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F O R O R D D ette hæfte om lokalhistorien på Broagerland 
et femte i rækken. Ligesom de foregående fire 
hæfter er dette dels originalbidrag fra velvillige 
m edlem m er af foreningen, dels gengivelser af 
lidet kendte arbejder om vor hjemegn som kan 
have interesse for vor læserkreds, så at det kan 
forsvares at gengive dem her. Vi takker alle bi
dragydere som har medvirket til udsendelsen 
af dette hæfte. Selv om det ikke er nogen år
bog, er vi glade over, at vi stadig kan samle stof 
til at udsende om vor hjemegns fortid.

Vi opfordrer vore læsere og andre interesse
rede til at komme med ideer til fremtidige hæf
ters indhold. Enhver henvendelse vil modtages 
med tak. A f de foregående hæfter om Broager
land er num rene I og II allerede udsolgt og ef
terspurgt. og det ser desværre ud til at der ikke 
er økonomisk basis for at genoptrykke dem. 
D er er nogle eksem plarer tilbage af hæfterne 
III og IV, ligesom der stadig kan skaffes ek
sem plarer af A. C. Rasmussens bog om B ro
ager skole. Vi benytter som altid lejligheden til 
at gengive gamle billeder eller postkort her i 
hæftet, og vi opfordrer igen til ved oprydning at 
betænke arkivet m ed papirer, billeder og andre 
arkivalier. D et er ud fra arkivets samlinger at 
grundlaget for mange artikler i dette hæfte er 
skabt. Vi håber på den samme velvillige m odta
gelse, som er blevet de foregående hæfter om 
Broagerland til del.

Bogudvalget
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Rutebilforbindelsen 
Brunsnæs - Broager - Nybøl 

V. Sottrup - Snogbæk 
Sottrupskov

A f  Karin Flugt Jonasson

e f t e r  a t  b r o a g e r b a n e n  var blevet nedlagt i 1932 savnede 
man i Broager en forbindelse til Sundeved. Især de næringsdrivende i 
Broager blev berørt, da der samtidig var blevet bedre forbindelser til 
Sønderborg.

Borgerforeningen i Broager enedes derfor om på et m øde hos Jes Ja
cobsen den 16. septem ber 1932, at skrive til trafikm inisteriet i Køben
havn. Man ønskede en rute fra Broager til V. Sottrup og en rute fra 
Brunsnæs til Broager. D en 17. oktober 1932 fik borgerforeningen føl
gende svar:

»I Anledning af den ærede Forenings Skrivelse af 23. f. M. angaa- 
ende O prettelse af Autom obilruter fra Broager til V. Sottrup og Bruns
næs skal man m eddele, at Statsbanerne for førstnævnte Rutes Ved
kom m ende har m odtaget et ligelydende Andragende fra Sottrup Sog- 
neraad, hvortil man under 29. August d. A. har svaret, som det frem- 
gaar af vedlagte Afskrift.

Angaaende R uten Broager-Brunsnæs skal man udtale, at den paa 
Grund af overordentlig ringe Benyttelse blev nedlagt som urentabel.

Da forholdene ikke har ændret sig siden Nedlæggelsen, vil en G en
optagelse af Driften give direkte Tab, og m an beklager derfor ikke for 
Tiden at kunne imødekomme A ndragendet.

Hvad angaar Taksterne, skal man henlede Opm ærksom heden paa, 
at der fra 1. O ktober er sket en Nedsættelse bl. a. i Forbindelse med 
Broager. En Ordning, hvorefter Rutebillinierne i Sundeved skulde 
indgaa i den almindelige direkte Billetudstedelse med Beregning af 
normal Billetpris for den samlede Transportafstand pr. Bane og pr. Bil, 
vilde ganske forrykke disse R uters økonomiske Basis og kan allerede 
af denne G rund ikke komme i Betragtning«.
D erefter besluttede man på et møde den 18. oktober 1932 at oprette et
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selskab der kunne overtage rutebildriften, og søgte derfor gennem 
Broager Kommune koncession fra am tet vedr. ruten Brunsnæs- 
Snogbæk.

D en første rutebil 1933.

