dør i 1953 for
søger man at få forbindel
se med hans børn i Rus
land, det var forgæves.
Han havde ellers lige til
sin død et ønske om at
tage Helene med hjem og
vise hende sin fødestavn,
det blev aldrig til noget.
Han følte sig dog hjemme
på gården i Smøl. Han
havde sommetider besøg
af andre russere der boede
i nærheden. De kom også
lejlighedsvis
sammen
med naboerne, Gregori
havde således selvbinder
sammen med en nabo.
Helene mindes især når
doktor Dirksens kone, når
Gregori Kalinovski
hun kom på besøg, så
snakkede familien sam
men på russisk, hun kom nemlig fra Transkaukasien der var en del af Rusland.
Hun købte gerne æg og fjerkræ. Emilie’s forældre boede nu i Bodum, hvor de
havde købt et lille sted. Hun havde jo også 7 søskende, så hun følte sig ikke
helt alene.
Helene bliver konfirmeret i Broager kirke, hendes far mente at når man boede
i Danmark skulle man følge dansk skik. Der var ellers mødt en katolsk præst
samt en nonne fra Sønderborg for at få Helene til at blive katolik, det blev ikke
til noget. Gregori holdt på at når man kom fra et fremmed land så skulle man
ikke blande sig i politik eller religion, derimod skulle man sørge for ved sit
arbejde at ernære sig, så man kunne betale enhver sit, det var hans læresæt
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ning. Han var knyttet til
vores danske kirke. De
optog også danske skikke.
De fejrede jul efter
danske traditioner med
gåsesteg og risengrød.
Helenes opdragelse var
streng især efter vores
moderne blødsødne op
dragelsesteori. Hun hjalp
således til med al land
brugsarbejde, som der
blev praktiseret på mange
små husmandsbrug, Hun
var ofte tolk når faderen
skulle have noget ordnet
og hans danske sprog ikke
slog til.
1 1952 bliver gården solgt,
og Gregori og Emilie flyt
ter til Bodum i et lille sted
som Emilie havde købt,
de havde nemlig hver
deres egen pengekasse,
det holdt de begge stærkt
på. Gregori havde svært
ved at finde sig tilrette i
Bodum, han længtes hjem
til gården i Smøl. Året
Emilie Buus
efter dør han 69 år gam
mel. Han bliver begravet på Broager kirkegård, det sted han følte sig mest
hjemme. Han havde forsøgt at få dansk indfødsret inden han døde, men han
var i realiteten statsløs, man fik aldrig de papirer der nu engang skal til. Ved
den lejlighed fik Emilie dog sit danske statsborgerskab med de rettigheder der
fulgte med. Emilie dør i 1988 87 år gammel og bliver også begravet på
Broager kirkegård .
Og nu står stenen på Broager kirkegård til evig minde om to russiske skæbner
med hver sin historie Gregori som indvandrer og statsløs og Emilie som flygt
ning og senere dansker.
Fortalt af Helene Lausen og skrevet ned af Peter A. Petersen.
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Marie Sandbæk

En stout kvinde
Hvad M1DDE SANDBÆK engang fortalte mig.
Marie (Midde) Sandbæk’s forældre boede i Egeskov - og der blev Midde født
i 1894. Det var et arbejderhjem. Her var vel ikke nød, men smalhals og da
Midde var ti år skulle hun ud og tjene, og kom til familien Gregersen i Skeldevig, hun skulle hjælpe til - og - gå i skole. Her var hun i seks år - var blevet
konfirmeret - og skulle nu finde en anden plads - hvor der var godt at være.
Midde havde fået at vide at der manglede en tjenestepige hos ”e Borremands”
Skeldemark 17 (senere Jens Møller).
En søndag formiddag gik Midde og hendes far til Skeldemark for at se plad
sen an - og blive set an. Det faldt heldigt ud for begge parter, og de var enige
om betingelserne, men skulle lige se ”e Pichekamme”. Det viste sig - at for
at komme ind på værelset - skulle man igennem ”e kaelkamme” !!!! Da Middes far så det sagde han straks ” hæ ska min pich it væ” ! På gården kunne man
godt se, at det måske ikke lige var sagen for en ung pige —så enden blev at
man lovede at flytte døren så der blev adgang fra køkkenet.
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Når Midde engang imellem skulle hjem, fik hun lov at gå om søndagen - efter
morgenmaden. Hun gik til Egeskov, og når hun igen 0111 aftenen skulle til
Skeldemark fulgtehendes far hende på vej - det vil sige de fulgtes ad til Møl
mark - tildetsidste hus, her blev hendes far stående, medens Midde gik
videre, og de råbte engang imellem til hinanden, så lang tid de kunne høre
hinanden, først da vendte faderen om og gik hjem til Egeskov. Da Midde var
i begyndelsen af tyverne ville hun gerne være sygeplejerske og efter nogle
kurser og ekstra skolegang blev hun optaget på diakonissestiftelsen og gen
nemførte her sin uddannelse. I 1921 søgte hun - og fik arbejde som
hjemmesygeplejerske i den private Broager sygehusforening. (Broagerland X
side 26)
En Hjemmesygeplejerske
dengang var mere end
navnet står for i dag, hun
var også socialhjælper og rådgiver, her skal
nævnes et enkelt eksem
pel: En nytårsdag - sidst
på eftermiddagen kom
mer hun til et hjem, hvor
konen er meget syg og
manden har fået for meget
brændevin, børnene prø
vede at holde varmen ved
at komme forskellige ting
på komfuret. Efter at have
tilset konen spurgte Mid
de hvad de skulle ha’ at
spise - det blev der ikke
svaret på, og Midde gik så
gemmerne igennem og
fandt kun lidt brød - og så
gik hun i gang. Udenfor
vinduerne så hun der stod
nogle grønkål, fik dem
plukket, vasket og tilbe
redt, fik fat i noget
brænde og fik sat kålen
over ilden, tog sin cykel
og cyklede til Skodsbøl,
hvor hun fik et stykke
flæsk af min bedstemor Midde Sandbæk og Anna Jensen foran hoved
døren til alderdomshjemmet. De boede i mange cyklede igen til Egern
år i deres egen lejlighed på alderdomshjemmet. sund og lavede maden
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færdig. Det blev sent inden familien kunne spise, men de fik ’’nytårsnarre”.
Sådan var der mange seje drøje ture på cykel ofte flere gange samme dag.
Om vinteren skete det at hun måtte hentes med heste og slæde. Talrige er de
gange hun træt og forfrossen dukkede op derhjemme hos os i Skodsbøl, hun
skulle lige have varmen og en god kop kaffe.
En vinteraften i 40’erne bankede det på fordøren, jeg blev sendt ud for at
lukke op. Udenfor stod Midde - jeg kunne se der var noget galt - hun kom ind
og bedstemor spurgte med det samme: ’’Vodan æ det da do se’e u’e”! ”Dæ hæ
væt jen edde mæ ne’e væ æ skov, han prøve o vælt mæ a e cykel, men æ slog
ham æ task lich op i æ hoe, å så cykkelt æ så galt æ kunn, - men æ biøv bang
- det hæ æ alle prøve fø’. Efter den tid gik hun altid med en totenschlæger i
sin taske. I 50’erne tog Midde kørekort og købte en lille bil - en lille Anglia,
det gjorde arbejdet meget lettere, jeg mindes hende ofte sige: ”næ hvo det æ
en letteis”

Midde Sandbæk med sin første bil - en Anglia.
Sidst i 50’erne blev Midde gift med kaptajn Christian Jessen, han var i mange
år sognerådsformand for Broager sogn. Hun flyttede til Skodsbøl, og herfra
varetog hun endnu nogle år arbejdet som hjemmesygeplejerske, lige til hun
gik på pension. Efter giftermålet vedblev mange at kalde hende Midde Sand
bæk - andre Midde kaptajn, men som altid en stout, selvstændig kvinde.
Jørgen Thomsen Skodsbøl
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Kroer på Broagerland
Broagerland havde i gamle dage et utal af kroer. De fleste er nu nedlagt eller
nedbrudt. De har i dag andre formål. Det gav ideen til denne billedserie, hvor
billedet af nogle af de gamle kroer er fulgt op med billeder fra år 2002. Deres
egen historie vil senere blive beskrevet. Vi modtager gerne oplysninger eller
historier, om de enkelte kroer til arkivet.

Kroen ved Smølled
Den eneste landevejskro på Broagerland, blev drevet sammen med et land
brug, nedlagt i 20erne, da lastbiler og biler og tildels toget overflødiggjorde
gamle transportmidler.

Smølled 6.
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Skodsbøl kro.
En af de ældste kroer på Broagerland. Der var både landbrug, tobak og spiri
tusudsalg og kro med værelser til gæster. Der hørte en stor sal til kroen, hvor
der kunne danses og festes.

Skodsbøl vej 24.
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Møllers kro i Egernsund, Sundgade 98
Den lå på Sundgade 76 og der var krostue og en lille købmandshandel, samt
lidt jord til. I dag ejer VVS. firmaet Matzen huset, kroen og købmanden er
nedlagt for længe siden.

Sundgade 98.
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Kroen i Smøl
Kroen blev nedlagt i 20erne, men købmanden forsatte indtil 1972. I dag er
kroladen og porten fjernet og huset er nu beboelse.

Smøl 18.
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Kroen i Iller
Opført i år 1900 af Asmus Møller, nedlagt som Kro 1920. Herefter en butik
under Broager Brugs, senere overtaget af Marie Hansen, som havde køb
mandsbutik til sin død i 1974. Er nu beboelse.

Illervej 28.
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Kroen i Gammelgab
Peter Madsen fra Brunsnæs indretter en lille butik og et gæstgiveri ca. 1885. Ifølge
Korses Broagerlands Historie, hefte 5 side 150 nedlægges kroen og købmandsbu
tikken i 1924.1 dag beboelse, kun en ring i muren minder om de gamle krotider.

Skeldevej 28
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Kroen i Skeide
Skelde kro omtalt i Korse’s Broagerlands Historie hefte 2 side 59. Der var
både landbrug, kro og købmandsforretning. Jord og landbrug blev solgt fra. I
1946 blev der oprettet et forsamlingshus med sal og scene. Forsamlingshuset
er i dag nedlagt.

Midtballe 1.
92

Kroen i Dynt
Den stråtækte kro brændte i 1924, den lukkede som kro i 1932, dengang jern
banen Skeide - Sottrup blev nedlagt. Broager kommunes første sognerådsfor
mand Peter Jensen drev kroen.

Dyntvej 70.
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Set og sket
Ved Karin Flugt Jonasson

2000
Januar:
Broager kirke, nytårsparade. Baptisterne hus i Egernsund solgt. Sonja Mathiasen ny filialchef i Sydbank. Sundeved og Broager biblioteker indgår i et bib
lioteksforbund. Henrik Ingwersen køber Bykroen. Broagerlands Efterskole
indvier idrætshal. Allan Johansen starter murerfirma.

Februar:
Afstemningsfest på Bykroen. Maren Juhl fylder 100 år. Ny leder på Cathrinesminde teglværk, Thomas Lyngby.

Marts:
Bueskytte Per Knudsen vinder bronze i Polen. Forældrekorps starter i
Broager. Chr. A. Petersen teglværk leverer specielle mursten til Daimler Benz
i Berlin. Egernsund Brugs bliver til Lokal Brugsen. Broager Badminton (Kaj
Jensen) valgt til årets forening. Broager Brandværn får ny brandbil. Michael
Larsen bliver formand for Broager Spare- og Laanekasse.

April:
Dagplejemødre i aktion mod hundelorte. Kindergarten ændrer legeplads.
Mursten fra Matzen teglværk og et relief fra Petersen teglværk til de
vestindiske øer. Gundersen Egernsund fejrer 100 års jubilum. Ny tjørn plantet
i Brunsnæs. Forretningsfører i Broager Andelsboligforening Kurt Brunnenberger stopper.

Maj:
B.U.I. indvier et nyt klubhus. Parkunderholdning starter. Birte Cornelius
udstiller i Broager Spare- og Laanekasse. Spejderne holder kræmmermarked.
Brand 2 gange i Skeldekobbel 23. Vibeke Thomsen årets første H.F.

Juni:
Lokalhistorisk forening udflugt til Kobbermøllen. Skoven ved Nejs Bjerg
fældes. Mindeplade opsættes ved tjørnen i Brunsnæs. Teglværksspillet Stene
for brød opføres. To vindmøller opsat ved Kragesand. Vivian Jessen, Margit
Hansen og Finn Jonasson far Dronningens fortjenstmedalje for 25 år i brand
værnsorkestret. Broager Garden far ny tamburmester. Broager jagtforening
får naturprisen. Købmand Bent Gundersen lukker sin butik.
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Juli:
Ringridning. Postbutik åbner i Daglig Brugsen i Egernsund. Børn fra Tjer
nobyl holder ferie i Broager. Sønderborg Trafikskole åbner en afdeling i
Broager.

August:
Ringridning i Brunsnæs. Kommunen overtager Strandhjems bygninger.
Ringridning i Skeide. 10 kunstnere skaber landskabskunst ved stranden på
Kragesand. Susanne Faurholt åbner frisørsalon på Farverløkke. Zoneterapeut
Anker Nielsen lukker. Lone og Ole Søndergård, Laila og Preben Ludvigsen
overtager Tobakshuset. Matzen teglværk i Egernsund fylder 250 år.

Oktober:
Bent Have, Dynt har 25 års jubilæum som byrådsmedlem. Garantmøde i
Sparekassen.

November:
Bent Poulsen har været ansat på Broager Kommune i 25 år. Broager revy. Kim
Teichert blev årets B.U.I.er. Julemarked på Cathrinesminde teglværk. Blom
sterbutikken Tusindfryd åbner i Vestergade. Bogen Broagerland XI udkom
mer. Menighedsrådsvalg i Broager.

December:
Socialminister Henrik Dam Kristensen indvier Værestedet i den gamle
posthusbygning i Broager. Medstifter og mangeårig medlem af Lokalhistorisk
Forening for Broagerland Hans Heinrich Huttmann død den 19. december.
Æret være hans minde.

2001
Januar:
Jørgen Kåd ansættes som ny organist ved Broager Kirke. Dyrlæge Gert
Nielsen bestiger Kilimanjaro i Afrika.

Februar:
10. februar afstemningsfest. Aflastningshjemmet i Rendbjerg fylder 25 år.
Borgmester J. Lehmann Petersen fylder 50 år. Søren Giilck bliver formand for
turistforeningen.

Marts:
Mette Hansen og Troels Lund-Larsen bliver nyt værtspar på Færgegården i
Egernsund. Garantmøde i Sparekassen. Guldkonfirmation i Broager kirke.
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April:
Posthuset flytter til Vestergade 27. Musicalen Grease opføres i Broagersalen.
Første spadestik tages til opførelsen af seniorfællesskabet på Nejsbjerg.

Maj:
Stefan Klit Søndergård ansættes som hjælpepræst. Helle og Peder Johansen
forpagter Broager Lejrskole. Esben og Nanna Ihle åbner butik i Sønderborg.
Palle Skov åbner grillbar på Nejsvej.

Juni:
Annelise og Steen Skorstensgård forpagter restaurant Marina Minde i Rend
bjerg. Afsløring af planche om den gamle tjørn i Brunsnæs. Håndboldskole for
første gang. Forurening af drikkevand i Broager (Benzin). Kirsten Hansen
kåret som årets leder. Ringridning i Broager. Peter A. Petersen æresmedlem i
Lokalhistorisk Forening for Broagerland.

Juli:
Vivian Jessen overtager salonen Hår Design. Ringovnen tændes på Cathrinesminde. Skeide Brandværn har 60 års jubilæum.

August:
Ringridning i Brunsnæs. Mogens og Henrik Ohlsen Dinsen overtager Q8
tanken. Ringridning i Skeide. Peter Hansen Brunsnæs fylder 100 år. Udbygnin
gen af Marina Minde indvies. Brand på Petersen teglværk ved Nybølnor.

September:
Knud H. Jensen har 25 års jubilæum ved Broager kommune. Messe på Cathrinesminde teglværk.

Oktober:
Broager Brandværns tyroler- og danseorkester giver koncert på Sønderborg
teater sammen med trompetisten Per Nielsen. Inge Adriansen afslører maleri af
Arne Aabenhus. Maleriet skal hænge på Cathrinesminde teglværk. Rejsegilde
på seniorfællesskabet Granly

November:
B.U.I. har 100 års jubilum. Broager revy opføres for 11. gang. Krumbækkens
nye sluseport indvies. Henning Kombeck årets B.U.I.er. Sognepræst Hans Ove
Fønsbo død. Kommunevalg.

December:
Møllesø genskabt ved Nejs Møllegård. Børnehuset Spilloppen har kunst
udstilling. Flere parkeringspladser ved Bragsen. Åbent hus i „Granly“.
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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
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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.
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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
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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.
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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

64

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
66

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.

70

71

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.
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’’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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FORORD
Så er der gået 2 år siden sidste bog, og vi glæder os over at
kunne bringe endnu en bog i rækken, udgivet af Lokalhi
storisk Forening for Broagerland.
Med Broager kommunes indtræden i storkommunen Søn
derborg vil vort nuværende byvåben blive udskiftet med et
nyt gældende for hele storkommunen. Dette har foranledi
get, at vi på forsiden bringer en tegning af vort eget
byvåben. Tegningen er lavet af Svend Erik Ihle, der i øvrigt
har stået for udsmykningen af forsiderne på de fleste af de
udgivne Broagerland bøger. Alle tegninger er hentet fra
Broagerland.
Broagerland indgår, men opsluges heldigvis ikke af nogen
sammenlægning, og denne geografiske betegnelse for halv
øen, næsten afsnøret af Vemmingbund og Nybøl Nor, vil
også fremover være lokaliteten, hvis historie fortælles i
vore bøger.
Bogudvalget har i BROAGERLAND XIV udvalgt en ræk
ke meget forskellige artikler, store og små. På møderne
diskuterer vi livligt, hvad der skal med og hvad der må ven
te, for at bogen må blive harmonisk og leve op til forvent
ningerne. Vi håber det er lykkedes, og at læserne må føle
sig godt underholdt og mere vidende om egnen, når bogen
lukkes.
Vi takker alle bidragydere for deres store arbejde, hvor selv
en lille artikel kan have krævet mange timers indsats. Vi
takker også for forståelsen fra de forfattere, hvis artikler
må vente til en kommende udgivelse.
Tak, at I ved køb af denne bog har støttet os i at udbrede
kendskabet til Broagerlands historie.
Bogudvalget
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Broagers Miss Marble
om Meta Nielsen
a f Esben Høilund-Carlsen
Ved starten af TV-Syd i 1983 opstod den ide, at regionalt fjernsyn måtte kun
ne bruges til mere end at forklare, hvorfor brandsprøjten kørte mod Slukke
lev i morges, hvad amtsborgmesteren sagde i eftermiddags, og hvordan vejret
ville blive i morgen. Hvad med at satse på den lokale talentmængde i en lands
del med en stærk tradition for dilettantkomedie og revy?
Resultatet blev en krimi-serie baseret i min hjemby, hvor alle deltagende skuespillere, dekoration, kostumer, make up, komponist, musikere - blev fun
det inden for en radius på 10 kilometer. Undtagelser var kun et professionelt
filmhold udefra og den altafgørende producer, Hanne Risgaard, der kom helt
ovre fra Helved på Als.
Jeg gik i gang med at finde lokale skuespillere, arrangere små øvelser og
danne mig et billede af mulighederne. Jeg mødte gode amatørskuespillere og
fine typer til rollerne, men i mit manuskript optrådte en tavs, sortklædt kvin
de (en mindelse fra min barndom
om nogle dystre krigsenker i
byen) der holdt strengt øje med,
hvad der foregik omkring hende.
11ende kunne jeg ikke finde.
Under en diskussion i det lokale
kulturcenter på ’’Bøgebo” i Mølmark (Kille og Peter Petersens
køkken) fremkom forslaget:
11vad med Meta? Meta hvem?

Tegningen på apotekets receptkuverter samt underskriften
"Apoteket med ekstra overvåg
n ing”, tegnet a f apoteker Henrik
Højmark, Gråsten efter visningen
a f tv-serien “Apotekeren i Bro
ager”

W O H L G t^

»Apoteket med ekstra overvågning!«*)

Det gik op for mig, at det drejede sig om den skrappe dame, der sad ved vin
duet på C.H. Clausens kontor på toppen af Mejerivej. (På vej fra skole syntes
vi, det var sjovt at hoppe på den store vægt, iler lå foran kontoret, men straks
dukkede en figur op inden for vinduet med truende mine, og vi løb, så hur
tigt vi kunne.) En striks dame, men senere forlød det, at nogle gæster var ble
vet transporteret væk fra hendes 75 års fødselsdag i trillebør.
Det sidste lød jo spændende.
Barndomsminder sidder dybt, og det var med en vis ærefrygt, jeg nærmede
mig huset på Stadionvej (nu Ringridervej). Jeg blev modtaget formelt og budt
på saftevand. (Ved senere møder kom der først "Korn” på bordet og derefter
’’Dobbelkorn”, i små mængder, alt under kontrol, ingen trillebør) Hvaffornoet? Spille komedie? På film? På tv? Femsehen?
Meta havde aldrig optrådt som noget andet end sig selv, ikke engang i en sko
lekomedie, og følte i udgangspunktet, at det var en meget kunstig situation at
blive bragt i. Skulle man for alvor lade som om, man var en helt anden? ”Løjle”, sagde hun. Men på den anden side havde hun en gang deltaget i en bustur
til Harzen, hvor nogle af de medrejsende havde sagt: ”De sku’ ha’ tawn dæ te
å spil’ hin dér Miss Marble”. Nej, det var ikke noget for hende, men hun hav
de spekuleret over det, og måske ville hun prøve.
Hun stillede op til mine prøver, hvor jeg arrangerede situationer, der krævede
improvisation af spillerne, og hun var ikke til at stoppe. Hun hvilede utrolig
trygt i sig selv og fandt hele tiden på ting under optagelserne, som vi aldeles
ikke havde aftalt. Nogle gange spillede hun trænede amatør-skuespillere helt
ud af banen. Og hun var endnu stærkere på skærmen end udenfor.
Rollen i mit manuskript var en tavs, passiv iagttager, men Metas indsats fik
mig til at skrive om, og det endte med, at hun blev hovedfiguren, en aktiv og
opsøgende amatørdetektiv, der drev hele historien fremad under navnet HIL
DE WOHLGEMUT. En dame, der så alt, stak næsen i alt, stillede nysgerrige
spørgsmål og masede på, indtil alt var lagt for dagen.
Man kan roligt sige, at det var hendes personlighed, der ændrede projektet.
Selv under optagelserne skrev jeg om på scenerne hver aften for at følge med,
men det var produceren, Hanne Risgaard, der først indså, at Meta var vores
reelle hovedperson, og fandt på, at hun skulle starte hvert afsnit med en lille
monolog om sine observationer fra vinduet over for apoteket.
Da første afsnit blev vist, var jeg ude at rejse. Ved ankomsten til Kastrup
spurgte pasbetjenten på sønderjysk: ”Er do fra Synnborre?” ”Næj, æ er fra
Broue.” ’’Broue? Hæ do sen dæn dér krimi å tv?” ”Næj, æ hæ’jo væ ’t væk
...” ”Do ska’ se’n. Den kømmer egen å tirsda’. Der er en galt glant gammel
dam’ mæ. Sån en slaws Miss Marble. Det er møj berre, end man sku’ tro, å
hon er fantastisk, do.” Den bedste anmeldelse, jeg nogensinde har fået.

