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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
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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
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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
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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.
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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
35

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
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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.
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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).

51

Kornhøst med le (Fra Landbohistoriske billeder)

52

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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(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.

66

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.
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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.