Man henvendte sig så til min far Christian Møller, der boede hos 
Hoffgaard i Vestergade i Broager og forespurgte om han var inter
esseret i at køre ruten. H an arbejdede dengang ved udvidelsen af vejen 
Broager-Nybøl over Smølvold og havde også kørekort til lastbil, men 
skulle så have udvidet førstehjælps kursus. Far var meget interesseret, 
fik også koncessionen men m åtte gå til form anden for borgerforenin
gen for at meddele, at han ikke selv var kapitalstærk nok til at overtage 
driften og bad derfor borgerforeningen indkalde til et offentlig møde.

D ette blev afholdt på C entralhotellet den 30. maj 1933. Proble
m erne blev fremlagt, og man oprettede et udvalg der skulle arbejde vi
dere med sagen. I dette udvalg var foruden købmænd fra Broager også
H. C. Ley, V. Sottrup, kom m unesekretær Jørgensen, V. Sottrup og sog
nerådsform and Gorrigsen, Nybøl.
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Rutebilforeningen blev oprettet den 26. 9.1933 med købm and Johs. 
O hrt som form and, næstformand og sekretær Jørgensen, V. Sottrup, 
kasserer Heinr. H orn. R uten blev påbegyndt lørdag den 30. septem ber 
1933 med en prøvetur, hvor Johs. O hrt og Heinr. Horn deltog og star
tede så officielt den 1. oktober 1933 med at køre 3 ture dagligt.

Rutebilen var en Chevolet 1928 m ed 10 pladser. Far m åtte stille en 
kaution og da han ikke havde megen kapital indgik alt fars og mors 
indbo og ejendele også i kautionen. D et første år skulle der ikke afdra
ges på gælden på rutebilen, men alle reparationer skulle far betale.

Den anden rutebil 1933-1940.

Befolkningen i de kom m uner hvor rutebilen kørte benyttede sig flit
tigt af forbindelsen og som tiden gik blev økonom ien så god at far 
kunne betale bilen.

At han var vellidt som chauffør, var der mange der gav udtryk for. 
Altid var han hjælpsom, og mødre kunne roligt lade deres børn, store 
som små, køre med rutebilen alene, de skulle nok altid komme frem til 
bestem m elsesstedet. Jeg kan huske hvordan ældre m ennesker hængte 
et lille flag ud, når de skulle med rutebilen, og far ventede altid på at
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de fik låst døren m. m. H an kunne også lukke for høns og ænder og an
dre husdyr hvis en passager ikke kom hjem før næste dag. Ind imellem 
kunne det også hænde, han kørte turistkørsel. Så lejede han en anden 
vognmand til at køre ruten.

Krigen kom i 1940 og bededag den 19. april 1940 da far kørte på vejen 
mellem Iller og Brunsnæs lå der en tysk spærreballon midt på vejen. 
Han prøvede at få ballonen ind i rutebilen, m en da det ikke lykkedes 
på grund af størrelsen, stak han en kniv i den, hvorved gassen sivede ud 
og blev antændt af en gnist fra m otoren, så der skete en eksplosion og 
rutebilen udbrændte totalt. Far blev en del forbrændt og meget 
chokeret.

R uten blev derefter indstillet så længe krigen varede, men i foråret 
1946 besluttede bestyrelsen i aktieselskabet som stadig eksisterede, at 
prøve på at få forbindelsen igang igen. Man udstedte nye aktier og 
købte en rutebil, m en lige inden den skulle leveres brændte den i en 
lade. D er blev derefter købt en Magirus D eutz og den 1. juli 1947 star
tede ruten igen.

Tiden efter krigen var en anden, der var ikke så mange passagerer 
mere (deraf fik Christian M øller navnet toem  Cedde!). B illetpriserne 
var små, rutebilen gammel med mange for den tid dyre reparationer, 
så økonom ien blev dårligere og dårligere da far tit m åtte leje en anden 
vogn hos H erm annsen i Sønderborg. Som det frem går af hans kasse
bog fra januar m åned 1949 var indtægterne 2.326,75 kr. og udgifterne 
i samme m åned 2.231,50 kr. Far overdrog derfor ruten til Chr. Christen
sen, Skodsbøl i 1950. Christensen kørte ca. 1 år, derefter overtog 
D. S. B. ruten og far blev efter anbefaling fra rutebilforeningen i B ro
ager ansat som chauffør. H an kørte til 1965 og m åtte så holde på grund
af sygdom I ramt* oe cowoums i

Christian M øller's 
førerbevis, 
udstedt første gang
24. 8. 1931.
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Chaufføren læser nyhederne inden næste busafgang.