Og der kom fokus på Meta. Hun blev interviewet, bedt om at åbne udstillin
ger, deltage i spejder-øvelser (som igangsætter af mystiske natteøvelser) og
andre offentlige aktiviteter, hun aldrig havde deltaget i før. Pludselig kendte
alle hende, og mange kaldte hende ’’Hilde”, men få vidste, hvem hun egentlig
var.
Hun kom fra en tysk familie, men følte sig nærmest knyttet til den del af ver
den, hvor hun tilbragte sit liv, Sønderjylland. Født i Løjt 26/6 1908, boende i
Broager til sin død 27/12 2002, bisat i Højer. Uddannet som korrespondent,
ansat i firmaet C.H. Clausen i Broager fra 1. april 1949 til 31. august 1976.
Hun var som ung forlovet med en militærlæge, men han døde inden deres
bryllup, og hun drog den konsekvens at forblive ugift resten af sit liv. Hun
kaldte sig ’’frøken” og foretrak at blive tiltalt med ”De”.
Så vidt jeg ved, nød hun den uventede ’’publicitet”, men hun svømmede ikke
i den. Den blev indtaget i afmålte doser - som de små snapse. Og pointen lig
ger for mig i denne blanding af offentligt og privat, form og ’’Gelassenheit”,
afstand og evne til at skabe kontakt - selv gennem mystiske medieprocesser.
Projektets ide var at påvise det talent, der findes over alt i landet, og Meta
blev et lysende eksempel.
Ja, talent findes overalt, og selv bag en stram facade findes der boblende liv.
Vi har alle noget at fortælle, nogle er bedre til at udtrykke det end andre, nog
le bliver trænet i netop dette udtryk - i maleri, musik, dans, skuespil - og
nogle får aldrig chancen.
Meta tog sin chance og gik durk gennem tv-skærmen. Her var en kvinde, der
havde meget på lager, og evnen til at formidle det til publikum. Måske kunne
hun under andre omstændigheder under opvæksten være blevet en stor skue
spillerinde. Hvem ved? Jeg kan kun sige, at det var en stor oplevelse i mit liv
at lære Meta Nielsen at kende.
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Ernst Schumachers
datter fortæller
a f Inge Holm
I sommeren 1970 besøgte en gammel dame sit barndomshjem Østre Præste
gård, nu Ringgade 12, i Broager. På forhånd meldte hun sig i telefonen: Mit
navn er Käthe Asmussen; jeg opholder mig et par dage på Lyngby-Tårbæk
Feriekolonien; må jeg kigge ind?
Hun kom i taxa, elegant i grå dragt, hvid sommerhat, lyslilla tørklæde - og
meget gammel.
Fru Asmussen, som var født Schumacher, kom til Broager i 1888, da hendes
far, Ernst Schumacher, blev udnævnt til andenpræst ved Broager Kirke.
Hun var da 4 år gammel og yngste datter i familien. De øvrige børn var Fri
eda, Minna, Louise, Anna, Harald. Dengang var sproget i hjemmet tysk, men
det kunne man næppe høre i 1970, da fru Asmussen på smukt velklingende
dansk underholdt os livligt med indtryk fra livet dengang i præstegården og i
Broager. Det drejede sig om årene 1888 - 1906.
Hvad jeg her kan huske og genfortælle, stammer fra hendes levende beret
ning den dag og fra supplerende breve de næste par år. Meget senere fik jeg
af hendes datter, Grethe Asmussen, Lyngby, lov til at lytte til bånd, som mode
ren indtalte kort før sin død i 1977.
Vi har altid omtalt hende som fru Asmussen. men fremover skriver jeg Käthe.
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Inden hun gik i gang med at se sig om i huset, rettede hun en indtrængende
bøn til min mand og mig: Om vi på et tidspunkt ville køre med hende ud til
Brunsnæs anløbsbro. Det var et sted, som for hende rummede helt særlige
minder.
Men derom senere.
Gennemgangen af huset startede så vidt jeg husker ovenpå. Det store gavl
værelse mod syd havde været Annas, og mange følelser var knyttet til det
rum. Der var Anna død af tuberkulose, 23 år gammel, i 1905. Mindet om
hende fik tårerne frem i Käthes øjne, for Annchen havde været hendes aller
kæreste, nærmeste søster. Forældrene gjorde, hvad de kunne: Pengene var
små, men alligevel fandt man udvej for at sende hende på rekreation i Nervi
på den norditalienske middelhavskyst, og en tid var der rejst telt i haven, der
hvor solen forlod plænen sidst, så Annchen kunne hvile sig der. Desuden var
gavlværelset hendes, fordi det var husets største og bedste soveværelse. Men
Anna kunne ikke reddes.
Nogle år senere døde også Louise af tuberkulose. Hun boede dengang i Alto
na, og hendes far, som gik af som præst i 1913, boede hos hende. Efter hen
des død flyttede han til sin barndoms by Flensburg.
På Broager Kirkegård findes endnu mindestenen over Anna og moderen Lou
ise Schumacher. Desuden en lille mindeplade for datteren Louise (Lulu).

Østre Præstegård i Broager
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Tuberkulose blandt de unge var ikke sjælden den gang. Heller ikke i familier,
der som denne levede i gode sunde kår. Den store køkkenhave leverede frugt
og grønt i massevis, og det hele blev med omhu anvendt i husholdningen - og
på ét punkt var man forud for sin tid, idet søskendeflokken om sommeren
jævnlig blev sendt til Vemmingbund for at tage strandbad. Det var meget
usædvanligt den gang. Stranden var øde med enkelte græssende får. Eneste
andre badegæster i Käthes erindring var provst Reuters drenge Waldemar og
Andreas. Ganske vist var de temmelig irriterende og drillesyge, men dette
blev dog sagt med et blink i øjet - for Schumacher-pigerne fandt dem desu
den ret interessante...
Videre på turen rundt i huset kom vi til skatkammeret, som af moderen blev
kaldt sådan, fordi derinde sov hendes skatte, de 3 yngste børn. Men navnet
kunne også henvise til det hemmelige, brandsikre rum, bygget ind i skorste
nen og med en lille jernlåge. Käthe huskede, at når hun halvsov, så hun tit
faderen liste hen til det lille rum, som var aflåst, for at ordne noget der, pen
ge og papirer.
I havestuen stod juletræet. Juleaften spiste familien hjemmelavet sildesalat
»med stor højtidelighed« før der blev lukket op ind til julestuen. Gaverne var
hængt op rundt omkring i stuen. Blandt dem huskede Käthe et knaldrødt
underskørt, hæftet op med en nål fra et gardin. Provstens søn Waldemar kom
af vanvare til at læne sig op ad det på en måde, som fik alle til at le. Moderen
havde til Annas og Käthes store begejstring et år lavet en dukkestue af en
appelsinkasse og også selv lavet møbler til den.
Haven vakte mange minder. Måske var Ernst Schumacher lige så meget gart
ner som præst. Hans datter omtalte ham i hvert fald som »gartnerpræsten«,
som bakkende på sin pibe puslede om mistbænke og så og var meget dygtig
til at få tingene til at gro. Der var de store pladskrævende og bredbladede
tobaksplanter, som voksede skiftevis med majs og hampeplanter, bede som
bugnede af sommerblomster og en rigdom at teroser og mosroser. Faderen
blev af hende beskrevet som enkel i sin livsførelse, mild og betænksom. Hun
mente at kunne huske, at han i sæsonen meget ofte plukkede en enkelt særlig
skøn blomst og anbragte den ved sin kones morgentallerken. Ellers sad mode
ren ikke til pynt, men var dagen igennem travlt beskæftiget, f. eks med at
udnytte havens produkter: grøntsager, valnødder, kvæder, hyldebær, kirsebær
og meget andet.
Senere fik vi tilsendt en skrivelse, hvor hun uddybede haveminderne i føl
gende lille stemningsbillede fra en sommeraften:
Selv mor havde nu tid til at samles med os foran huset på solsiden - men sad
hun ikke alligevel og bælgede ærter til i morgen? Så hyggeligt var det, fa r og
14

mor på bænken og børn og unge på stentrappen, indrammet a f to store hor
tensiaplanter med de frodige rødlige blomsterklaser.
Her drøftes dagens begivenheder og lægges planer fo r næste dags arbejde og
glæder; her kigges på månens blege skive. En forelsket søster henter den
tændte petroleumslampe ud og danser med den på gårdspladsen og løfter
den mod månen. »Se der sidder ansigter i månen; de kysser hinanden.«Her
lyttes til en fjern torden. Mon den nærmer sig? Skal vi blive længe oppe i nat,
der er jo stråtag på huset. Naboens gård brændte jo i fjor, og endnu hører
man Jens Træskomagers hæse brandtrompet, da han ophidset haltede fra hus
til hus: Brand-brand! Men tordenen drager bort fo r denne gang. Flagermus
ene flakker lydløst over vore hoveder, og de mægtige kastanjetræer foran
gården har tændt deres lysende hvide blomsterkerter. Det dufter a f roser i
mørket.
Det blev sengetid. Far gik ind og satte sig ved klaveret. Tonerne strømmede
ud gennem de åbne vinduer i den stille aften og ind i vort sovekammer
Da de ældre søstre var rejst hjemmefra for at lære husholdning, sørgede de
altid for at være hjemme i pinsen. Man så frem til den store fælles pinseskov
tur. En kreds af Broagerborgere slog sig hvert år sammen og kørte i egne eller
lejede hestevogne til Skeide Storskov. Det skete første eller anden pinsedag,
alt efter vejret. Käthe og søstrene glædede sig vildt og håbede inderligt, at det
nu også blev det rigtige pinsevejr, og når dagen kom, stod de og spejdede på
hjørnet af provstens have, inden de steg til vogns. Den ene vogn efter den
anden kom om hjørnet. Nu skulle det vise sig, om provstens sønner var med.
De gik til daglig i gymnasiet i Flensburg. Og var teglværksejer Matzens der?
De var gode venner af Schumachers. Fru Matzen var kunstnerinde, og hun
opmuntrede Käthe til at gå i gang med at tegne, hvilket førte til, at Käthe ger
ne senere i livet greb en blyant og tegnede. Desuden håbede de at se dr. Han
sen, familiens gode ven, af Käthe betegnet som nænsom og klog. Han var
ungkarl, og man sagde i byen, at han var forelsket i præstedøtrene efter tur,
og hvem af dem ville han mon tage? (Svaret blev: ingen af dem, for Frieda
blev gift med Oberzollrevisor Gottfried Kühns i Elbing, og Minna med lægen
August Tondern, Magdeburg Thüringen. Lulu forblev ugift og Anna døde
ung.)
Det tog en times tid at rulle til storskoven. Her slog man sig ned under de
meget høje bøgetræer yderst ude på skrænten, (det område, som den vold
somme storm i 1967 totalt raserede) Alle deltagende husmødre bidrog med
gode sager til fællesspisningen. Det var tradition, at fru Schumacher med
bragte en steg og en skærekage. Alt foregik i gemytlig stemning. Til kaffen
havde man kande og bønner, men en kedel kogende vand måtte hentes hos
nærmeste bonde.
Efter spisningen hvilede de voksne, mens børn og unge legede Versteck og
Klabuni (en gemmeleg).
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Når vognene var pakket og gjort klar til hjemtur, stemte man i med følgende
sang, altid den samme:
Wer hat dich, du schöner Wald
Aufgebaut so hoch da droben
Ja, den Meister will ich loben
So weit noch mein’ stimme Schallt.....
Lebe wohl
Lebe wohl, du schöner Wald!
Digtet »Der Jäger Abschied« med i alt 4 vers var meget kendt og benyttet
dengang. Digteren var Joseph Freiherr von Eichendorff.
Broderen Harald kom i gymnasiet i Flensburg. Det faldt ikke i pigernes lod
og de snakkede om det indbyrdes - vel vidende, at sådan var mønstret den
gang.
Drengene skulle først og fremmest sikres en god uddannelse.
Storesøster Frieda havde desuden et skarpt blik for hans øvrige privilegier.
Hun havde haft lejlighed til at studere kirkebogen i Hohenstein (hvor i hvert
fald de 3 yngste var født) og kunne berette, at faderen ved Haralds dåb havde
brugt en hel side til at skrive alt om den dreng, mens der kun stod de lovplig
tige data om pigerne. Han fik også cykel og ur i en meget yngre alder end de
andre.
Men Käthe fik dog en ganske solid uddannelse. Allerede inden skolealderen
lærte hendes far hende at læse. I forskolen i Broager var der en dygtig ung
lærerinde, som havde sat sig i hovedet at lære pigerne fransk fra grunden med
alle konjunktioner, uregelmæssige verber osv. Det var en lærdom, som Käthe
senere kunne bruge. 13 års alderen fortsatte hun skolegangen hos diakonisser
ne i Flensburg, som drev pigeskole og pensionat. Disse tog deres opgave meget
alvorligt. Først måtte de til deres forbløffelse lære hende Fadervor, for det
havde hun aldrig lært hjemme; der bad man kun en kort bordbøn. Som hun
selv udtrykte det: »Min far var lidt tilbageholdende og altid så enkel, frem for
alt ingen hykler.« Desuden indprentede de hende, at som elev hos diakonis
serne dansede man absolut ikke. Det var kun tilladt at se på. Der var ellers
hvert år store dansefester i Flensburg rundt på skolerne i anledning af slaget
ved Sedan, hvor tyskerne vandt en stor sejr over franskmændene d. 1. septem
ber 1870. Ved disse fester kunne hun stå og se, hvordan Harald muntrede sig
på dansegulvet.
Da man hjemme holdt bryllupsfest for Frieda i 1899, satte Ernst Schumacher
sig til klaveret og spillede op til dans, men Käthe listede væk. Familiens gode
ven dr. Hansen fangede hende senere og sagde: hvor blev du af? Jeg ville jo
danse med dig. Da undskyldte hun sig stammende m ed at hun havde en lig
torn, hvilket han kun kunne le ad.
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Efter endt skolegang i Flensburg gik Käthe 3 år på seminariet i Kiel. Som 19årig færdiguddannet lærerinde begyndte hun at undervise på en privat pige
skole i Meldorf. Hun underviste i tysk, fransk, historie og tegning.
I sommeren 1906 var Käthe eneste barn af huset, som var hjemme på ferie i
Broager. Hun havde sagt op i Meldorf, hvor hun i øvrigt havde haft det som
blommen i et æg; men nu ønskede hun forandring. Hun stod i køkkenhaven
d. 29/7, som var en onsdag, og tænkte over fremtiden.- Ja! Så præcist huske
de hun denne dag i sit liv og de efterfølgende begivenheder. Posten svingede
ind i gården med et postkort. Käthe så ham fra sin plads ved brønden og var
hurtigt henne at tage imod. Kortet var adresseret til Ernst Schumacher og
frue. Der stod, at købmand Johan Asmussen og hans mor, undervejs med
dampskib fra København til Flensburg ville passere Broagerland den følgen
de aften. »Skibet lægger til i Brunsnæs. Har De lyst til at træffe os der? Og
tag Deres yngste datter med.«
Schumachers kendte ikke personligt Johan Asmussen og hans mor, som stam
mede fra Flensburg og stadig havde ejendom der; men de havde et løst kend
skab til familien, da Harald i gymnasiet i Flensburg var blevet gode venner
med den yngre bror Edi. Johan drev en verdensomspændende handel med
korn fra sit kontor i København, men kaldte sig blot købmand.
Den følgende sommeraften stod præsteparret med yngste datter på anløbs
broen i Brunsnæs og så dampskibet fra København-Sønderborg runde hjør
net. Her stod vi så også i 1970 med Käthe Asmussen, som nu var nået frem
til at fortælle os om dette highlight i hendes liv.
I stævnen stod en enlig skikkelse. Han sprang i land som den første og hilste
hjerteligt på familien. Det var Johan Asmussen. Han indbød dem til at sejle
med til Glyksborg og spise middag på strandhotellet med ham og hans mor.
Strandhotellet var et fint sted, mest besøgt af Hamburgerfolk. Efter en glim
rende middag spadserede Käthe og Johan langs stranden til båden, og Johan
nynnede en fransk vise: »Ninon, Ninon que veux tu de la vie?«. Takket være
sin skolelærdom var Käthe i stand til at synge med, og hun fik ros for sin
gode udtale.
Da hun den aften lå i sin seng, tænkte hun: Den mand ville jeg godt træffe
igen, men jeg ser ham måske aldrig mere. Det er der da ingen chance for, så
skulle der i hvert fald ske noget ekstra. Men det skete der - en eller to dage
senere, i form af endnu et postkort. Der stod, at Asmussens nu skulle retur
mod København. »Kunne De tænke Dem at komme igen og spise sammen
med os? Den aften stod fru Schumacher og Käthe alene derude, for Ernst
Schumacher havde en dåbshandling og kunne først komme senere. Johan
Asmussen tog sig næsten udelukkende af hendes mor, da de blev vist ombord.
Käthe dannede bagtrop og følte sig noget overset; men det gik over, for efter
middagen, hvor også Ernst Schumacher havde sluttet sig til selskabet, blev
det igen sådan, at de to unge gik en tur. Käthe fik at vide, at nu gik de hen til
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et sted, som Johan havde besøgt som stor dreng. Han havde været sammen
med en flok kammerater og deres kærester. De havde skåret hjerter med de
pågældendes initialer i et bøgetræ, men han havde ikke haft nogen kæreste
med. Alligevel havde han også skåret et hjerte blot med sine egne initialer
plus en tom plads. Dette træ havde han lyst til at finde igen.
Det viste sig, at Johan og Käthe skulle ud til en ø i en sø bag Glyksborg Slot
for at finde dette bøgetræ, som Johan gerne ville se igen. Meget belejligt lå
der en robåd klar, og de fandt ret hurtigt det rigtige bøgetræ. Her trak Johan
en lommekniv med perlemorsskaft frem og gav sig til at snitte.
Han snittede et K og vendte sig spørgende, om han skulle føje et S til? Helt
overrumplet og uden at vide, hvad hun skulle tro, nikkede Käthe. Da sagde
Johan: Vil du da være min kone?.
Det må her indskydes, at hendes søn Des (Andreas) interviewede hende på
bånd 60 år senere,og han udbrød: Jamen Mama, hvad tænkte du om dette.
Havde Papa slet ikke forinden gjort tilnærmelser? »Nej slet ikke, og jeg vove
de ikke at tænke, at der var alvor i det. Jeg var fuld af usikkerhed. Han var for
mig en helt anden type end nogen, jeg tidligere havde været ude for. Han var
15 år ældre, en erfaren mand berejst og betydelig.«
Men hun fik da hvisket Ja, og så fik hun sit første kys og senere hen mange
flere, da de sad lidt på en bænk på vej til båden, hvor de skulle træffe de
andre. Allerede på dette tidspunkt talte Johan om bryllup i maj og bryllups
rejse til Parisog Italien. For hende var det så chokerende nyt alt sammen, at
hun spurgte, om de ikke kunne vente
lidt med at sige det til nogen; men det
kunne der ikke være tale om.
Käthes forældre blev meget glade på
hendes vegne, og hendes mor fik
noget at tænke på, for det blev aftalt,
at Johan Asmussen og hans mor skulle
komme til middag i præstegården
næste dag. Allerede på hjemvejen var
fru Schumacher i gang med at plan
lægge. Maria, husets gode hjælper i
trængte situationer, boede lige overfor
og blev tilkaldt. Hun tog fat på vindu
erne i studereværelset ud til gården de var ganske overstænkede af fugle
klatter - dernæst hjalp hun med
maden. Gæsterne kom i hestevogn, og
Käthe tog imod ude i indkørslen under
kastanietræerne. Der blev vist rundt i
hus og have, og efter middagen trak
Ernst Schumacher
Ernst Schumacher svigersønnen til
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side. Han gjorde opmærksom på, at han magtede ikke at forsyne datteren
med en medgift; men et rimeligt personligt udstyr skulle de nok klare. Johan
forsikrede, at det betød ikke det mindste.
Brylluppet fandt sted i maj 1907. Parret blev viet i Broager Kirke, hvor far
Schumachers tale drejede sig om: Gott ist die Liebe.
Det var en yderst velhavende familie, Käthe kom ind i, og hun fik et nært og
kærligt forhold til sin mand. Hun mindedes ham som hjertensgod og betænk
som. (Da hun som nyforlovet 27. september 1906 første gang satte sine ben
over grænsen, gav han hende i toget en buket mørkerøde roser.)
Men svigermor fulgte med! Hun boede hos parret i mange år og optrådte over
for Käthe som vredladen, fjendtlig og kritisk i næsten enhver situation. Dette
blev Johan dog holdt udenfor. Måske gjorde han sig blind over for det. Hun
kunne snakke med sin far om det. Han opholdt sig tit i den store villa i Rosen
vænget og havde gjort den iagttagelse, at alle i familien, også Johans brødre,
var hundeangste for Ama, som hun blev kaldt.
Parret fik 4 sønner: Johan, Ernst, Andreas (Des) og Svend. Til sidst også en
længe ønsket datter: Grethe. Des Asmussen, som døde i 2004 i en alder af 90
år, blev en meget kendt og værdsat bladtegner og illustrator, og Svend Asmus
sen, jazzviolinist behøver vist ikke nærmere introduktion. Engang som lille
dreng stod han og spillede fædrelandssange med morfar ved klaveret som
akkompagnatør.
Johan Asmussen døde 69 år gammel i 1937. Käthe blev meget gammel. I
1975 skrev hun: At jeg stadig føler mig så bunden til mit gamle hjem - er for
mig så naturligt. Måske viser jeg det for meget for andre, fordi ingen af mine
søskende lever, som jeg tidligere kunne drøfte det med. Hun skriver også, at
hun nu for alvor føler, at hun er blevet for gammel og energiløs til alt det,
som før var så let at klare.
Hun døde i 1977, 93 år gammel.
Om Ernst Schumacher i hans egenskab af formand for Planteforeningen for
Broagerland kan man læse i Broagerland XIII.
Om familien Asmussens liv i Rosenvænget på Østerbro og somrene i Horn
bæk kan man læse i:
99.1 Det var dengang
Danske hjem i tyverne og trediverne, redigeret a f Margrethe Spies.
Udgivelsesår 1976. (Findes på Sønderborg bibliotek i magasinet)
samt i:
99.4 Asmussen, Svend: June nights, Svend Asmussens liv i musik.
Udgivet a f Gyldendal 2005.
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Smedemester
Emil Christian Schwarz,
Broager
Fortalt a f Else Schwarz,
og skrevet a f Christa Ryborg.
Under et besøg hos min skolekammerat fra årene 1935 -1942, Else Schwarz,
bosiddende i Sønderborg, snakkede vi om gamle minder. Jeg huskede, at Else
til vor Guldkonfirmation havde fortalt så levende om sin fars smedearbejder
vedrørende Broager kirke og kirkegård, så jeg kunne godt tænke mig, med
Elses tilladelse, at give Elses beretning videre til Broagerlands historie .
Følgende lille biografi over Emil Schwarz er taget fra Sønderjydsk Haandværker - og Industrileksikon trykt i 1950 på Sønderjydsk Bogforlag i Haderslev:
"Schwarz, Emil, Smedemester, Broager, f. 5.4.1883, S. af Jens S. og Hustru
Kathrine, f. Jensen, g.m. Katrine, f. Lorentzen. - Udlært hos Rasmus Rasmus
sen, Avnbøl, 1901, begyndte selv Forretning 1908, har 1 - 2 mand til Hjælp.
Var med i første Verdenskrig på Vestfronten. Har været på Beslagskole i Sles
vig."
Emil Schwarz kom med i krigen 1914 - 1919 ligesom det skete for hans 5
brødre, hvoraf de 3 vides falden i krigen, den yngste bror, Jens, blev meldt sav
net og efterlyst over hele
verden af Røde Kors uden
resultat, så også Jens menes
at være falden i krigen. Alle
4 brødres navne står på
samme mindesten på Min
dehøjens nordside. Stenen
har sin egen historie, fortalt
af Emil Schwarz.
Udenfor hjemmet i Ringga
de hvor vejen delte sig, var
der en trekant med græs. I
denne trekant lå der en
mægtig stor sten, som Jens
Omtalte granitsten, som Jens gravede op. ville have fjernet og
H ans navn stå r nederst p å den mindesten, begyndte en dag at slå i den
med hammer og kiler. Mens
der står ved mindehøjen.
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Foran sidder fra venstre: Den ældste datter Kathrine m ed Else i hånden,
mor Chatharine med det yngste barn Gerda, og sønnen Jens p å fa r Emil
Schwarzs knæ. Bagved står døtrene Christine, Marie, Emilie og Inger.
E t smukt fam iliefoto taget a ffo to g ra f Grossmann Møllegade nr. 30.

han var i gang med arbejdet, kom hans mor ud til ham med et brev i hånden og
så meget alvorlig ud. Jens spurgte: Hvem er det nu? Moderen svarede ikke. Jens sagde : Nå, så er det min tur. Kort efter blev Jens indkaldt, kun 18 år gam
mel og sagde til sin mor, at nu kunne de bruge stenen, som han ikke havde fået
slået i stykker, til gravsten. Jens blev også derude i krigen og stenen står nu
ved Mindehøjen sammen med alle de andre sten, der bærer navnene på de fald
ne unge mænd fra Broagerland.
Ægteparret Chatharine f. Lorensen (sådan er hendes navn skrevet på dåbsatte
sten) og Emil Schwarz fik 8 børn, foruden 4, der døde kort efter fødslen. Dat
teren Emilie Christiane blev født i begyndelsen af 1. verdenskrig på moderens
fødselsdag den 6. oktober 1914 og blev hjemmedøbt, fordi hun kun vejede
1000 g og ikke kunne sutte. Emilie blev lagt i en cigarkasse og svøbt i vand
skyende vat for at holde varmen og blev madet med modermælk i en pipette.
Med moderens kærlige omsorg og sin egen livsvilje overlevede den lille Emi
lie og nåede en alder af 83 år, før hun tog afsked med denne verden.
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Samme aften som Emilie blev født og blev døbt, blev der holdt krigsbryllup i
samme hjem, da én af Emils brødre var blevet indkaldt til krigen og ønskede at
blive gift med sin forlovede, inden han skulle afsted. Så det var en begivenheds
rig dag i det lille hjem.
Det var et godt og kærligt varmt hjem. Emil Schwarz var god til at omgå børn,
og sammen med sin hustru forstod at opdrage deres børn på en god og kærlig
måde, og børnene havde stor respekt for deres forældre.
Emil Schwarz var en dygtig smed og samtidig en kunstner i faget.
Der var mange landsbysmede på Broagerland, men smed Schwarz var den ene
ste, der under 2. verdenskrig kunne holde hestene med sko, fordi han smedede
4 slidte hestesko om til én ny. Under 2. verdenskrig kom der en dag nogle tyske
soldater og ville bestille nogle håndsmedede søm, men det kunne ikke lade sig
gøre. Det havde han virkelig ikke tid til. Han ville nemlig ikke på nogen måde
arbejde for tyskerne. Da soldaterne var gået, gik han ind til sin kone og fortal
te det og sagde at det nu var muligt, at der ville ske ham noget, fordi han havde
nægtet at lave sømmene. Der skete dog ingenting.
Som før nævnt var Emil Schwarz noget af en kunstner. Når der var tid til det,
smedede han fine lysekroner, lysestager og blomsterholdere m.m.

Em il Schwarzs smedie p å Ringgade nr. 6, nu Vemmingbundvej 2.
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Den flo tte låge ind til Mindehøjen er lavet a f sm ed Em il Schwarz, indvi
et i november 1922.
K am pestenssoklerne er lavet a f stenhugger A nton Brun, kaldet Anton
Stenkløver, fø d t i Sejstrup den 30 september 1862.

Han har også smedet lågen ind til mindehøjen, den er præget af hans fantasi og
kunstneriske evner. Den er dekoreret med runde cirkler som sole, og hvedeaks
som symbol på, at det skulle gry, det skulle dages og det skulle gro i Sønderjyl
land. Vi skal se fremad sagde han.
Ligeledes har han smedet de j emstøtter på kirkens tårn for at støtte murværket.
Jemstøtterne er 1 meter høje. Det skulle man ikke tro, når de ses nedenfra. Også
tallene 1914 på kirkens sydside er hans værk.
I mange år i første halvdel af 1900 tallet var det moderne med jernrækværk
omkring familiegravstedeme, hvor også Schwarz var mester for de fleste. Det
skete engang, at en kunde kom og bestilte et sådant kort før pinse og var urolig
for, om det nu også kunne blive færdig til rette tid. Smed Schwarz lovede, at når
fruen pinsemorgen gik til gudstjeneste, ville rækværket være på plads. Og hvad
smeden lovede, det holdt han. Ved 4 tiden pinsemorgen gik smeden med ræk
værkets sidestykker under armen op til gravstedet, og snart var det på plads, og
kunden var godt tilfreds, da hun så det.
For en del år siden, skulle lågerne repareres, hvor de var slidt. Det blev smede
mester E. Johannsen i Egemsund der fik opgaven og hos ham var et barnebarn
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Rækværket omkring familiegravstedet Claus Peter Wolff Gammelgab har
sm ed Em il Schwarz fremstillet.

af smed Schwarz, Svend Erik Feldsted, i lære, så det blev ham, der fik lov til at
hjælpe til med opgaven, som han var meget stolt over, da det jo var hans beds
tefar, der havde smedet lågerne.
Emil Schwarz døde den 4. marts 1953, 70 år gammel. Det var et hårdt slag for
hans hustru, der aldrig kom over sorgen og savnet. Chatharine døde den 31.
januar 1959.
Som et lille sidespring kan jeg fortælle, at Anton Nielsen Bruun, far til grænse
gendarm Laurits Kristian Brun, Skodsbøl, (med kun 1 u i Brun, på grund af en
skrivefejl i kirkeprotokollen), har muret de fine kampestensstøtter til jemlågerne, men derom i en senere artikel. Det fortalte Ragnhild Brun Nielsen om ved
samme guldkonfirmationsfest i marts 1992, efter at Else havde fortalt om jern
lågerne.
Elses ønske som barn og ung var at gå i sin fars fodspor og blive kunstsmed.
Men hendes far mente at Else først skulle have en anden uddannelse og kunne
så senere komme i smedelære, da det jo ikke var et almindeligt pigejob. Så Else
blev sygeplejerske og det blev hendes livsgeming.
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Broager Pigegruppes historie
a f Mie Jakobsen og Eva Gisselbæk Petersen
Broager Pigegruppe er startet i
november 1952 og ved gennemgang
af mange dagbøger og optegnelser
fra forskellige spejdere og ledere
gennem årene, kan der fornemmes,
at der har været en god og stabil
aktivitet i gruppen. Fra en start på
26 tropsspejdere i 1952 op til
omkring 100 spejdere først i halv
femserne, og på nuværende tids
punkt ca. 80 spejdere, kan kun lade sig gøre, ved at have engagerede og dyg
tige ledere og assistenter.
I forbindelse med Broager Pigegruppes 50 års jubilæum d. 1. november 2002
besluttede vi at lave et jubilæumsskrift, denne artikel er et uddrag af dette
skrift og med tilføjelser op til 2005.
27. november 1952 indsen
der Hans Kellerman en er
klæring til Det Danske
Pigespejderkorps, hvori
han meddeler at der 1.
november 52 er oprettet en
trop af pigespejdere; »Bro
ager Trop«.

Troppen består af 26 piger i
alderen 11-16 år med jord
moder Louise Jepsen som
tropsfører.
De første mange år benytte
de pigerne spejderhytten på
Vesterbakke som blev lånt
af drengespejderne.
Der var 3 patruljer Svaler,
Egern og Viber.

Det danske Pigespejderkorps Depot
København.

Vi har d.1/11 52 oprettet en Pigespejdertrop her i Byen og,da vi ikke
kender Divisionschefens Adresse,vil vi bede Dem gere os den Tjeneste at anmelde
Troppen.
Distriksjorderaoder Fru Louise Jepsen er udpeget til T.F. og Frk.Birgit
Funder-Kielsen som l.k.
Samtidigt vil vi bede Deø sende os Deres Katalog,da vi gaar ud fra at
mange af Pigerne vil enske sig Uniform o.a. i Julegave.
Troppens Antal og cvrige Oplysninger vil feige saa snart Anerkendelse
foreligger.

for Broager Pigespejdertrop
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25. april 1953 blev den første tropsfest for Broager trop holdt på forsamlingsgården sammen med drengene. Entre 1 krone. Der var amerikansk lotteri,
sketch, sang, kaffe og kage.
April 1954 Troppen skal have ny tropsfører,
Hanne Nielsen Vemmingbund starter, under den forudsætning, hvis der duk
ker mere kvalificeret arbejdskraft op ville hun trække sig.
(Hanne stoppede først i 1968)
23.
juni 1954 Indvielse af ny tropsfane, skæn
ket af Danmarkssamfundet, i forbindelse med
Set. Hansfest i Vemmingbund.
1. søm for kongen og fædrelandet blev slået i
af fru malermester Mathiesen
2. søm for flaget blev slået i af Ellen Nielsen
3. søm for troppen blev slået i af Hanne Niel
sen
Januar 1955 Pigerne deltager i nytårsparade
sammen med drengene.
Marts 1955 Deltager i divisionslejr på Fænø
for Dybbøl Division og Skamling
3. juli 1956. Er nu 42 piger, sommerlejr på Bornholm
13. januar 1957 Nytårsparade, alle er galla påklædte. Efter gudstjenesten blev
der uddelt årsstjerner, 2. klasses mærker og præmie for dem der havde solgt
flest julekort.
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Årets nytårs fortsæt: »Vi vil dygtiggøres«.
1957 Pigerne cyklede ned til Hanne i Vemmingbund for at aflægge spejder
løftet:
»På min ære lover jeg at gøre det bedste for
at være tro mod gud og mit fædreland,
være hjælpsom mod alle
og holde spejderloven«.
4.-12. juli 1957 Deltager i solskinslejr, en distriktlejr på Skamling hvor der
deltager 800 piger.
November 1957 Julemesse på forsamlingsgården, her har spejderne en tom
bola.
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Sommer 1958 Tropslejr hos gårdejer Jacobsen, Sønderhjørne Horne strand
med besøg i Ærøskøbing.
12. maj 1959 Indvielse af egne lokaler hos organist Klein. Der havde været
en konkurrence om at finde et navn til hytten, den blev døbt WIG WAM, (det
var Lisbeth Dixens forslag som vandt) Der var følgende gaver: fra drenge
spejderne et fotoalbum, FDF et kobberkrus, Sønderborg piger en papirkniv,
fru Moos en bog og frk Christensen lovning på en dirigentklokke.
9. november 1959 Forældrefest i egne lokale - Wig Wam. Der var tombola
med 40 gevinster og 40 nitter. Spejderne havde selv lavet gevinster, syet kaf
feservietter, tevarmer mm.
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1960 blev der startet en blåmej segruppe med 20 piger.
Hanne Fohlmann og Dorte Hansen, et par idealistiske unge piger, tog en skjult
opfordring op: »Vi fik ny præst i byen, pastor Vestergaard og vi hørte at fru
Vestergaard evt. ville starte FPF i Broager. Altså vi så i ånden, at tilgangen til
de blå piger var truet, derfor denne beslutning, trods vores unge alder. Med
god støtte fra vores forældre og divisionsassistent Tubben Nissen Dybbøl
Banke, Dybbøl Division, startede vi blåmejseme ved »Broue Flok«.
Vi havde nogle virkelig gode og spændende år.«

4.-14. juli 1960 Juelsbjerglejren på Fyn. Der var 7 jubilæumslejre på Fyn i
anledning af pigespejdernes 50 års jubilæum. Fra Broager deltog både trop
pen og blåmejseme.
Dronning Ingrid var på besøg og Lady BP kom på besøg i en helikopter.
December 1960 Jule good turn,
traditionen tro besøgte spejderne
»de gamles hjem«, der blev uddelt
juledekorationer og spejderne fik
sodavand og kager.
5. november 1961 Fest i Wig Wam,
der var blevet bagt kage som skul
le sælges og rullet tombola numre,
der var en indtjening på 70 kroner.
Sommer 1962 Sommerlejr i Kollund.
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December 1960 Jule good turn
12. februar 1963 Forældreaften hvor der blev nedsat et byggeudvalg.
April 1963 Tropsrådets damer samlede pigerne hver anden fredag til syning,
hver pige fik udleveret en dukke, som skulle være pyntet til efter ferien.
Dukkerne skulle bruges til julemarked.
30. november 1963 Julemarked brandværnet spillede, besøg af spejderchef
Ellen Arkil, distriktchef Inger Rosenkile og divisionschef Ellen Nielsen. Der
var salgsboder med de fineste arbejder, legetøjsbod med et væld af hjem
melavet ting, tombola mm. Netto overskud 8579,- kr
November 1964 Vi er i gang med at bygge hytten på Tværvej, tegninger lavet
af S. Nøhr.
24. oktober 1965.
Indvielse af hytten
på Tværvej, Prin
sesse Benedikte er
inviteret, kan des
værre ikke komme.
Mange gaver, bl.a.
flag af Eskelund.
3. august 1966
Modtaget 3.000 kr
fra Det Danske
Pigespejderkorps
til det nye tropshus.
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23. april 1966. Set. Georgsparade
på Smølvold, også for blåmejser budskabet læst op, udleveret mær
ker.
16.-21. juli 1966 Broager blåmej sefloks sommerlejr på Troldhøj
Sommer 1966 Troppen på sommer
lejr i Æbeltofit, 33 spejdere.
7. januar 1968. Nytårsparade, mød
tes ved skolen, FDF tambourorkester gik foran til kirken, bagefter
blev der udleveret årsstjerne og
mødeknapper. Samtidig blev der
tjekket spejderlommer og set efter
om spejderne havde rene sko og hvide fløj te snore.
21. marts 1969. Opvisning af uniformer, hvordan man skulle gå klædt som
mer og vinter.
23. april 1969. Set. Georgsparade Smøl Vold, budskabet blev læst op og uni
formerne set efter.
12.-13. maj 1969 Avisindsamling hos Holm, tropsråds damerne bundtede og
snakkede.
1969 Kontingent på 15 kr skulle afregnes til Patruljelederen, hvis det blev
betalt inden en bestemt dato kunne patruljen beholde 1,50 kr.
1970 Gruppen består af 13 blåmejser, 10 spirer, 35 spejdere, 5 senior og 5
førere.
1971 Pigespejdernes korpslejr ved Stevninghus, besøg af Lady BP.
August 1971 Første nummer af medlems
bladet Kudo Hornet.
19.-26. juni 1972 Sommerlejr Hylkedam
Fyn, tema »Rigtigt spejderliv«.
3. november 1972 20 års jubilæum holdes
på Forsamlingsgården, aftens program:
Komedien »Pigelejr« opføres, derpå kaffe
bord, bortlodning af Zoologisk have ( ca
60 dyr fremstillet af spejderne) derefter
dans. Overskuddet sendes til spejderhjæl
pen (raske børn hjælper syge børn)
hvorfor entreen er sat til 5 kr for voksne
og 3 kr for børn. Der var ca 200 deltagere
1973 Kasserer Svend Åge Petersen fik et
tip fra daværende sparekassedirektør, om
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at søge sparekassen for nogen penge til spejderne, det fik de dengang og der
ved blev grunden lagt til at vi stadig kan søge om midler fra Sparekassen.
Spejderne skulle betale 5 kroner i kontingent hver anden måned. For at de
kunne huske det, fik de et mærke til at sy på uniformen »husk at betale kon
tingent«
6. januar 1973. I anledning af at de to korps, DDP og DDS, er blevet sam
menlagt mødtes pigerne og drengene ved Wig Wam til en sammenkomst.
Grupperne kunne selv bestemme om de ville slås sammen eller fortsætte som
rene drenge og pigegrupper. I Broager valgte begge grupper at fortsætte som
hidtil. Der var flaghejsning, derefter blev der sunget flagsange, både pigernes
og drengenes. Gik derefter gennem byen, sluttede på Smøl Vold hvor Divisi
onschef Jørgen Thomsen holdt tale. Der blev sendt raketter af og delt mærker
ud som tegn på sammenlægningen, det var en lædersnor med en gul og blå
perle. 50 piger og drenge deltog.
1973 Gruppen har besluttet at give et tilskud på 25 kroner til uniform, hvis
spejderen afleverer den når hun stopper. Uniform som består af hat, skørt og
jakke koster 100 kr.
1974 Spejderne mødes til et fælles løb i anledning af, at Pigespejdernes fæl
lesråd Danmark har 50 års jubilæum.
Juli 1974 Korpslejr i Hvalpsund hvor bl.a Ulla Pedersen deltager som spire
leder.
6. september 1974 Fælles gruppestyrelsesmøde med drengene, forslag om at
lave en fælles gruppe af blåmejser og ulveunger, de havde lige været på som
merlejr sammen på grund afledermangel hos pigerne. Det blev ikke til noget.
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1. marts 1975. Et ondt år for storspejderne, ingen ledere hos storspejderne,
tilbagegang fra 18 til 8 piger, PL PA (patruljeleder og assistent) deltager i
drengenes PL PA møder, Lars Petersen har indvilliget i at instruere pigerne i
forskellige discipliner.
13. juni 1975 Modtaget 1000 kr fra Lions Gråsten /Broager
29. maj 1976. Klokken 3.30 Blåmejseme på fugletur.
5.-10. juli 1976 Spejderne deltager i lejren Tawacuna i Rold Skov.
3. november 1977. Broager
trop har 25 års fødselsdag,
fejres med en hyggeaften i
hytten hvor tidligere trops
fører Hanne Nielsen fortal
te om hendes spejdertid.
1978 Blåmejser på lejr i
Naldmose, spejdere og
junior på sommerlejr i For
lev spejdercenter.
9. oktober 1979. Avisindsamling »I år fik vi hverken tilbudt katte eller hun
dehvalpe, men enkelte steder fik vi et stykke slik«.
Juli 1980 Spejderne deltager i den store korpslejr »Spejd 80«.
15. august 1980. Indvielse af bålpladsen ved hytten.
6. november 1982. 30 års jubilæum. Der var arrangeret jubilæums løb og fest
på skolen.
18. juni 1983. Fælles sommerlejr for mini, junior og spejdere i Haderslev.
1984 Oprettet en mikrogren.
Juni 1984 Mikro og
mini har fælles som
merlejr på Barsø.
Juli 1984 Sommerlejr
for junior og spejder
på Enebærodde Fyn.
30. november 1985.
Åbent hus, plant et
træ for at hylde at
Dronning Ingrid har
været medlem af
spejderbevægelsen i
50 år.
1986 Der er nu 76
aktive spejdere.
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November 1988 Årets
superløb. Superløbets
historie var i år bygget op
omkring Jens Langkniv
(den danske Robin Hood),
der kæmpede mod tyske
Brandenburgere. Løbet
skulle munde ud i, at spej
derne skulle udnævnes til
»Jens Langknivs hjælpe
krabber«. Før denne
udnævnelse kunne finde
sted, skulle spejderne
dyste i følgende discipli
ner: lygtefremstilling, startkode, tovværk, woodcraft, kimsleg, båltænding,
morse, førstehjælp, overfald, pioner, redningsreb, forhindringsbane, fakkel
fremstilling og kompasretninger. Der deltog 29 patruljer, hvoraf 8 gennem
førte løbet dvs. de nåede den sidste post inden »lukketid« (kl. 6.30/7.30
søndag morgen), så der var ikke ret mange der fik søvn i øjnene den nat. Fra
Broager piger deltog begge patruljer Eengonyama og Dinizuli med hver 6
deltagere. De fik henholdsvis en 13. og 17. plads.
Vejret var SUPER, maden var SUPER, placeringerne var....... , ja hvad kan
man mere forlange. Det var årets SUPERLØB.
Juli 1989. Blå Sommer Stevninghus, mini, junior, spejder og senior deltager.
14. januar 90. Nytårsparade sammen med Broager drenge og FDF er nu star
tet som en tradition igen.
Juli 1990 Storspejderne holder sommerlejr i England.
9.-12. maj 1991 Landspatruljeturnering på Fyn for storspejderne.

Tramp for pigespejdeme
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31. august 1991 »Spej
der for en dag« arrange
ment hvor alle spejdere
inviterer veninder med.
9.-10. november 1991
PR stand ved julemessen
sammen med Broager
drenge.
27. april 1992.
Brandøvelse på brand
stationen
7. november 1992 40 års
jubilæums fest og stort
sponsoreret cykelløb.

Juli 1993 Storspejdere og senior på lejr i Grønland. De Grønlandske spejdere
holdt en jubilæumslejr i Kangerlussuaq også kaldet Sønderstrømfjord.
14.-15. august 1993 Familiemarch og kræmmermarked.
Juli 1994 Deltagelse på Blå Sommer, Stevninghus, Kliplev for hele gruppen.
11.-12. november 1995 PR stand ved
julemesse.
Maj 1996 Besøg på brandstationen for
alle grene.
9. februar 1997. Indsamling til Verdens
børn arrangeret af Folkekirkens
nødhjælp og 8 organisationer.
Juli 1997 Storspejdeme på udenlandstur
til Kandersteg spejdercenter i Schweiz.
20.-29. juli 99 Blå Sommer, Stevning
hus Kliplev.
29. januar 2000 Indvielse af tilbygning
til hytten og indvielse af ny fane skæn
ket af Danmark samfundet.
2.-30. juni 00 Storspejderne på lejr i
Luxembourg.
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31. marts -1. april 2001 Spejderfodslag hvor alle spejdere kunne få duelig
hedstegn for 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 kilometer. Dem der valgte 100
km turen startede lørdag morgen, efter 25 km mødte dem der havde valgt 75
km turen og igen efter 25 km kom nye til. Efter at de første havde gået 70 km
var der tid til fodpleje, mad og en god nats søvn. Søndag morgen mødte fri
ske spejdere og forældre op for at gå de sidste 30 km sammen med dem der
havde valgt en længere tur. Resten af dagen stødte nye spejdere og forældre
til, alt efter hvor mange km de ønskede at gå. Alle sluttede ved hytten i løbet
af søndag eftermiddag og aften, her blev uddelt bevis og mærker.
21. januar 2002. Gruppen har indstillet Nicole Mikkelsen til Lions Clubs
Broager-Gråsten, ungdomsudveksling 2002, som i år er 5 uger til Japan. Nico
le blev valgt og rejser i juli måned.
22.-30. juni 2001 Storspejderne på kanotur i Sverige
Juni 2002 Troppens sommerlejr i Schweiz på det internationale pigespejdercenter.
Juli 2002 2 senior spejder på lejr i Skotland
31. august 2002 Jubilæumsløb »Groggien er løs« for spejdere, søskende,
forældre og kammerater afholdt sammen med Broager drengegruppe.
9. november 2002 50 års jubilæum for Broager Pigegruppe.
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Februar 2003 Ved årets gruppe tur uddeles »Den gyldne spade«, denne skal
gives til den patrulje som har haft et særligt godt kammeratskab i årets løb,
det betyder at de har vist vejen for hvordan et godt sammenhold og en god
indsats giver resultat.
Juli 2003 30 spejdere og ledere tager på sommerlejr til Grønland, hvor de
skal vandre i det sydlige.
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Juli 2004 Hele gruppen tager på Blå Sommerlejr, korpsets landslejr, på Stevninghus i Kliplev.
August 2004 Der bliver fremstillet et nyt rafteskur.
Februar 2005 Gruppen beslutter at ændre gruppens navn til: Broager pige
spejder, i den forbindelse laves en hjemmeside med samme navn, der frem
stilles fleecejakker med logo for at reklamere for gruppen.
Juni 2005 Storspejderene tager på sommerlejr til Skotland.
Mange af de ord som kendetegner spejderarbejdet for 50 år siden, er stadig
ord som bruges om det at være spejder i dag.
Her følger nogle af de svar vi fik da vi spurgte nogle af pigerne: hvorfor er
man spejder?
Mikroer (6-8 år): Det er hammer hammer fedt, det er dejligt at man må gå i
mudder, det er sjovt at være på lejr, det er bare sjovt, vi laver mange forskel
lige ting.
Minier (8-10 år): Vi har det skide sjovt, vi tager på ture/lejre.
Spejder (12-17): Det er vildt sjovt, man lærer stadig meget, man får mange
gode nye venner, gode fede oplevelser, ture til udlandet og primitive lejre, får
anderledes udfordringer, lærer og oplever mange ting som du bare ikke ople
ver andre steder, vilde udfordringer, er meget ude i naturen.
Det har været spændende at snakke med spejdere og forældre, som på den
ene eller anden måde har haft en tilknytning til Broager Pigegruppe gennem
de sidste 50 år.
Alle har udtrykt, at mange af de ting som de har lært i deres spejderliv, stadig
bruges på den ene eller anden måde i deres voksenliv.
Dejligt at opleve, at den glød som blev tændt hos mange piger i spejdertiden,
stadig kan mærkes at den brænder rundt omkring endnu i mange år.
Vi håber, at spejderilden - vil brænde i mange piger, langt ud i fremtiden.
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Der var en købmand
i Egernsund, Ernst Lorenzen
a f Birgit Christensen, Strandvej 27 A, 6400 Sønderborg
I min mors foto album er der et billede
af købmand Ernst Lorenzen, under hvil
ket mor har skrevet: Død søndag 6.
august 1972, 59 år gammel. Billedet,
som var i ramme, var kastet i affalds
containeren, da man ryddede op efter
hans død. Der var åbenbart ingen
familiemedlemmer, som ville have
Ernsts billede, derfor tog min mor det
med sig hjem.
Når vi ser på billedet af Ernst, mindes vi
en god og venlig genbo samt en meget
speciel person.
Ved sin død boede Ernst Lorenzen på
Sundgade 25, mine forældre, Anna og
Peter Schwartz, boede overfor på Sund
gade 22.