TAKSTER FO R  PE R SO N B E FO R D R IN G E N  1933
på bilruten Brunsnæs - Broager - Smøl - Nybøl - Vester Sottrup - Snogbæk

Brunsnæs Broager Smøl Nybøl Vester
Sottrup

Snogbæk

E B  D B E B  D B E B  D B  E B  D B E B  D B E B  D B

Brunsnæs _ _ _ . 40 75 55 100 70 120 100 180 130 240

B roager 40 75 - - - - 20 30 30 45 60 110 90 160

Smøl 55 100 20 30 - - - - 30 40 50 90 80 140

Nybøl 70 120 30 45 30 40 30 50 60 110

Vester Sottrup 100 180 60 110 50 90 30 50 30 50
Snogbæk 130 240 90 160 80 140 60 110 30 50 - - - -



Jëmlûs.

Plankort over rutebilstrækningen Brunsnæs-Snogbæk.
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Broagerlands 
Ungdoms- og Idrætsforenings 

oprindelse
Dens centrale placering i dansk foreningsvirke 

siden århundredeskiftet

A f  Kristian Sibbesen

MANGE NATIONALE SØNDERJYSKE FORENINGER har haft
deres udspring fra sam m enkom ster i private hjem. De blev stiftet med 
vidt forskellige foreningsnavne, men form ålet var altid at fremme 
danskheden. D er var måde med friheden dengang i Sønderjylland. 
Foreninger har fået bøde for at have gymnaster under 18 år med på hol
det. Det er også hændt, at man udstillede lytteposter og holdt bagdø
ren åben, så foredragsholderen i tide kunne forsvinde og blive ledsaget 
til banegården mens en lokal mand besteg talerstolen, før øvrighedens 
ordenshåndhævere trådte ind i salen. D et var under frem m edherre- 
døm m e, det var trængselstider, men man lod sig ikke kue.

U nder disse om stændigheder stiftedes den 15. august 1901 »Broager 
Gymnastikforening«. Første sparsomme referat i protokollen er over 
et år senere fra en generalforsamling den 2. septem ber 1902. M an be
rettede af ganske bestem te årsager ikke så meget dengang.

Det var Jørgen A ndresen, Skrækkehøj, der igen og igen kaldte til 
samling om et dansk foreningsvirke på egnen, 
og han blev da også foreningens første for
mand og samtidig gymnastikleder.

Allerede i 1903 blev han på form andspo
sten afløst af Jens Christensen, Smøl. Samme 
år var »Nordslesvigs fælles Idrætsforening« 
stiftet, og i 1904 indmeldte Broagerforenin- 
gen sig i fællesskabet.

1906 var der både pige- og karlegymnastik 2 
gange ugentlig. Ved gymnastikopvisningen 
var karlene iført lange hvide gymnastikdrag
ter med rødt bælte, det har åbenbart faldet 

Jørgen A ndresen. myndighederne for brystet, idet der blev ud
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stedt forbud mod deltagelse af gymnaster under 18 år. M an prøver at 
gennemføre fodbold for karle og kurvebold for piger samt nu og da fol
kedans og sanglege, også skyggede foredragsm øder og selskabelige 
samvær fandt sted.

1909 overtog Frederik Jensen, Villesholt form andsposten, og det 
blev hans tunge opgave gennem de bitre krigsår at holde foreningens 
virke levende trods savn og fravær i mange hjem.

D en 8. m arts 1912 samledes igen en lille privat flok på 8 personer hos 
Jørgen A ndresen, Skrækkehøj. Hans datter, Ellen A nker Møller 
erindrer endnu den pågældende aften, hvor hun fra værelset ved siden 
af hørte klangen af deres sangstem m er i dagligstuen. Og den 14. april 
samme år stiftedes »Broagerlands Ungdomsforening ved et møde på 
Centralhotellet, og den 18. maj, da det første foreningsmøde afhold
tes, var der indm eldt ca. 300 medlemmer.