Den første butik
Den 3. januar 1950 nedsatte Ernst Lorensen sig som købmand i Egernsund.
Han forpagtede forretningen, der hidtil havde været drevet som Tatol-udsalg,
hos manufakturhandler Walther Gundesen på Storegade, som det hed den
gang, nu Sundgade 32.
Butikslokalet var ca. 30 m2 og havde to høje smalle udstillingsvinduer. Der
var fælles adgang til butikkerne via en lille gang fra Storegade.
I forpagtningsaftalen indgik en del fast inventar bl.a. reoler, tre diske, to væg
te, og to chokoladeskabe i overtagelsen. Derudover havde Ernst Lorenzen
rådighed over særskilt oplagsplads i gården til emballage; kælderplads i for
nødent omfang samt ret til at benytte toilet og håndvask i ejendommens stue
etage. Kopi af forpagtningskontrakten underskrevet 30. december 1949 på
side 48-50.
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Butikkens indretning
Bag døren til butikken stod en stor grå tank på 200 liter. Herfra solgtes petro
leum, som Ernst Lorenzen tappede i kundernes dertil medbragte dunke på 2-5
liter.
På den længste væg, over mod snedkermester Johannes Hansen, var der en
stor købmandsreol med et utal af store og små skuffer. Foran nævnte reol var
der en montre samt en ekspeditionsdisk. Mellem købmandsreolen og ekspedi
tionsdisken var der er smal gang; her gik Ernst, når han ekspederede sine kun
der. Herfra kunne han også let gå hen til kaffemøllen, som var placeret foran
udstillingsvinduet, hvor den tog sig godt ud med det store blanke svinghjul.
Længst tilbage i lokalet, på samme væg, stod der et højt skab med glaslåger,
det var placeret vinkelret ud fra væggen. Bagved dette store skab var der afsat
plads, som var lige netop stort nok til et skrivebord og en stol. I denne lille
krog udførte Ernst Lorenzen sit regnskab, og her tilbragte han sine få ledige
stunder.
På al den resterende vægplads var der hylder, som gik fra gulv til loft. I de
første år var belysningen sparsom, der var kun et par lamper i loftet, senere
blev der opsat neonlys. Der var ferniseret trægulv.

Ernst Lorenzens butik til venstre fo r Walther Gundesens forretning.
Billedet er fra 1981. Facaden er her ændret fra de oprindelige 2 høje smalle
udstillingsvinduer til et stort. Til venstre i billedet snedkermester Johannes
Hansens hus.
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Således var de ydre rammer for Ernsts virke, og sådan husker jeg, butikken
var indrettet.
Ifølge forpagtningskontrakten skulle forretningen drives som en kolonialbutik
med ret til salg af isenkram og papirvarer. Endvidere stod der anført, at forpag
teren ikke måtte føre tekstilvarer og fodtøj. Walther Gundesen førte nævnte
varer i sin egen butik, og han ønskede ingen konkurrence, kan man formode.
Skufferne var fyldt op med kolonialvarer: Mel, gryn og sukker, kaffe og te,
svesker, rosiner og nødder, osv. Artikler som gær, fedt, smør og margarine
handledes også i butikken. Dertil sæbe og vaskepulver, konserves, tobaksvarer,
spiritus, øl og vand slik og chokolade samt forskelligt isenkram og papirvarer.
Lidt efter lidt øgede Ernst mængden af varer i sin butik, ligesom udvalget af
varer også blev større; der førtes tillige lege- og gaveartikler, påske- og jule
pynt. Ikke én artikel havde en fast plads i butikken lige bortset fra mel, gryn og
sukker og lignende.
For kunderne så det uoverskueligt u d men ikke for Ernst Lorenzen. Spurgte
man, om han havde en bestemt ting, så vidste han i regelen, hvor omtrent varen
lå, og efter lidt besværlig søgen fandt Ernst varen frem, idet andre ting først
skulle flyttes til en ny plads. Alle varer var efterhånden så blandede, som de
kunne være, man kan sige, der var organiseret uorden. Man gik på opdagelse i
Ernst Lorenzens butik.
Efter nogle år med lettere fordærvelige varer, så som f.eks. smør, fedt og mar
garine, fik han klager over, at disse var for gamle - på den tid fandtes der ingen
kølefaciliteter. Så blev nævnte varer ijernet fra hylderne, og der blev mere plads
til flere gaveartikler.
Repræsentanterne stod i kø for at sælge varer til Ernst Lorenzen. Det var såle
des, at hvis en repræsentant ikke havde solgt tilstrækkeligt andre steder, så
aflagde han Ernst et besøg. Ernst Lorenzen bestilte varer, og repræsentantens
udkomme var reddet den dag.
Butikken var nu stuvende fuld. Varerne stod tæt sammen, bagved foran og
oveni hinanden, flere ting skulle flyttes for at få fat på en ting, der var lag på
lag. Der var altid kunder hos Emst, og omsætningen må have været tilfredsstil
lende.
Ifølge forpagtningskontrakten med Walther Gundesen var der aftalt en fast
husleje på kr. 100 månedligt de første fem år. Lejen skulle herefter reguleres
afhængig af, om omsætningen var over eller under kr. 60.000.
Ifølge Bent Gundesen kunne hans far, Walther Gundesen, se at Ernst Lorenzen
havde mange varer og mange kunder, som kom fra nær og ijem. Walther Gun
desen skønnede, at omsætningen måtte være steget betydeligt i løbet at de
første fem år og hermed udløse en huslejestigning.
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Første gang lejen skulle reguleres (ifølge forpagtningsaftalen den 1. januar
1955) formåede Ernst Lorenzen at argumentere og overbevise Walther Gundesen om, at hans omsætning ikke var oversteget kr. 60.000.
De følgende fire år betalte Ernst fortsat kr. 100 om måneden i husleje. Flvert
år, den 1. januar, lykkedes det Ernst Lorenzen at overbevise Walther Gundesen om, at han med nød og næppe kun lige havde nået sin vanlige omsætning,
som lå lige under det magiske tal kr. 60.000, slutter Bent Gundesen.
Den fåmælte Ernst Lorenzen må have været en skarpsindig forhandler, idet
Walther Gundesen ligeledes var en dygtig forretningsmand.
Efter ca. ni år var der så mange varer i den lille butik, at der kun var en smal
gangsti hen til ekspeditionsdisken. Her var pladsen ligeledes trang, der kunne
næsten ikke ekspederes, ej heller pakkes varer ind. Således har Ernst Loren
zen præsteret at pakke varer ind uden brug af bordplads, han kunne pakke
gaver ind frit i luften, og der var heller ingen plads på skrivebordet bag det
store skab.
Der var ikke længere albuerum hverken for kunder eller Ernst Lorenzen. Så
besluttede han sig til at bygge en større butik.

Ny butik i 1959
På Sundgade 25 var der en ledig grund på ca. 1200 m2, her byggede Ernst
Lorenzen et hus på ca. 130 m2 i et plan med kælder. Det blev indrettet med et
lille badeværelse og et værelse/kontor på ca. 12 m2. Her havde Ernst sin seng,
og her kunne han lave sig en kop kaffe, de resterende kvadratmeter var indret
tet til butik. Her skal det nævnes, at Ernst Lorenzen fra 1950 til 1959 var loge
rende hos Edith og Christian Sandbeck i Skippergade.
Ud mod Sundgade var der store udstillingsvinduer, og foran butikken var der
parkeringspladser til i alt seks biler. Det meste inventar var nyt, der var neon
lys i loftet og linoleum på gulvet.
Flytningen af varerne fra den gamle butik til den nye, foregik i pendulfart på
snedkermester Johannes Hansens trækvogn, og det tog mange dage for Ernsts
hjælpere.
Det forlyder, at Ernst Lorenzen var meget påholdende i pengesager, og at han
ikke var kunde i banken. Ernst havde kapitalen i sin baglomme, den nye butik
betalte han kontant.
Det fortælles også, at Ernst så sine kunder an om de var kreditværdige.
I den nye butik arbejdede og levede ungkarlen Emst Lorenzen. Kolonialbutik
ken var hans liv, og han brugte al sin tid i butikken. Ernst Lorenzen var kun
borte fra butikken al den stund, det tog ham at spise sin varme middagsmad
på kroen.
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Ernst Lorenzens nye butik bygget i 1959. Sparekasse fra 1972 til 2004

I de første 2-3 år i den nye butik, var der fin plads til at komme omkring og
kigge på varer. Petroleumstanken på 200 liter var placeret bagerst i butikken.
Som butiksejer var Ernst Lorenzen ikke længere bundet af aftalen med Walt
her Gundesen; således udvidede han nu sit varesortiment med tekstiler og fod
tøj samt garn og tråd. De nævnte varer var nu i konkurrence med Walther Gun
desen.
Derudover kom der også maling og pensler på hylderne. Varer på køl samt
dybfrost udgik, idet leverandørerne stillede særlige krav, og det syntes Ernst
Lorenzen var for besværligt.
For hvert år øgedes mængden af varer i den nye butik. Efter få år var den lige
så propfyldt med varer som i den gamle butik, inklusiv loftsrummet og kælde
ren - ja, selv på kældertrappen stod der varer, der var kun plads til én fod på
hvert trappetrin.

Hvordan var personen Ernst Lorenzen?
Da Ernst Lorenzen i 1950 kom til Egemsund, var han 37 år gammel.
Han stammede fra Frydendal ved Fårhus, og her boede hans forældre.
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I halvtredserne cyklede Ernst hjem til sine forældre om søndagen. I tresserne,
og så længe han havde sine forældre, kørte han på knallert til Fårhus. Både på
cyklens og senere på knallertens bagagebærer havde han altid en kasse fyldt
med varer, som han medbragte til forældrene.
Ernst Lorenzen havde også et par brødre. Det vides, at en bror var slagterme
ster i Sønderborg. Der var desuden en søster, som var gift med en landmand i
Avnbøl.
Ernst Lorenzen var en pæn og nydelig mand ca. 165 cm høj, alm. bygning og
mørkt hår. Han havde et fast, alvorligt, men venligt blik. Han var altid pænt
klædt på i skjorte med slips og mørke bukser.
I butikken var han altid iført en kakifarvet købmandskittel.
Ernst Lorenzen må beskrives som en ener, han havde sine egne meninger og
han gjorde tingene på sin egen måde. Han var en mand, der ikke strøede om
sig med ord - pauserne gav også mening. Han sagde aldrig noget uoverlagt, og
kunderne måtte væbne sig med tålmodighed når de skulle handle med Ernst.
Han var en sand mester i få ord - pauser - og et blik på rette tid og sted - så
havde han sagt, hvad han mente om den sag.
Ernst Lorenzens stemmeføring var spag, langsom og tydelig; han talte et pænt
og kultiveret sprog. Han rømmede sig ofte - på den måde fik han yderligere
tid - til at veje sine ord før han udtalte sig. Emst var en fordringsløs og tilba
geholden mand han befandt sig sikkert allerbedst, når han faldt i ét med tape
tet.
Emst Lorenzen var også en ener i sin måde at bevæge sig på. Når han ekspe
derede tog det lang tid idet han tænkte sig godt om, før han målbevidst slan
gede sig fremad på sin egen helt specielle måde. Når Emst Lorenzen cyklede
til kroen, cyklede han, som kun han kunne gøre det - langsomt og forsigtigt og alligevel kunne han holde balancen på cyklen.
De kunder som har oplevet at se Emst Lorenzen betjene kasseapparatet, glem
mer heller ikke hans attitude, når han tastede beløb ind. Han førte fingrene i
velovervejede bevægelser fra tast til tast, og afslutningsvis løftede han hånden
og lod hele hånden falde tungt ned på totalknappen. Herpå kiggede han op på
kunden, og med tydelig og velartikuleret stemme kundgjorde han beløbets
størrelse. Hans stemmeføring og alvorlige mimik var patetisk.
Med denne beskrivelse fremgår det, at Ernst Lorenzen var en købmand der
ikke går tolv på dusinet af. Han var en stolt købmand i ordets bedste betyd
ning, og han trivedes som fisk i vandet i sin butik.
Ernst Lorenzen evnede heller ikke at arbejde sammen med andre, han udførte
selv alle opgaver. Han gjorde hvad han kunne for at holde rent hen til ekspedi
tionsdisken. Varerne var ofte støvede, støv var med i prisen.
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Emst Lorenzen talte ikke arbejdstimer, han tænkte ikke på fritid og han havde
ingen omgangskreds.
Han havde et lille privatforbrug, udover købmands butikken ejede han kun en
cykel og en knallert. Den største luksus han tillod sig var, som tidligere nævnt,
den varme middagsmad, som han indtog på kroen. Købmandsbutikken var
Emst Lorenzens livsopgave.
Her er en historie om et par badesko og om orden, eller rettelig - mangel på
samme.
En kunde ønskede at købe et par badesko. Ernst Lorenzen fandt kassen med
den ønskede størrelse. Da han åbnede kassen, var der kun én badesko i - og
hvad så? Til kunden sagde Ernst: »Kan I ikke komme i morgen, så har jeg
fundet den anden badesko til jer«.
Næste dag kom kunden igen, Ernst havde fundet den manglende badesko,
men nu kunne han ikke finde æsken med den første badesko. Der blev natur
ligvis ingen handel den dag.
Efter lukketid bankede kunderne på butiksruden, så åbnede Ernst Lorenzen
butikken, og kunderne fik de varer, de ønskede sig. Det samme gentog sig,
hvis værten under en fest løb tør for de våde varer, så blev der ligeledes ban
ket på butiksruden, hvorpå Ernst stod ud af sengen og lukkede op. Han sagde
altid, ganske besindigt: »Ja,..... jeg må jo ikke givejer drikkevarer, men...... så
lad gå da.....« Emst Lorenzen var imødekommende, han forsynede de tørsten
de med væde til ganen.
Hvis en kunde havde købt mange varer, eller Ernst Lorenzen syntes, han hav
de gjort en god handel, så vankede der chokolade. Højtideligt fremdrog Ernst
en æske med chokolade frøer, han tog en frø op af æsken og lagde den på
disken. Med højre hånds pegefinger skubbede han frøen ganske langsom fra
sin kant af disken over til kunden, idet han med sagte stemme sagde: »Vær så
god!« herefter kiggede Ernst Lorenzen op på kunden og der spillede et lille
smil om hans læber.
Engang lå der en elektrisk barbermaskine fremme i sin æske ikke langt fra
indgangsdøren. Barbermaskinen kunne let friste en svag sjæl til at putte den i
sin lomme på vej ud ad butikken. Min far, Peter Schwartz, talte med Ernst om
risikoen for at barbermaskinen kunne forsvinde, men det troede Ernst Loren
zen ikke på - den lå godt, hvor den lå.
Nogle dage senere var min far atter i butikken, barbermaskinen var væk, kun
den tomme æske var tilbage. Far gjorde Ernst Lorenzen opmærksom på den
tomme æske. Havde Ernst solgt barbermaskinen uden æske? ... Ernst kiggede
tænksomt - og sagde så: »Nej,... jeg har ikke solgt den.......men, jeg ved,...
hvor jeg kan hente den.« Som sagt så gjort, nogle dage senere lå barbermaski
nen atter i æsken afventede en køber.
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I Ernst Lorenzens baghave var der græs og æbletræer samt et gammelt rødmalet lysthus. Min far lejede baghaven, han lavede hønsehus og -gård, der blev
købt en halv snes gæs og ænder samt en snes hanekyllinger til opfedning som
meren over. Ernst Lorenzen påtalte aldrig hverken lugtgener eller larm fra et
snadrende og kaglende fjerkræhold. Ernst var en særdeles tålmodig mand.
Lysthuset fik naboernes store børn, deriblandt to af mine brødre, og deres ven
ner lov til at hygge sig i. Der blev spillet høj musik på grammofonen, strøm
og lys leverede Ernst gratis via en ledning ud af et vindue. Hvis de unge ikke
selv kunne finde ud af at gå hjem omkring midnat, slukkede Ernst for strøm
men. Så blev der mørkt og stille i lysthuset. Hermed er det fortalt, at Emst
Lorenzen havde et stort hjerte for byens ungdom, idet han var gavmild og
eftergivende.
I alle de år Emst Lorenzen havde butikken overfor mine forældres hus, blev
han af og til inviteret på kaffe søndag eftermiddag. Ernst kom aldrig tomhæn
det, han medbragte chokolade, det var tit en Guldbarre. Ved kaffebordet var
Ernst tilbageholden i samtale, det var altid min far, der førte an i livlig snak
og høj latter. Emst nød kaffen og mors gode hjemmebag, og han havde en god
appetit. Det var mine forældres opfattelse, at han nød deres selskab og være
deres gæst.

Ernst Lorenzens genboere på Sundgade.
Til venstre i billedet: Sundgade 22, Anna og Peter Schwartz.
Rødstenshus med gavl til Sundgade: Sundgade 16, Birgit og Bent Gundesen
ejede ejendommen i en årrække.
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Om sommeren gik Ernst ofte gennem vor have, naturligvis efter aftale med
min far, ned til vandet ved Flensborg fjord. Han nød at soppe i vandkanten og
hygge sig med børn og voksne, som også var ved stranden.
I det sidste par år Ernst Lorenzen levede, havde han af og til hjælp i butikken
af en sød nabokone, Johanne Larsen, der sammen med sin mand drev en
kiosk. Hun havde rigeligt at se til hjemme, men hun havde et godt hjerte, så
hun hjalp Ernst i travle perioder. Desuden var Johanne Larsen nok den eneste,
Ernst ville have til at hjælpe sig, idet hun var ekspeditionsvant.
Juleaftensdag havde Ernst butikken åben til sent om eftermiddagen. I de sid
ste år Ernst levede, blev han inviteret til julemiddag hos Johanne og Poul Lar
sen, det var nemt for ham efter en travl dag.
Mens Ernsts forældre levede, tog han hjem til dem juleaften. Hvordan han
havde det med sine søskende, og om han holdt jul hos dem, kan ingen længe
re huske - måske var han alene juleaften, indtil naboen inviterede ham?
De sidste to til tre år før Ernst Lorenzens død, tog han meget på i vægt,
købmandskitlen kunne ikke længere knappes. Han blev let forpustet, og han
var på alle måder tiltagende besværet.
Ernst Lorenzen var en mand, der kun konsulterede sin læge få gange i sit liv,
men det blev nødvendigt, da hans ben hævede kraftigt, og han næsten ikke
kunne gå. Ingen ved hvad han fejlede, men set i bakspejlet kunne det se ud
som om, han havde hjerteproblemer.
En søndag udeblev Ernst Lorenzen fra kroen, hvor han spiste sin middags
mad. Kroværten tog hen til Ernsts butik og bankede på ruden flere gange uden
resultat. Ernst kom ikke til døren - det var usædvanligt. Ernsts helbred skran
tede, det var åbenbart for alle, og med det i baghovedet, kontaktede kroværten
Johanne Larsen, der havde en nøgle til butikken.
Politiet blev tilkaldt, og sammen med naboen blev der låst op.
De fandt Ernst Lorenzen død i sin seng. Han døde, som nævnt, søndag den 6.
august 1972.
Ernst Lorenzen blev begravet fra Bov kirke, og her blev han stedt til hvile i
familiens gravsted.
Ernsts Lorenzens nærmest arvinger var hans søskende.
Butikken og alle varer blev solgt til en mand, som opkøbte dødsboer. Han
afholdt udsalg i nogle måneder, og varer som ingen ville købe, blev smidt i
affaldscontaineren og kort på lossepladsen.
Her slutter historien om købmand Ernst Lorenzen med, at min mor, Anna
Schwartz, samlede Ernsts billede op, for herefter at sætte det i familiens foto
album.
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Kilder: Birgit og Bent Gundesen, Sundgade 32, Egernsund
Anna Schwartz, Sundgade 20, Egernsund
Personer, som er omtalt:
Edith Sandbeck, død 1977, 60 år gammel
Christian Sandbeck, død 1985, 73 år gammel
Walther Gundesen, død 1973, 64 år gammel
Peter Schwartz, død 1983, 69 år gammel
Poul Larsen, død 1981, 66 år gammel
Johanne Larsen, død 2002, 73 år gammel
Johannes Hansen, død 1995, 89 år gammel
Afskrift a f dødsannoncen i »Jydske Tidende« den 8. august 1972.
Vor kære broder, svoger og onkel
Købmand
Ernst Lorenzen
Er pludselig død d. 6.august 1972 i en alder af 59 år.
Hans søskende.
Begravelsen foregår i stilhed fra Bov kirke.
På grund af begravelsen er slagtermesterforretningen
Alsgade 39, Sønderborg lukket onsdag 9.august 1972
fra klokken 12.00.
Hans Lorenzen

Afskrift a f nekrolog i »Jydske Tidende« den 7. august 1972.
Købmand Ernst Lorenzen, Egernsund.
Købmand Ernst Lorenzen, Sundgade 25, er død i en alder af 59 år.
Ernst Lorenzen var fra Bov, og han kom for 22 år siden til Egernsund, hvor
han drev en købmandsforretning med stor flid og interesse. Forretningen var
hans et og alt. Han havde indrettet sit kontor til soveværelse. Han var ugift.

Afskrift a f nekrolog i »Sønderjyden« den 8. august 1972.
Købmand Ernst Lorenzen, Egemsund.
En kendt og afholdt forretningsmand i Egemsund, købmand Emst Lorenzen,
Sundgade 25, er pludselig død 59 år gammel.
Købmand Ernst Lorenzen, der stammede fra Frydendal ved Fårhus, kom til
Egernsund i 1949, hvor han startede en købmandsforretning i ejendommen
ved manufakturhandler Walther Gundesen.
I 1959 flyttede Ernst Lorenzen ind i egne lokaler i Sundgade 25, hvor han til
sin død drev en kolonial- og isenkramforretning.
Han var ugift.

Mellem undertegnede manufakturhandler Walther Christian Gundesen,
Egernsund, som ejer og medundertegnede købmand Ernst Lorentzen, Frydendal, som forpagter er indgaaet følgende
F o r p a g t n i n g s k o n t r a k t .
Jeg, manufakturhandler W. Gundesen, der ejer ejendommen:
art. nr. 131 af Egernsund ejerlav, Broager sogn, indført i tingbogen for
Egernsund bind III blad 116,
bortforpagter herved til købmand Ernst Lorentzen, Prydendal, den forret
ning, der hidtil har været drevet som tatoludsalg i min fornævnte ejen
dom, paa følgende nærmere vilkaarj

1.

'•

Forpagtningen omfatter et butikslokale med særskilt oplagsplads
i gaarden til emballage og kælderplads i fornødent omfang.
Forretningen skal drives som kolonialbutik med ret til salg af
isenkram og papirvarer.
Forpagteren maa ikke føre tekstilvarer og fodtøj.
2

«

Forpagtningen tiltrædes den 3* januar 195° °S vedvarer til ddn
1. januar 1955 uden opsigelsesret fra ejerens side. Efter nævnte tids
punkt skal ejeren kunne opsige kontrakten med 6 maaneders varsel til
en 1. april eller 1* oktober.
Lejeren skal ikke kunne opsige lejemaalet før efter 1. januar

1951 og skal da meddele 6 maaneders varsel til en 1, april eller 1. okto
ber.
3.
Forpagtningsafgiften andrager kr. 1.2oo,oo aarligt der betales
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med loo.- kr. maaneaiigt forud hver den 1ste i maaneden. Den første
maaneds leje betales dog den 3 . januar 195 o.
I afgiften er inkluderet omkostningerne ved levering af lys og
varme til forretningen, hvilket leveres af ejeren uden særskilt veder-

j

lag.
lejen reguleres hvert aars 1 . januar, saaledes at den maanedlige lej^
forhøjes med lo.- kr. for hver lo.000.— kr., som omsætningen å løbet
af det foregaaende kalenderaar har oversteget 60.000.- kr. og nedsættes '
med

'■

kr. maanedlig for hver lo.000.- kr. som fornævnte omsætning

har ligget under 60•000.- kr.
4-..
Forpagteren overtager under forpagtningen som fast inventar samt-

j

lige butikkens reoler, 3faste diske og 2 vægte, hvilke genstande ved
forpagtningens ophør skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen
bortset fra den forringelse, der hidrører fra sædvabligt alid og ælde.
Et cigarskab med elektrisk varme, 2 dokoladeskabe samt en disk
montre overtages til ejendom af forpagteren for en samlet pris af

5oo.- kr., der betales ved forpagtningens tiltræden.

5.
Forpagteren skal være forpligtet til at overtage det i forret
ningen værende varelager dog bortset fra de varer, der efter forhandling
med tatol tåges tilbage af dette firma. Varelageret opgøres ved over
tagelsen den 3 . januar 195 ° til fakturapris dog at ukurante varer vur
deres særskilt.
Prisen for varelageret betales af forpagteren i afdrag fordelt
ligeligt over januar og februar maaned.er 195o.

6.
Forpagteren skal have ret til at afstaa forretningen til en person,
mod hvis faglige og økonomiske kvalifikationer ejeren intet kan indvende.
Under samme vilkaar skal forpagteren have ret til fremleje.
Forpagteren skal derhos have ret til for et tidsrum af indtil 6 maaneder at indsætte en bestyrer i forretningen.

7.
Forpagteren skal selv foretage sædvanlig vedligeholdelse af det leje
de indvendigt samt vedligeholdelse af skilte, medens ejeren foretager
udvendig vedligeholdelse iøvrigt.
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8.
Væsentlige forandringer ved de lejede lokaler kan forpagteren kun
foretage med ejerens samtykke,
9.
Forpagteren drager selv omsorg for at tegne glasforsikring, medens
han ikke skal være pligtig til at tegne brandforsikring for inventar.

10.
Forpagteren skal have ret til medbenyttelse af et toilet og en haandvask i ejendommens stueetage.
11

.

Forpagteren skal være forpligtet til at renholde gade og fortorv udfor
den til hans forretning hørende facade.
12

.

Forpagteren er underkastet bestemmelsen i lejelovens § 64 om pligt
til at holde forretningen aaben og i forsvarlig drift.
13.
Skulle en af parterne i væsentlig grad misligholde sine forpligtelser
ifølge nærværende kontrakt, da er den anden part berettiget til uden op
sigelse at hæve kontrakten.
Som væsentlig misligholdelse skal det altid anses, at forpagteren
udebliver med den i § 3. betingede forpagtningsafgift 5 dage over forfalds
tid.
14
De med nærværende kontrakt forbundne omkostninger betaler parterne
hver med halvdelen.
G-raasten, den 3°« december 1949»
Som ejeri

Som forpagter;
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Kulturudveksling med
Fristad Folkhögskola i Sverige
A f Axel Juul Petersen med efterskrift a f Tove Sørensen

Baggrund
Foruden det store antal jøder, der i efteråret 1943 blev bragt til Sverige, søgte
et større antal andre danskere ly i Sverige de sidste år af besættelsen. Det kun
ne være personer, der var stærkt eftersøgte af tyskerne, og for hvem det var
livet om at gøre at komme ud af Danmark. Der var andre, som med rette eller
urette følte sig truede, og derfor søgte til Sverige.
Et antal af de flygtede var våbenføre og meldte sig til Den danske Brigade,
hvor de gennemgik en grundig militær træning.
For det store flertal gjaldt det om at finde rimelig beskæftigelse under ophol
det i Sverige. Svenskerne opretholdt en stor militær sikringsstyrke, så der var
plads rundt om i mange »huller«, hvor svenskerne manglede en ledig hånd og
hvor danskere kunne gøre nytte.
I Broager fandt daværende lærer Carl Jensen sommeren 1944 det formålstjen
ligt at forsvinde fra Broager og, som det hed »gå underjorden«. Det lykkedes
ham at komme til Sverige, hvor han fandt ophold på Fristad Folkhögskola, ca.
70 km fra Göteborg. Her blev han beskæftiget med undervisning og senere
flyttet til Landsarkivet i Stockholm, hvor han beskæftigede sig med arkive
ringsopgaver.

Carl Jensen, Broager. Skoleinspektør på
Broager Centralskole fra 1946 til 1953.
Han var seminarist fra Jelling Seminarium,
hvor han tog lærereksamen i 1918. Fra
1920 var han ansat ved Broager Skole.
Carl Jensen søgte ogf i k bevilling til at dri
ve biograf på Forsamlingsgården kort fø r
besættelsen. Det skete fo r at forhindre, f i l 
mene fremover ville blive vist i et lokale,
hvor de hjemmetyske foreninger holdt til.
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Fristad Folkehøjskole, hvor skoleinspektør Carl Jensen var lærer under sit
ophold, på flugt fra tyskerne i 1945.

Fristad Folkhogskola
Fristad Folkhogskola har til huse i bygninger, der var kaserneområde fra 1745
til 1914 for Elfsborg regimentet og som omfatter et større antal fritliggende
træbygninger, hvoraf nogle har en betragtelig alder. Foruden de gamle mili
tære bygninger er der moderne indkvarteringsmuligheder for eleverne. I offi
cersmessen, der er festsal, er der rundt på væggene malerier og indskrifter til
minde om de slag, regimentet har deltaget i. I det tidligere krudtmagasin - nu
museum - findes opslag om advarsel mod lys og ild, våbenmagasinet (tøjhu
set), kommandantboligen (nu bolig for skolens rektor) er andre reminiscenser
fra skolens oprindelse. Under 1. Verdenskrig var der igen indkvarteret militær
på skolen.
Eleverne er 20-22 årige piger, der forbereder sig til optagelse på sygepleje
skoler, eller unge mænd, der kunne tænke sig en fremtid inden for politiet Der
er ingen afgangseksamen, men opholdet slutter med en udtalelse fra skolen.
Der er plads til 130-140 elever og ansat 25-30 lærere.
Fristad er et mindre bysamfund med en del industri, og den nærmeste større
by (ca 20 km) er Borås, en købstad på 40-50.000 indbyggere.

Nordisk samarbejde
Vel hjemme igen i 1945 fortsatte Carl Jensen arbejdet på skolen i Broager, nu
som skoleinspektør, efter at den tidligere overlærer J.P. Damtoft var gået på pen
sion.
Allerede før krigen var Carl Jensen optaget af ideen om nordisk samarbejde, og
nu så han muligheden for at arbejde videre med det. I sommeren 1947 samlede
han en del unge fra Broager Ungdomsforening, som han var formand for, til en
tur til Fristad, hvor man blev indkvarteret på højskolen.

Broager Skole
Allerede året efter skolesammenlægningen i 1950 drog det første hold elever fra
IV mellemskoleklasse (9.årgang) af sted ledet af lærerne Dorothea Hansen og
Knud E. Pedersen. Med et par undtagelser var der herefter hvert år elever fra 9.
årgang på lejrskole i Fristad. 1 1953 rasede der en paratyfusepidemi i Sverige og
i 1962 omlagde man skoleåret i Broager fra forårs- til sommerskoleår, så disse
år kom der ikke nogen klasser af sted.
Udgifter til turene var først og fremmest færgebilletter. Togturene var gratis for
elever og lærere, ophold og ture i Sverige betaltes af Højskolen, så sammen med
et mindre kommunalt tilskud blev det økonomisk overkommeligt.

Billedet er fra Broager Skoles
besøg i Fristad fra den 29.
maj til 6. juni 1957, hvor IV
mellem (9. årgang) var på
besøg. Lærer Knud E. Peter
sen og Birthe Juul Petersen,
klasselærer, var ledsagere
(yderst i billedets venstre
hjørne). Til højre fo r hende,
sidder Maga Høgh, gift Han
sen, Nybøl, som var ung pige
på Højskolen. Hun ledsagede
klassen på deres udflugter.
Midt i billedet sidder Kirsten
Bønneland, Skodsbøl.
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Rejsen
De første år startede turen meget tidligt om morgenen fra Sønderborg mod Fre
derikshavn. Alene det at skulle rejse med tog, var nyt og ukendt for en del af
eleverne og i sig selv en oplevelse. Rutebil og bil var man vant til - men jernba
netog!!
Fra Frederikshavn sejlede man med de hvide »Sessan færger« til Göteborg og
herfra med bus til Fristad. Det var mørkt, når man nåede indsejlingen til
skærgården, så den fik man ikke at se på denne del af turen. Efter en streng vin
ter var vejene i Sverige slemt medtagne, så det tog lang tid at køre de ca.70 km
fra Göteborg til Fristad hvor plejemor ventede med noget at spise. Herefter var
det blot på hovedet i seng, og i modsætning til så mange andre lejrskoler, hvor
første nat nok kan være noget livlig, var her fuldstændig ro - eleverne sov.
Senere gav DSB tilladelse til at benytte lyntoget »Nordpilen« fra Tinglev, og så
nåede man Fristad ved 18-tiden og kunne fa lidt af skolen og omegnen at se
den aften. Men man sov nu alligevel godt efter den ret lange og trættende rejse.

Program
Højskolens lærere med rektor i spidsen havde hvert år tilrettelagt et program.
Det kunne variere fra år til år, men et af hovedpunkterne var altid at vore elever
mest muligt skulle være sammen med de svenske, for at de kunne fornemme
den svenske sprogtone, og at vi skulle se store og små industrivirksomheder.
De svenske elever, der godt nok var tre fire år ældre end vore, gjorde deres bed
ste for at gøre opmærksom på ligheder og forskelle på de to sprog. Vore elever
erfarede, at mange svenske betegnelser på ting og sager i høj grad lignede dem,
de kendte fra forældre eller især fra bedsteforældre. Når der var lejlighed til kir
kegang, hørte vore elever svenskerne synge salmer på melodier, de rigtig godt
kendte.
Nogle få kilometer fra Fristad ligger lenets hovedby: Borås. Såvel i Fristad og i
Borås som i omegnen findes et antal industrivirksomheder af varierende størrel
se. Vore elever kendte ikke meget til industriarbejderes forhold på arbejdsplad
sen, så her var mulighed for at vise ældre som helt moderne arbejdspladser. I
Fristad fandtes en mindre, helt moderne tekstilfabrik, i Borås en fabrik, der
fremstillede de dengang helt nye kunstfibre som Rayon og Nylon, et »glasbruk«
der holdt de gamle håndværkertraditioner med fremstilling af glasvarer i hævd
og som noget helt specielt: Volvos samlefabrik i Göteborg.
Som regel indgik også et besøg på »Västgötan Demokraten« med omvisning,
beværtning med kage og sodavand og fotografering til avisen (Högskolan kun
ne jo også nok bruge lidt PR !!!)
Naturligvis måtte den svenske natur være et emne for lejrskolen, så der indgik
altid en tur i den svenske storskov med beretninger om skovdrift i Sverige.
Skovturen omfattede som regel også besøg på et større, fuldautomatiseret
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savværk, hvilket så også faldt godt sammen med et besøg på en papirfabrik, den
dag man var i Göteborg.
Göteborgdagen sluttede oftest med besøg i etablissementet »Liseberg«, der er
som Tivoli i København - bare større.
Det sydlige Sverige var indtil for ca. 450 år siden dansk og grænsede op til Sve
rige. Langs denne grænse findes fortsat levn af grænsebefæstninger, og besøg
på en af disse kunne give anledning til historiske overvejelser.
Vore elever samlede stof og noterede, så de senere, samtidig med bearbejdelsen,
af den enkelte kunne udarbejdedes en skriftlig rapport om hele turen.

Folkedansere
Samtidig med Broager Skoles elever deltog i 1952-turen et hold folkedansere
fra folkedanserforeningen i Broager under ledelse af ægteparret Hald fra Skei
de. Folkedanserne gav opvisninger forskellige steder bl.a. i Borås og på Lise
berg i Göteborg.

I 1949 tog 37 sønderjyder, alle medlemmer a f Forenin
gen Norden, på genvisit til Fristad under ledelse a f Carl
Jensen. På billedet herover, der er taget ud fo r Goteborg
foran kunstmuseet, ses Carl Jensen yderst til venstre, og
derudover ses bl.a. fam. Postborg fra Egernsund, fam.
Frederiksen fra Brunsnæs, fam. Knud E. Petersen, Broa
ger og togfører Hald, Skeide, der dengang var 70 år og
ældste deltager. Yngste deltager var 16 år.
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Socialt samvær
Selvom Fristadturene i lighed med andre lejrskoler havde et betydeligt fagligt
indhold, var det sociale samvær mellem eleverne og mellem elever og lærere af
ganske betydelig værdi.
Ligesom forældre stort set kun kender skolen gennem eleverne, kender lærerne
ofte kun eleverne fra skolen. På turen til Fristad eller på andre ture som lejrsko
ler og lign. kommer alle til at kende hinanden lidt fra en anden side - det kan
være ganske nyttigt. Når »gamle« elever og deres lærere senere mødes, er det
da også ofte netop dette forhold, der kommer på tale.

Besøg fra Fristad
Det var naturligvis Carl Jensens tanke, at besøgene skulle være gensidige.
Gennem en årrække havde skolen derfor en gang om året besøg af eleverne fra
Fristad. De blev indkvarteret hos familier i eller omkring Broager. Der blev til
rettelagt ture for dem til seværdige steder og arrangeret sammenkomster med
dem, hvor forældreforeningen var særdeles aktiv.
Nu havde svenske elever jo ikke været i udlandet, hvis ikke de havde været i
Tyskland, så en tur over grænsen til historiske steder, var altid et programpunkt.
Et af de første år havde vi fra dansk side ikke taget os i vare for elevernes ind
køb af spiritus. Told- og paseftersyn foregik i den gamle hvide grænsebygning,
hvor man gik ind i den ene ende og gennem en lang gang med en dør midtvejs
til adskillelse mellem told og paspoliti, til man kom ud.
De første elever (piger) havde passeret tolderne, da en gendarm kom ind og
meddelte, at der var spiritusflasker ude i bussen.
Altså fat i pigerne og så om igen. Nu havde gendarmerne gjort klar til det helt
store eftersyn med en mand posteret ved døren mellem de to afdelinger.
(Pigerne gav senere klart udtryk for, at de fandt tolderne lovligt nærgående i
jagten på små flasker og cigaretter).

Udveksling
Det var Carl Jensens tanke, at udveksling af elever fra skolerne ikke skulle
være det eneste, men at også udvekslinger mellem voksne måtte være målet.
Det fremgår af Forældreforeningens protokol, at Jørgen Jacobsen i 1968 besøgte
Fristad og underviste på højskolen, og det vides, at et mindre antal lærere fra
Broager Skole også har været udvekslet med svenske lærere.
Carl Jensen døde i efteråret 1953 og oplevede således kun at se sin drøm
opfyldt nogle fa gange. Han efterfulgtes af Jørgen Jacobsen (inspektør fra 1954
- 68), der gerne så ideen fortsat. Han foreslog en lærertur til Fristad i efterårsfe
rien 1955, men da det kom til stykket, deltog kun fem lærere med ægtefæller. I
et lejet »rugbrød« tog man af sted - med nogen ængstelse for at komme til at
køre i venstre side i Sverige.
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Mellem de faste lærere på Fristad Folkhogskola og lærere på Broager skole
udveksledes breve gennem en længere årrække, og lærere fra Fristad besøgte en
årrække lærerne i Broager, ligesom lærere fra Broager lejlighedsvis »kom for
bi« Fristad.
Også på anden vis opnåedes der kontakt mellem Broager og Fristad, idet Annemi Jessen f. Hansen i 1 år arbejdede på Højskolen og siden holdt kontakt med
en af lærerne. Sylvia Hinze var ligeledes ung pige deroppe, men det længste
ophold havde Maga Hansen f. Høgh, Nybøl, der af to omgange var kokkepige i
4 år i alt. Der er stadig kontakt til andre ansatte i køkkenet, bl.a. gennem en vandrebog.

Det klinger af
Det er mere end 50 år siden de første kontakter blev etableret, og der er ikke
mange tilbage fra den tid.
Viceinspektør A.C. Rasmussen var en flittig redaktør af forældreforeningens
protokol, hvor man kan læse om de mange hold, der tid efter anden fik en stor

Carl Jensen byggede i år 1948 sin bolig på Vesterbakke nr. 9, som i dag
bebos a f datteren Erika Jensen. Med sit engagement i kulturudvekslingen
mellem de nordiske lande og sikkert også a f taknemlighed over sit ophold på
højskolen Under sin flugt, kaldte han sit nybyggede hus: FRISTAD.
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oplevelse af en tur til Fristad, og om betydningen af forældreforeningens støt
te til turene.
I 1972 vedtog forældreforeningens bestyrelse at stoppe for Fristad-turene bl.a.
fordi man nu havde ret så mange elever i 9. årgang på Broager skole, og fordi
man fandt aldersforskellen mellem de svenske og de danske elever for stor til,
at de gensidigt fik noget ud af turene.
Antallet af elever, der har været med på Fristad turene er ikke talt op, men det
bliver alligevel gennem årene til nogle stykker, som gennem denne udveksling
fik en lille ide om praktisk nordisk samarbejde.

Efterskrift
Far blev en aften i forsommeren 1944, jeg husker ikke datoen, opsøgt af poli
tibetjent Anton Linnet, fortæller Tove Sørensen. Denne havde fået at vide, at
far ville blive anholdt af Gestapo. Far og mor fik travlt med at pakke og finde
de nødvendigste ting frem og far cyklede så om natten over til min mand og
jeg, der på det tidspunkt havde en gård i forpagtning ved Fjordvejen.
Tidligt næste morgen tog far toget fra Tørsbøl og rejste i første omgang til
Keldstrup pr. Vig på Vestsjælland hvor der boede en tidligere kollega. En tid
fungerede han som lærer på Vallekilde Højskole, men sidst på året blev han
genkendt af en elev, der stammede fra Nybøl. Da sladderen begyndte at løbe
hernede, blev det nødvendigt for ham at flygte til Sverige nytårsaften 1944/45.
Jeg kan også fortælle, at nogle dage efter far havde forladt Broager, blev mor
opsøgt af Gestapo i sit hjem og var i forhør på en ret barsk måde. Ligeledes
blev mors og vores telefon aflyttet i flere måneder efter flugten. Det kunne
man nemlig høre, da der kom et »knæk« i røret.
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Restaurering af Broager Kirkes
tårn og spir
A f Erik Breum, menighedsrådsformand

Indledning
I begyndelsen af decem
ber måned, fredag den 3.
december 1999, blev
Danmark, og herunder
Broagerland, hærget af
en nærmest orkanagtig
vinterstorm. Vinterstor
men blev starten på den
egentlige restaurering af
tårn og spir på Broager
Kirke.
Menighedsrådet havde
håbet på en lille pause i
de store kirkerestaure
ringsudgifter, idet vi på
daværende
tidspunkt
endnu knap var helt fær
dige med restaureringen
af kirkens ydre og indre
rum i øvrigt - og da slet
ikke med at betale for
den store restaurering.
Men det gik anderledes.
Lørdag den 4. december
1999 kontaktede kirke
værge Ruth Nissen
menighedsrådets arki
Broager Kirke
tekt Hans Lund, Rød
ding. Kirkeværgen oplyste, at det så ud til, at det ene a f Broager Kirkes to
spir - det søndre - efter stormen nu stod skævt i forhold til det andet. Efter
samråd med menighedsrådets arkitekt vurderede vi, at det også ville blive
nødvendigt at få en ingeniørs vurdering af situationen. Ingeniør Peter RiisøeHansen, Fa. Birch & Krogboe (firmaet havde menighedsrådet tidligere benyt
tet til at vurdere kirketårnets tilstand m.m.), blev kontaktet, og den 7. decem
ber 1999 blev kirken besigtiget såvel udefra som indefra for at vurdere spi
rets skævhed. Det var ikke let, da spiret, pga. af sin form, syner forskelligt alt
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efter hvilken vinkel det ses under - og hertil kom, at spiret har et par indbyg
gede skævheder, ligesom skifertagets mønster bidrog til, at cn vurdering var
vanskelig. Men efter, eksperterne havde beset spiret fra alle vinkler, blev det
konkluderet, at spiret var skævt. Det søndre spir hældede mod øst i forhold
til det nordre spir, og vindfløjen var desuden blevet bøjet. I øvrigt oplyste kir
kegårdslederen, at han og det øvrige kirkegårdspersonale klart kunne se en
forskel om morgenen efter stormen. Der blev udarbejdet en rapport, som bl.a.
konkluderede, at samlingerne i spiret skulle sikres, at toppen af spiret skulle
kontrolleres fra en lift eller kran, og vindfløjen samtidig skulle kontrolleres.
Man konstaterede også, at der var huller i skiferen, som skulle lukkes/tætnes.
Rapporten konkluderede afslutningsvis, at spiret evt. kunne vente med opret
ning og anden grundigere gennemgang/renovering til skiferbeklædning evt.
skulle omlægges. Rapporten blev sendt til de kirkelige myndigheder, Natio
nalmuseet samt vort forsikringsselskab, som var Almindelig Brand.
Situationen blev vurderet frem og tilbage, og tiden gik, men mandag den 6.
august 2001 kørte Vamdrup Specialtransport ind på Broager Kirkegård med
en stor lift med ’’kurv”. Inden havde Vamdrup Specieltransport været i kon
takt med Vejrcentret i Skrydstrup, som havde bekræftet, at de ikke forvente
de, at vindhastigheden den dag ville komme over 5 sekundmeter. Der skal et
ret kraftigt kranmateriale til for at kunne komme op til toppen af spiret, og så
skal vejret arte sig fra den pæne side. Med en vindhastighed over 5 sekund
meter vil det simpelthen ikke være forsvarligt at arbejde i toppen af spiret.

Skygger på spir - optaget fra lift efter den første store storm
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Lidt historie
Den kongelige bygningsinspektør, arkitekt m.a.a. Rolf Graae, skriver bl.a. i
1985 under overskriften:
’’Tårnrum og indgangsportal:
Kirketårnet i Broager har en usædvanlig spændende bygningshistorie. Alle
rede ved kirkens opførelse var et tårnbyggeri planlagt, hvorom tydelige spor i
tårnets 2. stokværk bærer vidne, men først i senromantisk, unggotisk tid reali
seredes det storslåede tårnanlæg, som blev godt 4 meter bredere end skibet.
Murtykkelsen til denne vældige bygning har man frygtet var underdimensio
neret, og i tiden 1250 - 1300 øgedes de indvendige vægge med forneden 3/4
meters mur. Det er gennem denne ombygning de endnu bevarede interiører
har få e t deres karakter. Istandsættelser har gennem tiderne medført omfat
tende indgreb i det gamle murværk, således er syd- og vestsiden, som på et
tidspunkt støttedes a f stræbepiller, blevet forstærket gennem meget kraftig
skalmuring. Spirene i Broager Kirke stod i 1804 spånklædte, idet dog de
neders te 2,5 meter var tækket med kobber.”
1 1890 bliver de spånklædte spir udskiftet med skifer. Det betyder, at skifer
spirene på Broager Kirke har holdt i godt og vel 100 år.
Ellers viser det sig faktisk, at der går omkring 70 år mellem hver hoved
restaurering. Broager Kirke blev hovedrestaureret i årene 1924 - 27 og så igen
i perioden 1995 - 1997.
Allerede i oktober 1984 omtalte Nationalmuseet v/Harald Langberg behovet
for en vis restaurering/istandsættelse af de 2 spir på Broager Kirke. Harald
Langberg skriver bl.a., at Broager Kirkes tagværker er særdeles værdifulde.
Næsten urørte tagværker er på det nærmeste en enestående situation i dansk
kirkearkitektur. Dette skyldes ikke alene, at tagkonstruktionerne i sig selv er
interessante, men også at man i de senere år har fået øjnene op for, hvordan
man ved hjælp af tagværkerne kan datere en kirke og dens tilbygninger. Det er
derfor af overordentlig stor betydning, at Broager Kirkes tagkonstruktioner
bevares. Langberg skriver videre: Tagkonstruktionen i spiret synes at være
næsten intakt. Konstruktionen er utraditionel, opbygget som et fritstående klok
kehus’ tagværk omkring en stor midterstolpe - kongen - omgivet af spær, der
er forbundet med hanebånd. Generelt synes tilstanden - når tagværkets alder
tages i betragtning - ganske sund. Det værste problem synes at være stolpernes
tilsætning i bunden. Her er træet rådnet og angrebet af insekter.