D et har ikke været muligt at opspore protokoller fra denne forening, 
som virkede fra 1912-1933. M en i fællesskab m ed gymnastikforeningen 
kunne der nu bydes på flere sam m enkom ster samt anspore til bredere 
folkeligt islæt.

M ed krigsperioden 1914-18, hvor adskillige af de unge mænd i bedste 
alder blev indkaldt til krigstjeneste, blev der lagt en tyngende og alvor
lig dæmper på alt dansk foreningsarbejde i Sønderjylland. Og mens fol
keligt foreningsvirke nord for Kongeåen blom strede og havde tilslut
ning som aldrig tidligere - det er tendenser, der altid følger m ed træng
selstider - så faldt over 5000 unge danske sønderjyder på slagmarken 
for en sag, der ikke var deres. D et kan og skal ikke vurderes hvilken be
tydning deres medvirken i sønderjysk foreningsliv kunne have betydet 
efter genforeningen.

Jørgen A ndresen, Skrækkehøj blev også ovennævnte forenings 
første formand og virkede indtil han i en alder af kun 38 år døde i 1916.

A f efterfølgende formænd kan trods de savnede protokoller nævnes 
lærer Johan Jensen, Broager, postm ester Berggren, Broager og bager
m ester Nielsen, Broager.

1920 afløstes Frederik Jensen som form and for »Broager Gymnastik
forening« af Peter Toft, Dynt. Foreningens første fane blev indviet i 
1920 m ed påskriften »Vi vil frem«.

Foreningen tog navneskifte til »Broager Idrætsforening« og sam ti
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dig opløstes »Egernsund Boldklub« og indgik i Broagerforeningen.
Nu stod afstemningen om genforening med Danm ark for døren og 

Broagerlands borgere både i og udenfor foreningen tog ivrigt del i at 
medvirkke til et godt afstemningsresultat.

På afstemningsdagen den 10. februar 1920 samledes danske borgere 
på kirkepladsen og gik herfra i optog gennem byen med M usikforenin
gen og tre faner i spidsen. Skolebørnene havde fri og fulgte selvfølgelig 
også med.

Og da der ved aftenens festlige sammenkomst blev oplyst, at der var 
2323 danske stemmer, altså 78% for D anm ark, var feststemningen og 
begejstringen stor. Nu fulgte så genforeningen den 15. juni samme år, 
og alt dansk foreningsvirke kunne udfolde sig frit.

B roager karlegym nastikhold 1420.

I 1921 gik form andsposten over til lærer Alfred Jensen, som så igen 
i 1923 afløstes af A ndreas H ansen, Dynt. Han viste en stærk national 
linie og den 24. 4. 1927 tegnede han foreningen som medlem af »Land
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eværnet«, en nystiftet sønderjysk forening med formål at bevare dansk 
jord i dansk besiddelse. Tilslutningskontingentet var 100 kr. D er blev 
på den efterfølgende generalforsamling rejst stærk kritik af hans for 
stærke nationale ledelse. A ndreas Hansen stillede sit m andat til rådig
hed og fordrede samtidig generalforsam lingens godkendelse af Land- 
eværns-medlemsskabet. Såvel formandsvalg som m edlemsskabet fik 
eenstemmig godkendelse og A ndreas Hansens aktive linie fortsatte, 
bl. a. udfærdigede han også med en sjælden nøjagtighed en national 
jordebog omfattende Broagerland.

Pige- og karleholdet 1921.

Foreningen afholdt årlige idrætsstævner på den gamle ringriderp
lads (nu Farverløkke). Turneringskampe i boldspil påbegyndtes og 
Broager gjorde sig flere gange gældende som kredsvindere og flere år 
senere også som sønderjyllandsm estre i fodbold.

Foreningens pige- og karlegym naster deltog også i det årlige gymna
stikstævne i Sundeved Forsamlingsgård. *£

1927 overtog Peter Tychsen, Kram m ark form andsposten. Ud over 
det idrætslige blev der også opført am atørteater, ligesom folkedansen 
fik en fast plads i foreningsarbejdet, i 1928 indviedes fane nr. 2 og for-

18



■ ningens første fane fik en ophængsplads på væggen i Centralhotellets 
sal. 1929 overtog lærer Carl Jensen formandsposten. Og i 1930 afholdt 
loreningen m ed god tilslutning et svømmekursus strækkende sig over 
samtlige første 14 aftener i juli. Teglværksbroen ved Cathrinesminde 
u glværk blev beredvilligt stillet til rådighed og der var omklædning i 
lørreladerne.

Gymnastik- og svømmelærer Iversen fra Haderslev var en dygtig in
struktør og initiativet var det første af sin art inden for »De danske 
( lymnastik- og Skytteforeninger«, så allerede ved den lejlighed blev 
Cathrinesm inde teglværk kendt og presseom talt som anvendeligt til 
dette tiltag.

D eltagere fra svøm m ekursus ved Cathrinesm inde Teglværk.

I ri idræt i form af atletik fik nu også plads i foreningsarbejdet.
( arl Jensens form andsperiode i idrætsforeningen strakte sig til 1933, 

c la foreningen blev sam m ensluttet m ed førom talte »Broagerlands 
I ingdomsforening«.

I )cr blev ved sammenslutningsgeneralforsamlingen vedtaget nye og 
kulturelt vidtfavnende love.

Foreningen stod tilsluttet »De danske Ungdomsforeninger« og 
• Sønderjysk Idrætsforening« og virkede efter disse to foreningers mot- 
i"  T  n vågen dansk, kristen Ungdom« sam t: »En sund Sjæl i et sundt 
I egerne«.

Foreningens navn blev som det også er i dag 55 år senere: »Broager
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lands Ungdoms- og Idrætsforening«. Og dens kendemærke blev de 
to kirketårne med Sankt Jørgen og dragen om kranset af forenings
navnet.

Carl Jensen blev denne nye forenings første formand. Foreningsty
pen som om fattede alt kulturelt dansk såvel idræt som det folkelige var 
tidligt på vej heri hele Sønderborg-om rådet, det gav større medlemstal 
og mere fællesskabsfølelse. O m rådet hernede blev også kaldt de store 
foreningers om råde. Iflg. De danske Ungdomsforeningers årsskrift 
var det ret typisk over det ganske land med de mange små landsogne 
at se foreningsstørrelser med kun 40-70 m edlem m er mens flere for
eninger her i om rådet var indtil 10 gange større selv om de store år
gange endnu ikke havde meldt sig dengang.

Udfordringerne i en grænselandsforening blev omkring 1933 større 
efter at truende skyer trak op over sydlige himmelstrøg, og syd for 
grænsen lød der højlydt røster om grænserevision.

Danske foreninger rykkede tæ ttere sammen og »Dansk Samfund« 
blev stiftet, »Det unge Grænseværn« blev stiftet, og i fællesskab blev 
der hver forsommer afholdt et stort fri luftsstævne. D er kan nævnes 
Dybbøl, som netop i 1933 var det største med 40.000 deltagere. H jerte
høj ved G råsten, A abenraa, Tønder m. m ., hver gang m edbringende 
foreningsfanen til fælles opmarch.

Friluftsstævneprogrammerne var korte taler og gymnastik af store 
amtshold. I Tønder endog som et stort samlet sønderjysk hold med lek
tor Rosendahl som leder af karlehold og Inger Enem ark som leder af 
pigehold. D e årgange, der var aktive deltagere glemmer aldrig dette 
stævne, og ej heller den røst som det netop med stævnet var ment at 
give tilkende over grænsen mod syd.

Sønderjydsk Teaterforening blev på H. P. Hanssens initiativ stiftet 
den 26. oktober 1929 med det formål: »at få dannet en sammenslut
ning, der skulle tage sig af den opgave at føre god, dansk dramatisk 
kunst til landsdelen og samtidig skaffe midler til veje til gennemførelse 
heraf.«

D ette tiltag skulle ses som et modtræk til, at man fra tysk side i m e
get høj grad drog teatret ind som en betydelig faktor i den national-kul- 
turelle kamp. D er kom nu et righoldigt udbud af rejsende turnéforestil
linger. Og Broager tilsluttede sig selvfølgelig landsdelsforeningen. Det 
blev gennem årene til mange forestillinger opført på forsamlingsgår
dens scene i Broager. Senere blev der tilbudt friluftsforestillinger fra
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Odense Teater, der i som m erm ånederne var villige til at turnere i det 
sønderjyske grænseland.