Restaurering af de to spir påbegyndes
Da restaureringen af Broager Kirke nærmede sig sin afslutning, indeholden
de nyt tag på skib, kor, korsarme og sakristi, talte kirkeværge Ruth Nissen
med kgl. Bygningsinspektør, Niels Vium om behovet for en restaurering af
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tårn og spir ved Broager
Kirke. Vium sagde den
gang bl.a., at det ville blive
en meget større opgave at
få restaureret de to spir, da
vi så skulle have fat i hvide
skifersten.
Det viste sig imidlertid
hurtigt, at det var umuligt
at skaffe hvide skifersten,
og menighedsrådet vedtog
derfor, efter råd fra vores
arkitekt, at vi i stedet måtte
benytte lysegrønne skifer
sten. Da vi langt om længe
skulle til at tage de gi. ski
fersten ned, viste det sig, at
de gi. skifersten, til stor
forundring for vores arki
tekt, rent faktisk var lyse
grønne. Hele arbejdet blev
i øvrigt meget forsinket på
grund af leveringen af røde
skifer (som vi skulle have
^
,
sejlet hertil fra Kina). Efter
Det søndre spir er »ramt« og har faet
stiUadset w ^ Qp Qg god_
en appe pa.
kendt som arbejdsplads,
påbegyndtes arbejdet med
nedtagning af skifer på det søndre spir. Erfaringerne fra søndre spir blev så brugt
i forbindelse med nedtagning af skifer på nordre spir. Vejrgudeme var ikke med
os, idet vi både i 2004 og 2005 oplevede storme, der var så kraftige, at de tog
godt fat i spir og konstruktion. Den ene storm var så voldsom, at den blæste ski
fer og plader fra stilladset over på Kirkegade og ramte enkelte steder også byg
ninger. Heldigvis skete der ingen personskade, men Kirkegade måtte lukkes, og
gudstjenesten blev aflyst søndag den 9. januar 2005. Stilladsplader ramte også
skifertaget i både korsarme og skib og forårsagede huller i taget.
Der viste sig i øvrigt mange spændende ting i forbindelse med, at skifer blev
nedtaget på hhv. det søndre og det nordre spir.
Konstruktionen viste sig at være meget speciel, da den består af en faktisk meget
spinkel ydre konstruktion, der hviler på en kraftig indre konstruktion, som når
halvt op i spirene. Dette har givet en vis stabilitet, men kan også have ført til
større bevægelser i konstruktionen, end man ellers ser, og det kan have været en
medvirkende årsag til, at så mange af samlingernes nagler simpelthen var væk.
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Tømmerstykker og sam
lingerne mellem dem var
meget forskellige, og de
beslag, der var anvendt,
kunne ikke standardiseres,
men måtte stort set alle
udføres efter måltagning
på stedet.
Ingeniør Peter RiisøeHansen, Fa. Birch &
Krogboe, prøvede at
udregne styrken i en
tap/nagle-samling ud fra
forudsætninger om træ af
en vis kvalitet - og nåede
frem til, at en tap/nagle
En kompliceret samling på det søndre spir
samling beregningsmæs
sigt kun lige kunne klare
det, den skulle, men mister den naglen, bliver nabosamlingen overbelastet.
I nordre spir fandtes træværk med forkullet overside. Det formodes, at skyl
des lynnedslag/lynbrand. Heldigvis har ilden ikke fået ilt nok til at kunne
brænde helt igennem træværket.

Tilloddet blycylinder
1 forbindelse med arbejdet på de to spir fandt blikkenslageren i det ene af de
to vindfløjes inddækninger mod tagfladen en tilloddet blycylinder, hvori der
var gemt forskellige ting fra skifertagets udførelse i 1890. Cylinderen er i ca.
2 mm sandstøbt bly, og den har en diameter på 9 cm og en højde på 19 cm.
I cylinderen var efterladt følgende indhold:
Flensburger Annoncenblatt (Dienstag den 2. September 1890)
• Flensburger Nachrichten (Donnerstag den 11. September 1890)
Flensburger Norddeutsche Zeitung (Sonnabend den 13. September 1890)
Flensburger Norddeutsche Zeitung (Freitag den 12. September 1890)
Herudover blev fundet
10-pfenning, Deutsches Reich 1871
• 5-pfenning, Deutsches Reich 1876
2-pfenning, Deutsches Reich 1875
•
1-pfenning, Deutsches Reich 1875
Og endelig - og måske det mest spændende:
Indpakket i olieret papir en note fra L. George, Dach- und Schieferdecker
Indpakket i olieret papir med 1890 påskrevet: Brev fra Ludwig Reuter,
Probst und Hauptpastor
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Hermann Johannsen, Broager, har velvilligt oversat brevet fra Ludwig Reuter
til dansk, og det lyder som følger:
Efter at nogle a f siderne a f de hidtil træspåne belagte tårne på Broager
Kirke til en ny belægning trængede, er der efter anmodning fra formanden,
førstepræsten Reuter, a f kirkeforstanden (Menighedsrådet) den 25. april 1890
besluttet, at begge tårne skal have ny skiferbelægning.
Denne beslutning blev den 12. maj 1890 godkendt a f Kirkekollegium.
Skifertækkermester L. George fra Flensborg f i k arbejdet med ny tækning a f
tårnene overdraget, og a f den samme i månederne august og september 1890
blev arbejdet udført.
Nedbrydningen a f den gamle tagdækning, nyindklædning a f tårnene med
brædder og det som måtte vise sig nødvendigt at undermure og udbedre ved
gavlene har murer Lorenz Hansen, som samtidig var kulegraver og kirke
tjener i Broager, udført. Det tømrerarbejde som bestod i at styrke bjælkerne
og fremstilling a f nye spidser til begge tårne har tømrermester Ludwig Gröne
fra Broager udført. De nye ’’Helmstangen ” (tværgående ankre) har smeden
Christian Christensen fra Broager udført.
Udgifterne bliver først dækket a f et lån. Til lånets afdrag bliver der udskrevet
en ekstra kirkeskat i nogle år. Pr. 1890 er denne skat a f en sum på 1000 M et tusinde Mark, besluttet og opkrævet.
Førstepræsten var i disse år og siden 1884 Ludwig Andreas Reuter.
Efter 1886 samtidig provst a f Sønderborg Provsti.
Fra 1864 - 1884 diakon i Broager. Ernst Schumacher var diakon siden 1888.
Kirkeældste (Menighedsråd) var Claus Petersen Woljf - gårdejerfra Gammel
gab, Jørgen Andersen - husmand fra Dynt, Lorenz Andreas Dethlefsen - tegl
værksejer fra Egernsund samt Andreas Jörgensen - husmand fra Smøl Mark.
Herren skærmer (beskytter) den gamle ærværdige bygning a f Guds hus og
dennes højtragende tårne også fremover. Han lader frem fo r alt sit rige kom
me og velsigner opbygning a f sin menighed.
Broager, den 22. september 1890

Ludwig Reuter. Provst og førstepræst.

Ved en lille ceremoni på byggemødet den 15. december 2004 blev 2
zink/blycylindre fyldt med oplysninger om projektet og efterfølgende loddet
til. Den ny cylinder, der har en indvendig diameter på 70 mm og en længde
på godt 30 cm, bliver indlagt i zinkafdækningen i toppen af spiret. I beholde
ren er indlagt:

•

En kortfattet beskrivelse af projektets baggrund og forløb, samt en liste
med byggeudvalgets medlemmer og medvirkende firmaer,
En række digitalfotos af spir og arbejder, samt medvirkende, med datoer
og navne på de afbillede,
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JyskeVestkysten
Danmark møntsæt 2004, incl. særudgivelsen - kronprinsbrylluppet.
En meget smuk samling med etui og beskrivelse,
Danske frimærker 2004. Ligeledes et meget fint sæt.
Den gamle cylinder blev foret med zink og fyldt med en kort beskrivelse af
fundet i 2004, kopier af de vigtigste elementer fra det oprindelige materiale
og oversættelser af de tyske tekster.

Bladguld rundt om spir
Da skifret blev taget ned, kon
staterede vi, at der højt oppe i
toppen sad en række små
kobberplader i skifertæknin
gen. Først troede håndvær
kerne, at dette var en egent
ligt rent teknisk foranstalt
ning - at kobberet skulle hol
de algevækst nede, men det
viste sig, at der på kobberpla
derne var rester a f bladguld,
så kobberpladerne har nok
været indlagt som ren ’’pynt”.
Menighedsrådet besluttede
herefter på et møde, at der
igen skulle sættes bladguld
rundt om spirene. Udgiften
hertil blev ca. 75.000 kr.

Det næsten færdige resultat. Søndre spir har
få et nye skifre og 2 kranse med bladguld.

Vejrhanerne
I den sidste storm tog vejrhanen på det
nordre spir stor skade og kunne des ¥ 1
værre ikke repareres længere. Der måt
te derfor støbes og laves en ny. Derfor
kan man i dag - på trods af, at det vir
kelig er forsøgt at slibe, smøre og
justere hanen på det søndre spir, såle
des at den skulle være i god stand opleve, at de to haner peger i hver sin
retning. Det er naturligvis ikke i orden,
men menighedsrådet har her lyttet til Den nye vejrhane er klar til at blive
eksperter og set på økonomien.
sat på det nordre spir
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Hanen på det søndre spir er det, man i det museale sprog kalder bevarings
værdig - derfor blev den ikke udskiftet. Vil man derfor være sikker på den
rigtige vindretning - så skal man blot holde øje med vejrhanen på det nordre
spir.

Afslutning
Det har været en spændende og
udfordrende tid for menighedsrådet(ne) de sidste mange år.
Med restaureringen af først kir
kens indre og ydre - herefter
tårn og spir. Det har kostet Bro
ager Sogn mange penge, men
når vi ser på resultatet, synes vi,
det har været pengene værd. De
samlede omkostninger ved
restaureringen af tårn og spir
blev på små 6,5 mio. kroner.
H eraf bevilgede Alm. Brand
Menighedsrådet er på besigtigelse (Preben 700.000 kroner.
Blomgreen, Karin Petersen og Stefan Klit Menighedsrådet overvejede på
Søndergaard.
et tidspunkt at invitere sognets
beboere til en udvendig besigti
gelse på tårn og spir (imens stillads endnu var fuldt intakt). Vi havde aftalt
tidspunkt og form, men ville så, for at være sikker på, at alle formaliter var i
orden, lige checke hos forsikringsselskab m.m. Vi blev fra alle sider på det
kraftigste frarådet at lave et sådan arrangement. Skete der noget uforudset,
ville det være meget vanskeligt
at placere et ansvar. Menigheds
rådet fulgte arbejdets gang gen
nem referater fra byggemøder
(som kirkeværgen altid deltog i
- af og til suppleret med forman
den) - ligesom menighedsrådet
var på stilladset for at se arbej
det skride frem, men også for at
nyde den pragtfulde udsigt, der
er ud over Broagerland fra top
pen af spirene på Broager Kirke.
Kirkeværge Ruth Nissen samt arkitekt
Hans Lund besigtiger arbejdet på
kirkens spir.
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Bilag
Blycylinderen med indholdet fundet i spiret.
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Brev fra Ludwig Reuter, Probst und Hauptpastor.
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Gadenavne i Broager
A f Peter A. Petersen
Broager er en gammel landsby. Den er nævnt første gang i historien i år 1209
ifølge »Trap Danmark«. Hvordan landsbyen så ud dengang er usikkert, det er
kun kirken der er nævnt. Det ældste kort jeg har set er fra 1784. Baggrunden
for kortet er kort fortalt: I årene 1773-75 bliver gårdene i Mølmark og Broa
ger udstykket ( omtalt i »Broagerland« I). En del af gårdene hørte under her
tugen af Lyksborg, da han dør uden mandlige arvinger, overgår Hertugdøm
met Lyksborg til den danske trone ifølge den danske arvelov. Den nye ejer
ønskede et kort over sine besiddelser. På kortet er der ingen gadenavne. Men
man følger dansk skik og navngiver de to gader der går i remingen nord-syd
som Vestergade og Østergade og den i midten bliver til Storegade. Her lå Her
redsfogdens gård, der lå også de fleste kroer, de var i gamle dage vigtige i
landsbyens kulturliv. Storegaden førte på den tid helt op til kirkens vestmur.
Indgangen (Risten) til Kirken var ud for klokketårnet. Denne indgang blev i
årene 1858 - 59 flyttet ned hvor den er i dag (Broue rist). I slutningen af 1800
tallet anlægger man Kirkegade, husene vender gavlene ud mod gaden.
Mod syd, der hvor Vestergade og Storegade mødtes, blev området kaldt Ramsherred. Ordet »Rams« er et gammelt dansk ord, som betyder affald og skrald.
Navnet kendes fra mange danske byer, Åbenrå, Odense og Rudkøbing for at
nævne nogen. Skatspillere kender meldingen: »rams«, når kortene er dårlige.
At stedet her fik det navn var, at her lå byens fattiggård, desuden byens
»kasjot«(fængsel). Der lå også aflusnings- og desinfektionsrummet. Byens
sygevogn stod også her.
I sidste halvdel af 1800tallet kom der efterhånden flere virksomheder og huse
på gaden. Der oprettes en stor trælasthandel med byens første elværk, der var
desuden en trævarefabrik. Joseph Rasmussen senior byggede sit slagteri med
butik. Men hvordan opstod gadenavnet Sankt Pauli? Hans barnebarn »Slaude
Joseph« har fortalt mig at der engang flyttede een fra Hamborg ind på gaden,
han ville ikke bo på Ramsherred, så han opkaldte gaden Sankt Pauli, det er et
kendt område i Hamburg. Navnet blev hængende. I de gamle bøger på Lands
arkivet er navnet »Sankt Pauly« dog anvendt som stedbestemmelse for de
beboere der boede der på gaden. Ved indførelse af postnumre får kommunen
til opgave at navngive alle gader og veje i kommunen. Her bibeholder man
begge navne, det gamle navn Ramsherred mod nord og Set. Pauli mod syd,
husnumrene fortsætter dog. Byens »kasjot« blev nedlagt i 1920. Bygningen
blev solgt til smedemester Christensen, han indrettede sit smedeværksted der.
1 dag er både trælasthandelen og slagterbutikken nedlagt. (Omtalt i Broager
land II. og XI.
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Udsnit a f kort fra 1784. Efter udstykningen a f Broager og Mølmarks
jorder. Deling mellem Gråsten, Lyksborg og Domkapitel Slesvig.
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På et gammelt kort lå der et område øst for byen, det blev kaldt Jørgensby.
Det er et navn der findes i mange danske byer. Navnet tilkendegav at her måt
te de mennesker der led af sygdommen spedalskhed bo, de skulle bo udenfor
byen. På nordmuren af Broager kirke ses omridset af den lem som de spedal
ske var henvist til at benytte når de ville overvære en gudstjeneste. Sankt Jør
gen var for øvrigt deres skytshelgen. Det gav navnet til gaden Jørgensby.
Et andet gammelt gadenavn, som nu er forsvunden, er Bækgade, det var den
sydligste del af Østergade. Navnet kom fra Krumbækken derpå den tid havde
sit åbne løb her. I dag er bækken rørlagt. De fleste byer har gerne opkaldt en
gade efter en kendt person. Vi har således I.P. Nielsensvej der er opkaldt efter
vores lokale folketingsmedlem I.P.Nielsen. Han boede ude ved Gammelmark
og er begravet på Broager Kirkegård. Hans historie er omtalt i »Broagerland«
nr. VII.
Møllegade der omtrent går helt ned til den nedlagte Nejs Vandmølle, senere
blev Nejs Mølle bygget oppe på bakken (omtalt i Broagerland V) I 1796 blev
Broager Mølle bygget (brændt i 1924). Det er nok denne mølle gaden har
fået sit navn efter. Her boede den kendte møller C.H.Clausen. Han har dog
aldrig fået en gade opkaldt efter sig, men Hørmarken er opkaldt efter den
hørfabrik han oprettede. En anden kendt mand på den tid var Købmand Weber
der drev den store købmandsgård der lå der hvor sparekassen har sat sit kunst
værk op i anledning af 150 års jubilæet. Han plantede træer på gaden mod
nord for sit store grundstykke. Denne gade der gik der blev kaldt Allegade. I
dag er træerne og købmandsgården kun minder. Et af disse minder fra
købmand Webers tid var lysthuset som blev flernet da bogtryk-firmaet Ihle
udvidede trykkeriet i året 1987. Min mor har fortalt at der i dette lysthus, om
sommeren, afholdtes koncert søndag eftermiddag. Der var stil over byen på
den tid.
Andre gadenavne der har tilknytning til en person er Peter Nissens Gang.
Peter Nissen var rebslager. Arbejdet med at fremstille tov krævede en lang
gang, deraf navnet. Borgergade det navn har jeg ingen forklaring på, måske
fordi der ingen landbrug var på den gade.
Broager vokser jo efterhånden. I 1855 var der 108 huse hvori der boede 155
familier i alt 796 personer det giver et gennemsnit pr. hus på 7,3 personer.
Godt 100 år senere i 1960 er tallene 1601 indbyggere med 479 husstande et
gennemsnit på 3,3 personer. I dag 2004 bor der 3318 personer i byen. Byen
fik vokseværk efter 2. verdenskrig. Kommunen køber flere ejendomme. Ved
udstykningen af disse nye byggegrunde benyttede man ofte de gamle mark
betegnelser som blev brugt før udstykningen i 1773-75. Et eksempel er Høj
løkke, det lå højere end engen Osbæk. Farverløkken er opkaldt efter far
vergården »Annas Minde« (opkaldt efter det sidste medlem af farverslægten,
Frøken Anna Jørgensen, hun forærede huset til kommunen omtalt i »Broa
gerland« nr. VII).
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Udsnit a f kort fra midten a f 1800-tallet.
Hvor Broager Mølle lå, ligger i dag en villa, Vesterbakke 18.
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Gadenavne blev efterhånden en nødvendighed. I 1867 nævnes første gang en
postforretning, der kom nu lokale postbude med fast rute. Disse postbude var
i høj grad stedkendte, de kendte de mennesker der boede på deres rute. Broa
ger havde en overgang røde postbude, de satte deres præg på byen.
Broager Borgerforening blev stiftet i 1922, den var meget optaget af at give
gaderne navne og at få indført husnumre. Desværre brændte deres protokol
under den store brand i 1928. Det var gerne foreningen der foreslog de nye
navne. Da Broager efter 2. verdenskrig fik vokseværk blev der brug for man
ge nye gadenavne, nogle af navnene har jeg nævnt. Der blev brugt vest- og
østnavne, en enkelt gade fik navnet Nørregade. Det blev rettet til Brovej da
man indførte postnumre for de enkelte distrikter. Det betød nogle ændringer.
Stadionvej blev ændret til Ringridervej. Den lille gade Parkvej syd for kirken
fik kun kirken som adresse, Købmand Ohrts adresse blev flyttet til Vesterga
de (nu præstegården).
Mange af de gamle gadenavne er nu historiske. I 1888 byggede landmænde
ne et mejeri i nærheden af »Pines Grav« vejen bliver stadig kaldt Mejerivej,
selvom mejeriet er nedlagt. Ringgade er et andet eksempel, det er en blind
vej i dag. Gartnervænget fik navnet efter Madsens store gartneri der lå der.
Vi har dog enkelte virksomheder på Industrivej og Smedevej, hvorimod
Smedeløkke er opnævnt efter marknavnet: »æ smejlyk« Det samme gælder
udstykningen Brombjerg der er anlagt på resterne af bakken der blev kaldt
»Brombjerre«. En anden udstykning på engen ved Østergade. Den fik navnet
M ai’kær, »mai« eller made betyder eng. På grunden hvor den gamle træ
lasthandel lå, fik navnet Amkær. Den fik navnet efter den stormark der lå der
før den store udstykning i 1773-75. Det nye Nørreløkke har navn efter den
mark der lå der.
Det var i korthed lidt om vore gadenavne i Broager, mange a f navnene er
»født« i Borgerforeningen, hvorefter sognerådet godkendte. I 1966 nedlægger
man foreningen men i dag er det Broager lokalarkiv der kommer med forsla
gene, det gælder således det nye byggeri ved plejehjemmet »Vestervang« ved
indvielsen i 1938 hed det »De gamles hjem«. Det fik nu navnet »Degnegård
en« opkaldt efter den mark degnen ejede. Byen Broager har en lang interes
sant historie men det må vente til en anden gang.
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Befolkning og beskæftigelse i
Broager kommune 1945-19701)
A f Kim Furdal

Indledning
Kun de meget energiske var i stand til ikke at se "Krøniken", der var Dan
marks Radios store dramasatsning i foråret 2003 og en proklameret opfølg
ning til Matador. Afsnit for afsnit kunne danskerne følge en række familier og
personer i efterkrigstidens Danmark, som mange kender den fra Hammerigs
Danmarkskrønike eller selv erindre den. Og mon ikke mindst det sidste har
spillet en væsentlig rolle for seriens overvældende succes. 1 alt fald kan man
også på andre områder se en markant stigning i interessen for efterkrigstidens
historie. Det gælder således de lokalhistoriske årsskrifter, hvor stoffet i stigen
de grad beskæftiger sig med tiden efter besættelsen.
Men når TV’et er slukket, er der nok også mange, som har en lidt anden histo
rie end den gennemsnitsbetragtning, som Danmarkshistorien og Krøniken
dækker over. "Krøniken" trækker nogle bestemte træk ud af hverdagslivet,
som vi alle nikker genkendende til og blander den med fiktionen. Og vender
vi blikket mod Danmarkshistorien får vi de store linier i periodens historie,
som tegner et portræt af landets historie og familien Danmark. Men bag de
store linier gemmer sig store lokale variationer, der nok er bestemt af foran
dringerne i det store samfund men som ikke nødvendigvis fik samme konse
kvenser i Broager som i København og et levet liv, der kunne være meget for
skelligt. Og det er måske det spændende ved lokalhistorie, at den beskriver en
historie i vort samfund der nok har mange lighedspunkter med Danmarkshi
storie, men som også har sit eget liv, og danner rammerne for en mangfoldig
hed af måder at leve livet på i Danmark.
Målet i det følgende er dog mere begrænset og desværre knapt så poetisk. Jeg
vil forsøge at se nærmere på befolknings- og erhvervsforholdene i Broager i
perioden fra 1945 til 1970 sammenholdt med den generelle udvikling i Søn
derjylland for at pejle mig ind på de særlige træk ved udviklingen i Broager
kommune.

Befolkningsvækst
Ser man på den generelle befolkningsvækst i Danmark, så steg befolknings
tallet fra 4.045.232 indbyggere i 1945 til 4.937.579 i 197021. Tallene dækker
dog over en meget forskelligartet udvikling, som ikke mindst udbyggede skel
let mellem land og by, hvor landsognene oplevede økonomisk og befolknings
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mæssig stagnation og i værste fald tilbagegang, mens købstæderne var præget
af en tilsvarende succes. Således var situationen også i Sønderjylland, hvor
det nuværende Sønderjyllands amt ved afslutningen af krigen i 1945 havde
207.244 indbyggere, som i 1970 var blevet til 250.514 indbyggere. I de første
15 år frem til 1960 steg indbyggertallet med 10% til 230.446, men herefter
tog væksten af, og de følgende 10 år steg befolkningstallet med yderlig 8%.
Men det var som i resten af landet en vækst, som var meget ulig fordelt. Den
store vinder i Sønderjylland var de fem sønderjyske flækker - Christiansfeld,
Augustenborg, Nordborg, Løgumkloster og Højer, som med en samlet vækst
fra 13.746 indbyggere i 1945 til 25.925 i 1970 næsten oplevede en fordobling
af befolkningstallet. Flækkerne var i denne periode en udpræget succeshisto
rie, men også denne gruppe af kommuner havde internt deres vindere og tabe
re i kapløbet om økonomisk og befolkningsmæssig vækst.
Et stykke nede på andenpladsen finder man de fire gamle købstæder, der vok
sede fra 50.675 indbyggere i 1945 til 66.424 i 1970, en samlet befolknings
vækst på 31% i løbet af 25 år. Herfra er der ikke langt til den særlige gruppe
af sønderjyske sognekommuner, som havde store bysamfund. Det drejer sig
om GI. Haderslev, Gram, Rødding, Toftlund og Vojens, Bov, Gråsten, Møgel
tønder, Skærbæk og Tinglev sognekommuner. Her lå væksten på 29% fra
29.051 indbyggere i 1945 til 37.455 ved kommunalreformen.
Tabel 1. Befolkningsforhold i Sønderjylland 1945-1970’1
1970
1945
1960
250.514
207.244
230.446
Befolkning i Sønderjylland
10,1%
8,0%
Vækst
61.799
66.424
Købstæder
50.675
26,8%
26,5%
Andel af befolkning
24,5%
7,0%
18,0%
Vækst
25.924
13.746
18.415
Flækker
10,3%
6,6%
8,0%
Andel af befolkning
25,4
29,0
Vækst
29.051
34.423
37.455
Bysogne
14,9%
15,0%
Andel af befolkning
14,0%
15,6%
8,1%
Vækst
113.772
115.809
120.711
Landsogne
48,2%
Andel af befolkning
54,9%
50,3%
4,1%
1,8%
Vækst
5.406
4.932
5.135
Broager
2,2%
2,4%
2,2%
Andel af befolkning
4,0%
5,0%
vækst
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I et historisk perspektiv er det særdeles smukke vækstrater, der står i skarp
kontrast til landet, hvilket i denne sammenhæng er de 102 sønderjyske sog
nekommuner, der var rene landkommuner uden større bysamfund, og hvor
landbruget var kommunernes hovederhverv, der beskæftigede den overvejen
de del af befolkningen41. I 1945 havde disse kommuner tilsammen 113.772
indbyggere, men 25 år senere lå indbyggertallet kun på 120.711 indbyggere,
eller cn vækst på kun 6%. Den svage befolkningsvækst i disse 102 sogne
kommuner og den store vækst i de sønderjyske bysamfund betød, at deres
andel af den samlede sønderjyske befolkning faldt fra 54,9% i 1945 til 48,2%
i 1970. Med en befolkningsvækst på kun 1,8% i de første efterkrigsår frem til
1960 står det klart, at landbruget var i gang med en voldsom og gennemgri
bende omstrukturering a f hidtil ukendte dimensioner i nyere tid med sam
menlægninger af de mindre brug og en første mekanisering, som meget hur
tigt gjorde de mange karle og piger overflødige. De trak i stedet ind mod
byerne, hvor der var beskæftigelse at få - tilmed til en højere løn end i land
bruget.
Broager sognekommune hørte med Broager by og teglværksbyen Egernsund
til blandt de sønderjyske sognekommuner med store bysamfund, men ikke
desto mindre formåede kommunen ikke at holde trit med de andre sammen
lignelige "bysogne" som Bov, Gråsten, Rødding og Vojens. Fra 1945 til 1970
steg befolkningen fra 4.932 til 5.406, en vækst på 10%. Der er langt til den
betydelige vækst i de øvrige sognekommuner med større byer, og faktisk lig
ner udviklingen mere den, som fandt sted inden for de rene landkommuner.
Denne udvikling var langt fra noget nyt i 1945. Ved etableringen af Broager
kommune den 1. april 1922 havde kommunen 4.699 indbyggere. I løbet af 23
år var kommunen altså kun vokset med 233 indbygger eller omregnet til pro
center 5% for hele perioden. I det perspektiv var det næsten en fordobling af
befolkningsvæksten i de første 25 år efter anden verdenskrig.
Forklaringen skal først og fremmest findes i den teknologiske udvikling inden
for teglværksindustrien, som betød afvikling af mange arbejdspladser. Den
industri, som gennem mere end 100 år havde bidraget til en relativ velfærd i
forhold til hovedparten a f de sønderjyske og kongerigske sognekommuner,
var nu ved at skrue ned på blusset, i alt fald set ud fra et befolkningsmæssigt
perspektiv. Den tid var for længst forbi, hvor teglværkerne kunne trække
arbejdskraft til fra så fjerne steder som Lippe, Polen og den østlige del af
Tyskland. Samtidig var kommunens landbrug ramt af den samme udvikling,
som i resten af landet. Så befinder vi os endnu på et tidspunkt, hvor man nor
malt ikke "pendlede" til og fra arbejde over længere afstande som i dag. Man
boede, hvor man arbejdede dvs. i gå eller cykelafstand, evt. en mindre tur
med bussen.
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Selv om Broager befolkningsmæssigt tydeligt bevægede sig langsomt i for
hold til de store bysamfund og de øvrige sognekommuner med større bysam
fund, så var Broager ved udgangen af perioden stadig en meget stor sogne
kommune. Faktisk var kun Bov sognekommune større end Broager ved kom
munalreformen, og denne placering kunne Bov takket sin placering ved
grænsen for.

Liv og død i Broager
Tre faktorer spiller en rolle for befolkningsudviklingen. Det er fødselshyp
pigheden og de omstændigheder, som vi kommer til verden på. I den anden
ende af tilværelsen spiller forholdene omkring livets afslutning en ganske
betydelig rolle. Endelig spiller flytning på tværs af kommunegrænsen en sti
gende rolle i perioden. Selv om der stadig er mange, overvejende ældre, der
har boet samme sted hele livet, bliver der flere, som flytter for som et mini
mum at tage en uddannelse, især efter erhvervsuddannelserne i begyndelsen
af 1960’erne blev koncentreret på langt færre tekniske skoler, eller for blot at
finde arbejde. I det følgende vil vi af tekniske grunde koncentrere os omkring
omstændighederne ved livets begyndelse og afslutning i Broager sognekom
mune.
I hvilken udstrækning bidrog befolkningen i Broager til væksten i befolknin
gen på 476 personer i perioden. Det får man et indtryk af ved at se på fød
selsoverskuddet i Broager, dvs. antallet af fødsler fratrukket dødsfald. På intet
tidspunkt var fødselsoverskuddet negativt. Faktisk ville Broager have haft en
langt større befolkning i 1970, hvis folk ikke havde den uvane at flytte mere
ud end ind i kommunen. Lægger man tallene sammen for de enkelte år, hav
de Broager kommune et samlet fødselsoverskud på 2.326 personer, hvilket
svarer til et gennemsnit årligt fødselsoverskud på 61 personer. Det var ganske
pænt hos en befolkning på ca. 5.000 indbyggere, men nåede ikke op på de
gyldne år i perioden 1910-1930, hvor fødselsoverskuddet lå på 77 personer,
når man lige ser bort fra årene under første verdenskrig, hvor kommunen af
indlysende årsager havde et fødselsunderskud.

fødselsoverskud
fødselsoverskud
fødselsoverskud

Tabel 2. Fødselsoverskud
1941 1942 1943 1944 1945
54
81
83
79
83
1951 1952 1953 1954 1955
46
60
42
61
58
1961 1962 1963 1964 1965
63
69
76
63
43

77

i B roager51
1946 1947 1948 1949 1950
82
61
73
62
88
1956 1957 1958 1959 1960
42
53
54
53
63
1966 1967 1968 1969 1970
48
32
24
65
75

Fødselsoverskuddet havde imidlertid sine konjunkturer, der ikke afveg væsent
ligt fra de landsdækkende bevægelser. Ikke blot krigsårene, men også de første
efterkrigsår i 1940’erne var præget af store fødselsårgange, som bidrog til
befolkningsvæksten. Faktisk var dette årti med et gennemsnitligt årligt fød
selsoverskud på 76 lige så frugtbart som perioden 1910-1930. Frugtbart i helt
bogstaveligste forstand. Gennemsnitligt kom der knap 112 nye borgere til ver
den i Broager kommune om året og ikke mindst i de to sidste krigsår havde
jordmødrene travlt. Men selv 128 fødsler i 1945 kunne ikke måle sig med situ
ationen umiddelbar inden første verdenskrig, hvor jordmødrene i år som 1910,
1911 og 1912 hjalp 160, 153 og 172 babyer til verdenen. I den henseende nåe
de Broager kommune sit zenit inden første verdenskrig. Mellemkrigsårene blev
som perioden 1941-1970 præget af væsentlig mindre fødselsårgange.
1950 blev ikke blot indgangen til et nyt årti, men også til en periode med en
lavkonjunktur frem til 1962, hvad angik fødselsoverskuddet, der i disse år lå på
gennemsnitligt 53 personer, hvilket svarer til et fald på en tredjedel i forhold til
situationen i 1940’erne. Da kommunens præster næsten havde lige så mange
begravelser som tidligere, var udviklingen primært et resultat af et voldsomt
fald i antallet af fødsler på 23%, så der i perioden 1950-1962 gennemsnitligt
kun kom 86 nye borgere til verdenen. I 1952 og 1957 nåede udviklingen bun
den med et fødselsoverskud på blot 42 brauringer begge år, hovedsagelig resul
tatet af relativt mange dødsfald begge år. I henseende til fødsler nåede udvik
lingen dog bunden i 1959 og 1961 med blot 76 fødsler begge år.
Med de glade tressere vendte udviklingen på ny og fra 1962 til 1967 lå fød
selsoverskuddet på gennemsnitligt 69 personer om året. Selv om det var en
vækst på hele 28%, så nåede man ikke op på situationen i 1940’eme og slet
ikke tiden op til første verdenskrig. I modsætning til tidligere var forklaringen
ikke blot fødselsraten, men også antallet af årlige dødsfald som i denne perio
de lå på 39 mod 33 perioden forinden. Det trak ned selvom det årlige antal
fødsler nåede op på 108. Nu var det ikke sådan, at dødeligheden steg i Broager
kommune. Faktisk var den gennemsnitlige levealder stigende, men med en
voksende befolkning, måtte der også være en vækst i antallet af borgere, som
fandt deres sidste hvilested.
Selv om det ikke alene var befolkningen som voksede i Broager fra 1945 til
1970, men også befolkningstilvæksten i forhold til situationen i mellemkrigs
årene, så var udviklingen ikke uden tidsler. Befolkningstilvæksten svarede til
udviklingen i de sønderjyske landsogne uden større bysamfund selv om Broa
ger sognekommune havde ikke blot en men to store bysamfund. Når det ikke
kom videre, så hænger det bl.a. sammen m ed at kommunen ikke længere selv
var i stand til at skabe en befolkningsudvikling. Hvis fødselsoverskuddet i Bro
ager kommune var blevet fastholdt i kommunen, skulle befolkningstallet i 1970
have været 6.467 indbyggere og ikke som det rent faktisk blev 5.406 indbygge
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re. Selv om det er en ren teoretisk beregning, så siger det alligevel noget om
den betydning som nettoudvandringen (dvs. antallet af fraflyttere minus tilflyt
tere) fik for kommunen. I et lidt videre perspektiv drejer det sig jo ikke blot
om flere gode naboer, men også om flere skatteydere til at løfte velfærdssam
fundets kommunale ydelser.
Det hjalp i den henseende heller ikke, at ikke blot det årlige befolkningsover
skud men også fødselsfrekvensen allerede nået sit zenit før første verdenskrig.
Flere kvinder i kommunen fødte simpelthen stadig færre børn og set fra slut
ningen af de glade tressere havde denne udvikling ikke nået bunden. Alene fra
1968 til 1969 faldt fødselsoverskuddet fra 48 til 32 og i 1970 nåede det ned på
2 4 .1 året for kommunalreformen var Broager kommune altså ved at være i en
situation, hvor kommunens præster havde lige så mange begravelser som jord
mødrene havde fødsler! Det tænkte man nu ikke så meget over i kommunalre
formkommissionen, som skulle sørge for at fa skabt en ny kommunal struktur
med nye bæredygtige storkommuner den 1. april 1970. Set ud over det kom
munale landskab i slutningen af 1960’erne var Broager en meget stor og der
med bæredygtig kommune.

Ved livets begyndelse
Livets begyndelse og afslutning er som seismografer for den sociale tilstand.
Det gjaldt om nogle steder Broager i 1920’erne, hvor jeg tidligere har doku
menteret rystende tal for børnedødelighed, der især ramte de, der levede af
arbejde på teglværkerne eller som af andre årsager ikke havde et solidt økono
misk overskud at tære på i krisetider6’. Det havde man allerede blik for i
1930’erne, hvor staten i 1937 gav kommunerne mulighed for statstilskud til
ansættelse af sundhedsplejersker, der skulle foretage regelmæssige spædbørnsundersøgelser i hjemmene og med oprettelsen af mødrehjælpen i 1939 søgte at
støtte de enlige mødre7). Et af de afgørende parametre var muligheden for en
professionel jordmoder ved fødslen og lægehjælp ved komplicerede fødsler.
Dette sidste kunne bl.a. ske på Kongevejs hospital i Sønderborg, der fra 1934
indgik i et driftsfællesskab med landshospitalet, således at der var en specialaf
deling for gynækologi og obstetrik på Kongevejs hospital, som også tog sig af
de vanskelige fødsler*'.
I hvilken grad udnyttede befolkningen sig af de nye muligheder for en hospi
talfødsel, som kun kunne ske gennem en lægehenvisning. For at besvare dette
spørgsmål er samtlige fødselsregistre for Sønderborg amt og Sønderborg køb
stad for perioden 1941-1970 gennemgået og indført i tabel tre. Frem til 1977
skete fødselsregistreringen i den kommune, hvor fødslen fandt sted. Dette
betød, at børn som blev født på Kongevej hospital eller andre steder i Sønder
borg købstad blev indført i fødselsregistret for Sønderborg købstad uanset
morens faste bopæl. Når der i tabellen er anført Kongevej hospital, er det der
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for lidt af en tilsnigelse, der alene angiver, at vedkommende er født i Sønder
borg købstad. Selv om der kan være mødre fra Broager kommune og for den
sags skyld de øvrige sognekommuner i Sønderborg amt, som har født andre
steder i Sønderborg, er det næppe sket i større omfang. Det giver en vis usik
kerhed, men som udgangspunkt må vi forvente, at fødslen er sket på Konge
vejens hospital. Under alle omstændigheder betyder det dog en mindre over
vurdering af fødslerne på Kongevej hospitalet.
Tabel 3. F ødte i henholdsvis B roager og Sønderborg am t91
År

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Fødsler i
Broager
sognekorr mune
101
107
112
127
128
111
103
106
112
96
94
84
86
96
86
91
81
84
76
83
76
100
107
105
103
114
116
91
57
71

Heraf født
på Kongevejs hospi
tal
19
23
32
59
65
68
56
67
75
68
67
45
53
57
49
49
46
37
42
52
50
71
79
80
75
87
93
75
48
64

Andel født Fødsler i
på Konge Sønder
vejs hospi borg amt tal i %
Broager
kommune
18,8%
462
21,5%
463
496
28,6%
46,5%
480
50,8%
421
61,3%
571
542
54,4%
63,2%
507
67,2%
485
70,8%
440
424
71,3%
53,6%
442
61,6%
424
59,4%
406
57,0%
478
53,8%
495
56,8%
510
534
44,0%
576
55,3%
586
62,7%
65,8%
638
669
71,0%
73,8%
654
76,2%
638
72,8%
684
76,3%
705
80,2%
683
82,4%
592
84,2%
595
90,1%
537
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Heraf født
på Konge
vej hospi
tal
190
207
214
230
270
298
274
268
230
229
212
239
229
231
297
278
296
343
370
409
470
501
521
497
571
602
600
547
529
554

Andel født
på Konge
vejs hospi
tal i %
41,1%
44,7%
43,1%
47,9%
64,1%
52,2%
50,6%
52,9%
47,4%
52,0%
50,0%
54,1%
54,0%
56,9%
62,1%
56,2%
58,0%
64,2%
64,2%
69,8%
73,7%
74,9%
79,2%
78,4%
83,5%
85,4%
87,8%
92,4%
94,6%
95,2%

Sammenholder man situationen i Broager kommune med de øvrige sogne
kommuner i Sønderborg amt, så var der i starten af 1940’erne ganske mar
kante forskelle. Mens lidt over 40% af fødslerne i de øvrige sognekommuner
foregik i Sønderborg, så var det kun tilfældet med knap 19% af fødslerne i
Broager. Dette skulle dog snart ændre sig, så billedet i Broager kom til at lig
ne de øvrige sognekommuner. Ikke desto mindre var forløbet noget forskel
ligt. I de øvrige sognekommuner og flækkekommuner på Als og Sundeved
skete der en vækst i antallet af fødsler i Sønderborg, så andelen i 1946 var
oppe på lidt over 52%. På dette tidspunkt stagnerede udviklingen de følgende
ti år på 50-55% frem til 1956, hvorefter andelen af fødsler i Sønderborg steg
år for år frem til 1970, da andelen rundede 95%. For Broagers vedkommen
de, hvor udgangspunktet var markant lavere, var der en næsten ubrudt vækst
i andelen af hospitalsfødsler frem til 1951, hvor næsten to ud af tre fødsler
skete i Sønderborg. Op gennem 1950’erne svingede andelen mellem 50% og
60%, og først fra 1960 skete der på ny en vækst, så 90% af fødslerne i 1970
skete i Sønderborg.
At anstrengelserne og stigende velstand rent faktisk bar frugt, får et klar vid
nesbyrd om ved at sammenholde børnedødsfaldenes andel af det samlede
antal dødsfald i Broager kommune i en række udvalgte år. Men der var unæg
telig lang vej inden resultaterne kom. Tallene fra 1930’erne og krigsårene
tyder på, at man først fik bugt med de mange dødsfald blandt børn efter anden
verdenskrig. Særlig grum var situationen i 1939, hvor mere end hvert femte
dødsfald var et barn under 15 år. Når der gik så lang tid, hænger det muligvis
sammen med de relativt få hospitalsfødsler i Broager. Alle registrerede børnedødsfald i 1935, 1939 og 1941 skete således i barnets første og andet leveår.
De tre dødsfald i 1941 var børn på nul, to og elleve år. I 1945 drejede det sig
om ni ud af ti børn på nul og et år, mens det sidste dødsfald var en pige på tre
år fra Egernsund. Det afgørende var som i 1920’erne altså de første leveår.
Overlevede man disse år, så var sandsynligheden for at dø inden det femten
de leveår meget ringe med mindre man kom ud for et trafikuheld eller en
drukneulykke.
Men ikke alle var lige heldige. Nok udgjorde kommunens arbejdere en stor
del af den samlede befolkning, men de bar så sandelig også en betydelig del
af de tragiske børnedødsfald. I 1935 mistede fire arbejderfamilier et barn.
Det samme gjorde en tjenestepige i Egemsund, en landmandsfamilie i Møl
mark og en gæstgiver i Broager. 1939 var situationen ikke meget bedre. Fem
arbejderfamilier måtte følge et barn til graven. Det samme måtte to land
mandsfamilier, en gårdforpagter og en gartner dette år. Dette gjaldt også i
1941, hvor tre af børnene tydeligvis havde arbejderbaggrund mens den sid
ste var en gårdmandssøn fra Skeide. Det følgende år mistede fem arbejderfa
milier et barn. I befrielsesåret var dødens makaber socialgeografi noget mere
difus og manden med leen høstede hos tre arbejderfamilier, to husmandsfa
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milier, en ugift husassistent, en vognmandsfamilie, en købmandsfamilie og
en forpagterfamilie. Den sidste families sociale baggrund foreligger der ikke
oplysninger om.
Tabel 4. Dødelighed blandt børn og unge under 15 år i Broager udvalgte år101
Børnedødsfald
Samtlige dødsfald
Andel a f samtlige dødsfald
1921-1930
469
113
24,1%
1935
51
7
13,7%
1939
41
9
22,0%
1941
61
4
6,5%
1942
39
6
15,3%
1945
69
10
14,5%
1960
44
3
6,8%
1961
61
2
3,2%
1969
38
2
5,2%
1970
63
3
4,7%

15 år efter befrielsen var situationen ændret radikalt med udsigt til det bedre.
Fra dette tidspunkt skete alle dødsfald på et a f sygehusene i Sønderborg.
Karakteristisk for udviklingen var syv af de ti registrerede dødsfald i 1960,
1961, 1969 og 1970 dødfødte børn. Der var altså ikke længere spædbørn,
som døde rundt om i de små hjem. Hovedparten var dødsfald, som den læge
faglige viden på dette tidspunkt havde vanskeligt ved at gribe ind for. Det
ændrer altså ikke ved, at den moderne velfærdsstat var på vej til Broager.

På arbejde med kommunens borgere
Erhvervslivet i Broager kommune kan næppe siges at være stedmoderligt
behandlet, men det er heller ikke nogen hemmelighed, at den altovervejende
interesse og fokus har været på kommunens store og helt dominerende tegl
værksindustri. I det følgende vil vi derfor brede perspektivet lidt ud for at se
på, hvor brauringerne hentede deres indkomster, og sammenholde situationen
og udviklingen i Broager med de sønderjyske købstæder, flækker, de øvrige
bysogne og landsognene. Udgangspunktet er folketællingerne i 1940, 1960
og 1970, idet vi i denne sammenhæng har udeladt pensionister, børn, fattig
lemmer og andre på offentlige overførelsesindkomster a f statistikken. Fokus i
det følgende er borgerne i Broager kommune og deres beskæftigelse, ikke
kommunens virksomheder. Det betyder også, at de følgende mange tal også
dækker over borgere, der havde deres arbejde uden for kommunegrænsen i
bl.a. Sønderborg. Og denne pendling var uden tvivl stigende hen over perio
den, ikke mindst i den sidste del af perioden, hvor bilen begyndte at være et
velfærdsgode for en stadig større og bredere del af befolkningen.
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Overordnet set har vi de fire sønderjyske købstæder med en befolkning pri
mært beskæftigede inden for håndværk, industri, handel, administration og
liberale erhverv, mens gruppen af beskæftigede inden for landbrug og fiskeri
er til at overse. Sådan var det i 1940 og sådan var det også i 1970. I forhold
til købstæderne er den mest markante forskel i flækkekommunerne den væ
sentlig større andel af beskæftigede inden for landbrug og fiskeri og i 1970
specifikt de langt færre ansatte inden for administration og liberale erhverv.
Mens lidt over 14% af borgerne i købstæderne var beskæftigede inden for
administration og liberale erhverv i 1940, så var det tilfældet for lidt over
hver femte borger i 1970. Mens købstæderne i et beskæftigelsesmæssigt per
spektiv på denne måde udviklede sig til administrative centre på bekostning
af industri og håndværk, så fastholdt flækkekommunerne beskæftigelsen
inden for industri og håndværk. Faktisk var hver anden borger i flækkekom
munerne beskæftigede inden for industri og håndværk i 1970, mens det kun
var tilfældet for 43% af borgerne i det første besættelsesår.
Vender vi blikket mod det andet yderpunkt, landsognene, så var de i 1940
helt domineret af landbrugserhvervet. Ikke mindre end 63% af de erhvervs
aktive var i disse kommuner beskæftigede inden for landbrug og fiskeri, men
med omlægningerne inden for landbruget var denne andel reduceret til 30% i
1970. Det andet store område var håndværk og industri, som ikke mindst op
gennem 1960’erne fik en stigende betydning for beskæftigelsen i de sønder
jyske landområder. Mens kun 23% af de erhvervsaktive i landsognene var
beskæftigede inden for industri og håndværk i 1940, var dette tilfældet for
40% af de erhvervsaktive i 1970.
1 forhold til købstæderne og flækkerne på den ene side og de rene landkom
muner på den anden side var bysognene lidt mere en blandet landhandel. De
havde alle landbrugsområder, som i 1940 gav beskæftigelse til en tredjedel af
de erhvervsaktive, men med "strukturudviklingen" var denne andel faldet til
13% i 1970, så disse kommuner på dette punkt lignede flækkekommunerne.
De havde oprindeligt en langt større andel af de beskæftigede inden for indu
stri og håndværk end landsognene og omvendt en væsentlig lavere beskæfti
gelsesgrad inden for netop disse områder end købstæderne og flækkerne. I
1940 var lige knap 40% af de erhvervsaktive i bysognene beskæftigede inden
for dette område, men her gik udviklingen de følgende år i en anden retning
så bysognene, hvad angår industri og håndværk er kommet til at ligne de i alt
fald oprindeligt rene landkommuner.
Begge typer af kommuner (landsogne og bysogne) havde i 1970 ca. 40%
beskæftigede inden for industri og håndværk. Med større bysamfund havde
bysognene også mange beskæftigede inden for handel- og omsætning, men
langt fra så stor en andel som købstæderne og flækker og den på den side en
væsentlig større andel end i landsognene. På dette punkt betød udviklingen
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tydeligvis en nivellering mellem landsognene, bysognene og flækkerne, idet
flækkerne tydeligvis mistede beskæftigelse inden for handel med de første
lukninger af mindre forretninger, mens der paradoksalt nok var en vækst i
andelen af beskæftigede inden for handel i de rene landkommuner. Her var
der formentlig tale om en tendens mod stigende pendling ind til større bysam
fund.