Som friluftsscener blev brugt private haver bl. a. østre præstegårds, 
Reinhold Hansens på Set. Pauli og Carl Jensens på Vesterbakke.

På idrætsområdet stillede kommunen i 1934 en ny idrætsplads til rå
dighed i Broager østom råde, hvor nu Toften ligger, der nåede dog ikke 
at blive opført omklædnings- og toiletfaciliteter før endelig anlagt 
plads blev oprettet hvor nu ringriderpladsen er. Og i 1975 fulgte så det 
nye store idrætscenter efter og et p a j  år senere også med klublokaler 
m. m.

Gymnastikken havde fra begyndelsen haft til huse i forsamlingsgår
dens store sal og fungerede godt der indtil skolen ved en udvidelse fik 
bygget ny gymnastiksal, som derefter var til rådighed. D a opstod pro
blem et med at pigegymnastikken ikke kunne være sikre på et klaver til 
musikledsagelse til rådighed. Gode råd var dyre, men foreningen løste 
det ved at købe og overlade skolen et klaver til bygningsindvielsen, og 
fik så lovning på, at frem tiden på det om råde var sikret.

Senere er hal med faciliteter som en »Selvejende institution« opført; 
endda i meget stor udstrækning som frivillig indsats og med betydelige 
midler givet som økonomiske bidrag.

Tilbage til anden verdenskrigs udbrud den 1. 9. 1939, netop den af
ten holdt Broagerlands Ungdoms- og Idrætsforening høstfest på for
samlingsgården, der var ringe tilslutning på grund af den trykkende 
stemning, der bredte sig i befolkningen.

Var krigsudbruddet gnisten, der tændte Europa i flammer? senere 
kom så den 9. april 1940 med tysk besættelse af D anm ark og kongens 
opråb til det danske folk.

Fra nu af havde de fleste foreninger stærk tilvækst, det viste, at ti
dens alvor bragte dansk ungdom til at søge.'sammen og mødes om de 
værdier, der har bærekraft i strenge tider. M en ukueligheden viste sig 
også ved at »Danske studenter« inden april m åned var omme havde ud
sendt »Danskerens ti bud« som illegalt flyveblad.

D et lokale foreningsarbejde fortsatte norm alt med god tilslutning 
trods nu og da kolde sale.

D en 5 .7 . 1941 havde foreningen kontakt m ed 16 Heim dalstudenter, 
og ved et aftenm øde fortalte oberstløjtnant Bartholdy om 9. april.

»Heim dalstudenterne« udgjorde sammen m ed studenterforeningen
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TIL DET DANSKE FOLK
Tvske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og 

har gjort Landgang forskellige Steder. Den danske Regering 
har linder Protest besluttet at ordne Landets Forhold under 
Hensyn til den Besættelse, som har fundet Sted, og i Henhold 
hertil kundgøres følgende:

De tvske Tropper, der nu befinder sig her i Landet, træder 
i Forbindelse ined den danske Værnemagt, og det er Befolk
ningens Pligt at afholde sig fra enhver Modstand overfor disse 
Tropper. Den danske Regering vil forsøge at sikre det danske 
Folk og vort I .and imod de af Krigsforhold følgende lilvkker 
og opfordrer derfor Befolkningen til rolig og behersket Hold
ning overfor de Forhold, som nu er opstaaet. Ro og Orden maa 
præge landet, og loyal Optræden maa udvises overfor alle, som 
har en Myndighed at udøve.

København, den 9. April 1940.

Christian R.  /

Tfe. Stauning.

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

Gud bevare Dem alle. Gud bevare Danmark.

Christian R.
Amalienborg, den 9. April 1940.
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»To Løver« en stærkt nationalbevidst organisation som havde en selv
stændig status i tilslutning til »Dansk Studenterforening«.

Med illegal bladvirksom hed kender vi dens betydning under besæt
telsen mens dansk presse var stækket. D et kan i denne forbindelse 
også nævnes, at i 1920 stod H eim dalstudenterne grænselandsforenin
ger bi med national hjælpetjenste.