Tabel 5. Erhvervsfordelingen blandt
Broager købstæder
Landbrug og fiskeri
28,1%
3,6%
Håndværk og industri
50,4%
44,0%
Handel- og omsætning
7,7%
25,0%
Transport
6,3%
10,7%
Administration,
liberale erhverv
6,8%
14,4%
Uoplyst
0,7%
2,2%
1 alt
100,0%
99,90%

erhvervsaktive i 1940
flækker bysogne landssogne
13,7%
32,2%
63,3%
43,3%
36,9%
23,2%
16,8%
10,9%
5,1%
6,9%
8,9%
3,6%
16,2%
3,0%
99,90%

9,5%
1,6%
100,0%

3,6%
1,2%
100,0%

Broager havde tydelige fællestræk med de øvrige bysogne i Sønderjylland og
så alligevel ikke. Kommunen havde større landområder, der i 1940 gav
beskæftigelse til 28% af de erhvervsaktive i kommunen, og som i resten af
landet betød nedlæggelsen og sammenlægning af brug kombineret med ny
landbrugsteknologi, at beskæftigelsen inden for landbruget faldt. I 1960 var
beskæftigelsen inden for landbrug og fiskeri nede på 20% og udviklingen op
gennem 1960’erne bragte beskæftigelsen ned på 11% i 1970.
Og så lignede Broager alligevel ikke de øvrige bysogne eller for den sags
skyld de øvrige kommuner i Sønderjylland. Broager havde ganske enkelt ual
mindeligt mange beskæftigede inden for industri og håndværk. I 1940 var
halvdelen af kommunens erhvervsaktive beskæftigede inden for dette områ
de. De følgende tyve år skete der et beskedent fald i denne andel, men op
gennem de glade tressere tog udviklingen fart, så knap 58% af de erhvervs
aktive borgere i Broager var beskæftigede inden for industri og håndværk. Så
stor en andel var der kun en lille udvalgt skarer af kommuner i Sønderjylland
som kunne måle sig med. I 1940 var det kun i Christiansfeld og Højer kom
muner, hvor mere end hver anden var beskæftiget inden for industri og hånd
værk og i 1970 drejede det sig om kommunerne på Nordals med vækstkome
ten Danfoss. Selv om tallene også dækker over funktionærer, så er man ikke i
tvivl om, at Broager i 1940 var en arbejderkommune på landet, og denne
erhvervsmæssige profil blev skærpet helt frem til 1970!
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Forklaringen på Broagers unikke status som en arbejderkommune er velbe
skrevet og behøver ikke en nærmere præsentation. Det var da heller ikke
tilfældigt, at den røde bager I.P. Nielsen valgte at slå sig ned i Dynt, da han
flyttede til Sønderjylland som folketingskandidat i 1924, og Broager kommu
ne allerede i 1946 fik sin første socialdemokratiske borgmester. Mere overra
skende er det, at der ikke skete et større skred efterhånden som teglværkerne
gik over til ny teknologi eller helt forsvandt. Nok forsvandt der arbejdsplad
ser i teglværksindustrien, men borgerne søgte ikke nye veje. De gamle stier
blev formentlig også i stigende grad søgt uden for kommunegrænsen. I alt
fald var der i slutningen af tresserne begrænset med arbejdspladser inden for
kommunegrænsen, der kunne opsuge arbejdskraften fra teglværksindustrien.
Et par af de store markante undtagelser var A/S C.H. Clausen i Broager med
ca. 100 beskæftigede og Frederik Petersens maskinfabrik i Mølmark med 50
ansatte, der bl.a. leverede maskiner til teglværksindustrien11’.

Tabel 6. Erhvervsfordelingen blandt
Broager købstæder
2,0%
Landbrug og fiskeri
20,6%
Håndværk og industri
48,7%
40,8%
Handel- og omsætning
9,5%
22,5%
Transport
7,9%
6,5%
Administration,
8,0%
18,6%
liberale erhverv
Andre erhverv
3,5%
6,8%
Uoplyst
1,5%
3,1%

erhvervsaktive i 1960
flækker bysogne landssogne
6,4%
48,1%
21,3%
48,4%
28,3%
33,8%
14,1%
7,3%
13,7%
10,4%
4,1%
4,6%
18,8%
5,9%
1,8%

13,8%
4,5%
2,5%

6,3%
2,3%
2,8%

Teglværkernes og landbrugets store betydning betød, at handlen beskæftigel
sesmæssigt spillede en mere underordnet rolle selv om Broager kommune
med Broager by havde et betydeligt handelscenter. Men det er kun tilfældet,
når man ser beskæftigelsen i forhold til kommunens øvrige erhvervsliv. Målt
i antal beskæftigede havde Broager kommunen et betydeligt handelsliv selv
om den også havde konkurrenter i Gråsten og Sønderborg, som trak i købe
lystne borgere i hver sin ende af kommunen.
I 1940 havde Broager 305 beskæftigede inden for handel. Kun Bov med 380
og Gråsten med 472 beskæftigede havde dette år flere beskæftigede inden for
handel. I den forbindelse er det tankevækkende, at de gamle flækkekommu
ner, som for de flestes vedkommende legalt eller de facto havde haft privile
gium på handel siden middelalderen på dette tidspunkt havde færre end 200
borgere beskæftigede inden for handel. Til sammenligning havde Ulkebøl
dette år 221 beskæftigede og Rise med stationsbyen Rødekro 180 personer. I
1970 var billedet ændret væsentligt. Selv om Broager kommune på dette tids
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punkt havde 397 personer beskæftigede inden for handel, var det ikke længe
re usædvanligt højt. Blandt flækkerne havde Christiansfeld, Nordborg og
Løgumkloster over 300 beskæftigede inden for handel og blandt Sønderjyl
lands bysogne var det mere normen end undtagelsen. Således havde Toftlund
Vojens, Bov og Skærbæk i 1970 henholdsvis 440, 564, 777 og 324 beskæfti
gede inden for handel. Blandt landkommunerne havde Ulkebøl, Dybbøl, Rise
med stationsbyen Rødekro og Løgumkloster landsogn, nabosognet til flækkekommunen Løgumkloster henholdsvis 447, 321, 369 og 310 beskæftige i
handelssektoren. Broager oplevede simpelthen ikke den sammen vækst i
beskæftigelsen inden for handel som i andre kommuner med større bysam
fund. Selv om antallet af beskæftigede i kommunen ikke siger noget ende
gyldigt om branchens vilkår i selv samme kommune, så er der ingen tvivl
om, at Broager kommune i stigende grad mærkede konkurrencen fra Gråsten
og Sønderborg, der trak i de købelystne borgere, ligesom den spirende kon
centration af handelen på færre og større forretninger i 1970 var begyndt at
sætte sine spor i kommunen. I Egernsund blev det i 1966 tillige langt lettere
at foretage indkøbene i Gråsten efter færgen blev erstattet af broen. Og så var
bilkøb for mange på dette tidspunkt endnu søde drømme.

Tabel 7. Erhvervsfordelingen blandt
Broager købstæder
Landbrug og fiskeri
11,3%
1,6%
Fremstillingsvirksomhed 43,9%
31,9%
Bygge- og anlæg
14,0%
10,3%
Handel- og omsætning
8,9%
19,9%
Transport
7,3%
8,0%
Administration,
liberale erhverv
10,0%
21,5%
Andre erhverv
3,3%
4,8%
Uoplyst
1,2%
1,9%
99,9%
99,9%

erhvervsaktive i 1970
flækker bysogne landssogne
12,8%
13,2%
30,6%
41,1%
29,4%
29,4%
9,8%
11,0%
11,9%
11,7%
12,5%
8,6%
4,3%
12,0%
5,3%
16,0%
3,3%
1,0%
100,0%

17,2%
3,4%
1,2%
99,9%

10,5%
2,3%
1,4%
100,0%

Et af de områder, hvor Broager havde meget lidt til fælles med de sønder
jyske købstæder og flækker var beskæftigelsen inden for administration og
liberale erhverv, hvor kun 6,8% af brauringeme i 1940 fandt deres arbejde.
Til sammenligning var de tilsvarende tal for købstæderne, flækkerne og by
sognene dette år 14,4%, 16,2% og 9,5%. Igen skal man være lidt varsom med
tallene, for offentligt ansatte administratorer, advokater og tandlæger m.fl.
var bestemt ikke ukendt i kommunens gadebillede. De 6,8% dækker over 270
personer. Blandt flækkerne var det kun Augustenborg med Statshospitalet,
der havde flere beskæftigede inden for dette område, og blandt bysognene
havde kun Bov med jernbanen og Gråsten flere beskæftigede inden for admi
nistration og liberale erhverv.
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På trods af det relativt lille tal havde kommunen i kraft af sin størrelse mange
beskæftigede inden for dette område. I 1970 var andelen vokset til 10%, men
som det var tilfældet med udviklingen inden for handel, så dækker den relativ
større andel over, at væksten indenfor området var langt større i andre af de
sønderjyske kommuner. Nok var antallet af ansatte inden for administration
og liberale erhverv vokset til 448 personer, men dette antal kunne næppe impo
nere flere af borgmestrene for de nye storkommuner i 1970. I Bov, Vojens,
Augustenborg og Gråsten var de tilsvarende tal 1.372, 1.351, 691, 439. Blandt
landsognene havde Skrydstrup med flyvestationen 548 beskæftigede, Ulkebøl
580 og Løgumkloster landsogn 356. Det som i 1940 var lidt af et særsyn var
ikke længere så sjældent og på dette område var Broager kommune ligeledes
blevet hentet af "udviklingen" andre steder i landsdelen.

Sammenfatning og udblik
Broager kommune var noget for sig, da kommunen blev skabt i 1922 og inden
havde Broagerland med teglværksindustrien været noget helt for sig selv i
Sønderjylland. Sådan var situationen også ved besættelsen i 1940 og kommu
nalreformen i 1970. Teglværksindustrien gav simpelthen Broager kommune et
erhvervsliv, en socialstruktur, en økonomi og et kommunestyre, der radikalt
adskilte sig fra stort set alle andre kommuner frem til 1970.
Før besættelsen var denne erhvervsstruktur et stort plus, der gav beskæftigelse
til en meget betydelig del af befolkningen og til en løn, som landbruget havde
svært ved at honorere. Efter krigen tabte Broager imidlertid pusten på flere
områder. Ikke forstået som tilbagegang. Udviklingen skete blot ikke i samme
tempo, som i købstæderne, flækkerne og de øvrige sønderjyske bysogne. Det
gjaldt ikke mindst befolkningsudviklingen, som slet ikke fulgte med og var
faretruende nær situationen i de rene landkommuner, hvor væksten var næsten
ikke eksisterende. Afgørende var afvandring fra Broager og et fødselsover
skud der på trods af de store fødselsårgange i 1940’erne i et trediveårigt per
spektiv var markant faldende med risiko for at gå i nul efter 1970.
På erhvervsområdet udbyggede kommunen frem til 1970 sin position som en
arbejderkommune med en vækst i beskæftigelsen inden for industri og hånd
værk, som var med til at cementere socialdemokratiets position i Broager og
en solid borgmesterpost fra og med 1946. Til gengæld var stigningen i beskæf
tigelsen inden for handel, administration og liberale erhverv, som generelt
skaber større indtægter, mindre end i sammenlignelige sønderjyske kommu
ner. Et perspektiv som kunne være spændende at følgende, når Broager kom
munes sidste 36 leveår engang skal skrives. Broager kommune var i årene fra
1945 til 1970 tydeligvis inde i et opbrud med en vækst, der ikke fulgte samme
takt som i købstæderne, de større bysamfund og især ikke udviklingen nord
for Kongeåen. Det var kommunen imidlertid ikke alene om i Sønderjylland.
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Perioden fra 1945 til 1970 var bestemt ikke uproblematisk for Broager. Nogle
forhold går imidlertid så hurtigt i den store glemmebog eller er så usynlige, at
vi også glemmer at værdsætte udviklingen. Broager kommune var i mellem
krigsårene og ikke mindst 1920’erne plaget af en dødelighed blandt især
spædbørn, der mere peger bagud i det nittende århundrede end fremad i det
tyvende århundrede. Personlige tragedier med en tydelig tendens til at ramme
kommunens arbejderfamilier. I løbet af de første efterkrigsår lykkedes det fak
tisk at reducere antallet af børnedødsfald til dødfødsler og enkelte dødsfald
formentlig som resultatet af større velstand stigende brug af hospitalsfødsler
og indførelse af sundhedsplejesker efter staten i 1937 gav kommunerne til
skud til ansættelse af sundhedsplejersker. I en tid, hvor velfærdsstaten er til
debat, er det nok værd at huske.
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Set & Sket 2004
Januar:
Vintervandring i Skodsbøl skov.
Efter 13 år som sognepræst i Broager rejser Inger Hjuler Bergeon til Odense.
Afskedsgudstjeneste d. 25.1. 2004.
Heike Korsemann Home og hendes søster udstiller på Fordeschule i Alnor.
Spejderkorps og F.D.F. holder nytårsparade.
Bedemand Britta Nørgaard stopper.
Fotoudstilling på biblioteket (Hans Chr. Lassen).
Broager Egnskor far ny dirigent.
Maritim historisk forening for Egernsund starter.
Nørkleklubben starter i kælderen under Røde Kors butik.
Frisørsalon Klipoteket åbner på Vestergade 1.

Februar:
Keld Christensen murer kunstværk til OL-park i Athen efter tegninger af Ulla
Viotti.
Fastelavnsris og gækkebreve udstillet på biblioteket.
Borgermøde om kommunesammenlægning.
Erindringsværksted på Broagerlands Lokalarkiv.
Leif Hansen åbner Radio forretning i Tobakshuset.
Afstemningsfest i Broager med Karsten Madsen som festtaler.

Marts:
4. klasserne udstiller plakater på biblioteket.
Lokalhistorisk forening har foredrag om den kolde krig.
Jesper Petersen fra 9. a kåret som årets bedste skolepatruljeelev.
Kirketårnet stormskadet.
Broagerlands Kunstforening holder påskeudstilling på Cathrinesminde Tegl
værksmuseum.
Jeanette og Bjarne Duus overtager skippergrillen i Brunsnæs, samtidig ænd
res navnet til Fjordgrill og Café.
Garantmøde i Sparekassen.
Steen Gottlieb får guldmedalje i bueskydning for hold.

April:
Wienercafé i sognegården ved Anne Marie og Knud Jørgensen, Odense.
Guldkonfirmation i Egernsund kirke.
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Fonden bag familiecentret på Iller Slot konkurs og det er slut med bo tilbud.
Lokalhistorisk forening og Broagerlands Lokalarkiv har 25 års jubilæum.
Boligforening af 42 bygger seniorboliger på Vestervang.
Eliane Karecki og Zofia Andersen udstiller i sparekassen.
Lars Krog, Højløkke 62 har 25 års jubilæum ved Broager kommune.

Maj:
Annette van Buren på besøg i Europa parlamentet.
Broager Amatørorkester afholder forårskoncert.
Lokalhistorisk forening for Broagerland arrangerer byvandring i Gammel
gab/Busholm.
Storegade 18 (Gottschalk) er blevet solgt.
Jan Hjortshøj ansat som ny kirkegårdsleder i Broager.
Egemsund friv. Brandværn fejrer 125 års jubilæum.
Willy Møller stopper som halbestyrer efter 28 år.

Juni:
Forstanderparret Pedersen, Broagerlands Efterskole stopper efter 13 år på
skolen.
Pia Hansen og Per Nielsen åbner café i Brunsnæs /tidl. Grill).
18. årgang af Cathrinesminde Teglværksmuseums årsskrift udgivet.
Hollandsk ægtepar åbner gårdbutik med mohair og brugskunst i Gammelgab
Sydbank i Egernsund lukker.

Juli:
Broager Maskinfabrik gået konkurs.
Kirsten Mølgaard ny skoleinspektør i Egernsund.
Ditte Marie Jørgensen ringriderkonge i Broager.
Peter Struck 50 års ringriderjubilar.
Ny statue opsat på torvet ved Brugsen.
Heinrich »Gas« Jacobsen besøger gasmuseet i Hobro og åbner afdeling, der
fortæller om hans liv med flaskegas.
Aziz Arefifard åbner pizzeria »Pino« på Møllegade.
Nye plejeboliger på Vesterdalen 20 taget i brug.
Hai Wilmar åbner forretning med udlejning af udstyr til vandsport i Marina
Minde.

August:
Henrik Sibbesen vinder 2 sølvmedaljer ved handicap-EM.
Ringridning i Brunsnæs.
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De første lejere flytter ind i Degnegården.
Martin Andersen åbner privat synshal i Broager.
Festival på Strandhjem i Brunsnæs.
Vibeke Fonnesberg udfører skulptur ved Solo byggeriet i Sønderborg.
Ringridning i Skeide.
Sommerfest i den tyske børnehave.
Vibeke Fonnesberg maler to nye portrætter til Billedsalen på Folkehjem.

September:
Kunstudstilling i Gammelmark.
Første spadestik til udvidelse af Rendbjerghjemmet.
Sværdfisk fanget i Vemmingbund.
Åbningsfest hos »Frk. Jensen« i Skeide.
Jægerne i Broager får Jægernes Naturfonds Brakpris 2005.
Bente Christiansen, Rødegade 3 udgiver bogen »Krøllerier på kendte stier«.
Broager Brandværns Danse- og Tyrolerorkester fejrer 25 års jubilæum.
Broager Frv. Brandværn fejrer 125 års jubilæum.
Conny Petersen åbner fodplejeklinik i Egernsund.
Miriam B. Petersen overtager Klippestuen i Egernsund.
Alsgades køreskole åbner afdeling i Broager.
Sparekassen åbner filial i Gråsten.
370 løbere deltager i Gendarmløbet.

Oktober:
Rita Dall udstiller malerier i Sydbank, Broager.
Udstilling med silkemalerier på biblioteket.
48 træer og buske plantes ved legepladsen i den tyske børnehave.
Færgegården i Egemsund revet ned.
Delegation fra Tyskland besøger beboerne på Vesterdalen.
Håndbold målvogter Rikke Schmidt besøger Egernsund skole.
Jan B. Jørgensen overtager sin fars slagterforretning på Storegade.
Broager Revy for 14. gang.
Museumsinspektør John Rendbo stopper på Cathrinesminde Teglværksmuscum.

November:
Dilettant i Skeide.
Jens Christian Petersen, Skeide, I.V Hansen, Broager og Henning Jurgensen,
Egemsund udnævnt til årets ledere.
Bogen »Broagerland XIII« udkommer.
Mariegård indvier ombygning.
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Jette Valentin overtager Vemmingbund Strandcafé og Minigolf.
Sixpack Bluesband Egernsund fejrer 10 års jubilæum.
Ringriderstatuen på torvet i Broager stjålet.
Andreas Aupke kåret til årets B.U.I.’er.
Julemarked på Cathrinesminde Teglværk.

December:
Helene Lausten får 5.000,00 kr. fra logen Catena til sit julearrangement for
ældre og ensomme.
Hanne Sørensen leder af biblioteket.
Tamilsk ægtepar overtager døgnkiosken.
Første spadestik til 30 nye boliger i Broager (Vestervang).

Set & Sket 2005
Januar:
Broager Brandværns danseorkester giver koncert i Frøslev lejrens Efterskole.
Kirkens vejrhane atter på sin plads.
Amatørorkester weekend på Broagerlands Efterskole.
Fakta åbner i Broager.

Februar:
9 nye andelsboliger opføres i Egernsund.
Lars Gormsbøl bliver brandkaptajn i Broager.
Hans Christian Mikkelsen ny brandkaptajn i Skeide.
Dilettant i Skeide.
Aflastningshjemmet Rendbjerg far træskulptur.
Sang og fortælle eftermiddag i Ældre Sagen.

Marts:
Maria Schwartz overtager blomsterforretningen »Tusindfryd«.
Torben Vestergaard, Århus, er ny leder af Cathrinesminde Teglværksmuseum
Skeide Forsamlingshus sat til salg.
Dagli’ Brugsen i Egernsund lukker.

93

April:
3 årgange fra Egernsund skole flyttes til Broager.
Kulturminister Brian Mikkelsen på besøg på Cathrinesminde Teglværks
museum.
Rejsegilde på Vesterdalen.
Røde Kors genbrugsbutik fejrer 10 års jubilæum.
Roger Sibbesen ny formand for Sparekassen.
»Ronja Røverdatter« opføres i Broagersalen.
Sparekassen i Broager har 160 års fødselsdag.
Jesper Lehmann vinder tur til U.S.A. hvor han skal på rumfartsskole.
Syd Job starter firma i Broager.
Guldkonfirmation i Egernsund.
Kajakroer druknet ved Vemmingbund.

Maj:
Kulturmåned på Cathrinesminde teglværk (3. maj Peter Langdal - 11. maj
Bjørn Nørgaard - 18. maj Kurt Ravn - 23. maj Kjeld Hellingsø).
Frem, H.K. 71 og Egernsund Tennisklub holder byfest.
Forsamlingshuset i Skeide sælges til Annette O ’Driscoll og forvandles til kul
tursted.
140 dagplejebørn fra Broager og Egernsund til »dyrskue« hos Iwang i Smøl.
Broager konservative vælgerforening fylder 75 år.
Hornes autoværksted godkendt til omsyningsværksted.
Ældre Sagen har anlagt petanguebane ved ringriderpladsen.
Peter Brodersen, skoleinspektør i Egernsund starter som økonomisk og admi
nistrativ konsulent ved Broager kommune.
Ole Hansen (Smøl) vinder maleri udført af Vibeke Fonnesberg.
Margit Hansen ny dirigent for Sønderborg/Nordborg Brandvæmsorkester.
Heinrich Jacobsen (Heine Gas) udsat for røveri.
17. årsskrift fra Cathrinesmindes Venner udkommer.
Børnekulturmåneden starter på Cathrinesminde Teglværksmuseum.
Dagplejens dag 2004.
Skoleelever fra Egemsund og Broager planter kongeligt træ.
Vognmand Erik Moldt fejrer 40 års jubilæum.

Juni:
Teglværksspillet »Til arbejde - liv eller død« opføres på Cathrinesminde Tegl
værk.
Ny informationstavle indviet for Gammelmark stillingen.
Udstillingen »Sønderjysk industri« åbner på Cathrinesminde Teglværk
Skeide gymnastikforening har 60 års jubilæum.
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Æ Hyt indviet i Skeide.
Parkunderholdning.
Pizzamand Djafari vender tilbage til Møllegade 10.
Spejderne har kræmmermarked.
Petersens tegl leverer sten til opbygning af museum i Køln.
Grundlovs møde med Kent Kirk ved Bent Have i Dynt.

Juli:
Brand på gården »Stenbæk« i Vemmingbund.
Jørgen Toft, Skeide får 60 års medalje ved ringridningen i Broager.
Blikkenslager Johannes Jensen flytter til Dyntvej 49.
Ringridning i Broager.
Birgit Juhler har 25 års jubilæum i Sparekassen.
Laila Hiinersen og Steen Gottlieb bedste danske bueskytter ved
VM for juniorer.
Ældresagen inviterer til grillaften i Egernsund.

August:
Erik Kornbeck til O.L. i Athen med skydeskiver til bueskytterne.
Stefan Klit Søndergaard ny sognepræst i Broager.
Jes Jacobsens Hotel rives ned.
Ringridning i Brunsnæs.
Fire afrikanske musikere giver koncert i Broager kirke.
Boligforeningen af 1942 overtager ansvaret for administrationen i Broager.
Andelsboligforening.
Ringridning i Skeide.
Idrætsuge i Egernsund.
Lykke Christiansen ny administrativ leder af Strandkroen i Vemmingbund.
Rejsegilde på Strandhjem.
Musikfestival på Strandhjem.

September:
Brunsnæs kro lukker efter 356 år.
Henrik Sibbesen, Smøl til handicap OL
Husflid udstilling på Cathrinesminde Teglværksmuseum.
Cirkus Baldoni gæster Broager.
D.C.H. Broager fylder 10 år.
Børnehaven »Himmelblå« har 25 års jubilæum.
Randi Degn, Broagerlands Efterskole Danmarks bedste bueskytte.
518 personer deltager i Gendarmløbet 2005.
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Ruth Brandstrup, forstander på Strandhjem i Brunsnæs har 25 års jubilæum.
Egon Weber Paulsen indsat som præst ved Broager kirke.
Frem Egernsund holder loppemarked.

Oktober:
Lars Christensen ny kreditchef i Sparekassen.
Udstilling på Cathrinesminde Teglværk af historiske motorer.
Rugeri i Midtskov ramt af Newcastle disease.
Kurt Müller Pawlowski tidl. Broager udgiver bogen »En lille drengs oplevel
ser under besættelsen«.
Lokalhistorisk forening for Broagerland starter erindringsværksted.

November:
Rejsegilde på Degnegården.
Skeide gymnastikforening afholder Teater-og Fodboldfest.
Broager Andelsboligforening køber den tidligere Dagli’ Brugs i Egernsund.
Det nye Strandhjem indviet.
Rejsegilde på Rendbjerghjemmet.
Værestedet i Broager fylder 5 år.
Erik Bendtsen Egemsund rejst til Yemen for Røde Kors.
Knud Erik Jørgensen, Østergade 10 leverer juletræ til Torvet i Broager.
48 idrætsudøvere hædret af Broager kommune.
Julemarked på Cathrinesminde Teglværk.

December:
Mia Westerdahl ny frisør på Pileløkke 22 i Broager.
Svend Østergaard, Rendbjerghjemmet har 25 års jubilæum.
Benzinrester fundet under Jørgensby.
Ældre Sagen forærer juletræ til plejecentret Vesterdalen.
Smykke- og elektronikfirma flytter til Borgergade i Broager.
Paddehattebump i Dynt fjernes.
Dukketeatret »Svantevit« opfører juleevangeliet i Egernsund kirke.

Karin Flugt Jonasson
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