Fra 1941 foranstaltede ungdom sforeningerne i Sønderborg amt fæl
les indbydelse til fortrolige m øder til belysning af D anm arks alvorlige 
situation.

Fælles m ed andre danske foreninger fejredes kongens fødselsdag 
den 26. septem ber 1942 m ed fyldt sal både på Forsamlingsgården og 
hos Fr. Jacobsen.

19. januar 1943 havde vi rek tor Egebjerg Jensen til at fortælle om Kaj 
M unk, hans v irke, hans skuespil og hans dristighed til at tale frit - inden 
der var gået et år, var Kaj M unk clearingmyrdet.

Krigskorrespondent Børge Rudbæk fortalte ved et m øde m ed fyldt 
sal om Frankrigs fald.

Og ind imellem alle disse ekstraordinært prægede m øder foregik det 
normale foreningsvirke året igennem: Gymnastikopvisningen, idræts
stævner, Set. H ansfest, høstfest, am atørteater, foredragsmøder, cykle- 
udflugt, adventsmøde, julefest m. m.

I forsom m eren 1944 følte Carl Jensen sig nødsaget til at søge ukendt 
opholdssted, og han fandt senere på året mulighed for at komme med 
en fiskebådstransport til Sverige, hvor han opholdt sig på Fristad folke
højskole. U ndertegnede overtog som næstformand foreningsledelsen.

Den 6. juli 1944 havde vi igen kontakt med en mindre flok Heimdal- 
studenter, flere af deres venner var af forståelige årsager i skjul under 
skyggenavne, men de 9 som m ødte var ukueligt oppe på mærkerne.

D e snærende bånd om Danm arks frihed krænkede m ere og mere 
den danske befolkning og derm ed også frit foreningsvirke.

D e samvirkende sognerådsforeninger henstillede om at være forsig
tig i både daglig adfærd og fest. Vi afkortede danseaftenerne for senere 
helt at stoppe. Og ganske hemmeligt begyndte en organiseret bred 
modstandsbevægelse at være under opbygning på Broagerland.

E fter 5. maj 1945 var det ligesom en ny tid begyndte. D e fem onde 
år var slut og norm alt foreningsarbejde kunne igen begynde, det var 
festdag i D anm ark, de store friluftsstævner blev endnu større bl. a. 
med 100.000 samlet på Skamlingsbanke i juni 1945.
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I den lokale ugeavis indbød vi fra Broagerlands Ungdoms- og Idræts
forening i en artikel alle, der fremover ville være m ed i et frit dansk for
eningsarbejde til at være velkommen, og medlem stallet steg betyde
ligt. D et var let at have med foreningsarbejde at gøre dengang, der kan 
nævnes mange foredragsholdere, som kunne samle fyldte sale og m ed
lem m erne var lydhøre.

Foreningen var grænseoverskridende i sam arbejde om flere arrange
m enter fælles med Flensborg danske ungdomsforening fra 1947 og 
fremover i en årrække.

Teatervirksomhed foregik nu på en forbedret forsamlingsgårdscene, 
der også blev opbygget med tilskud fra betydelige frivillige bidragyde
re. Og endelig lykkedes det efter lange og besværlige forhandlinger at 
få D et kongelige Teater til Broager med to årlige turnéforestillinger, i 
alt blev det til mange herlige teateroplevelser. A f nedenstående kan 
ses, at takken også gjaldt gensidigt.

✓
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Vi har i det videre foreningsarbejde haft rundbordssam taler, dem on
stration af en retssag, åben sangtime til senere radioudsendelse, revyer 
m. m. Politiske oplysningsmøder blev efter den nedsatte valgretsalder 
bragt på bane og adskillige tidligere ministre har i den anledning stået 
på forsamlingsgårdens talerstol. Efterårsm øde m ed foredrag af en høj
skolemand og en præst var fast ramme i det kulturelle foreningsele
ment.

Ved andre m øder med oplysning om hvad der skete i England og 
Tyskland under krigen har talere været M arie H ansen de Lowert, der 
som m edarbejder og speaker ved BBC fortalte om England under kri
gen. Næstkom m anderende i region III Johs. Rosendal talte om Eng
land samt den organiserede opbygning af modstandsbevægelsen. Pa
stor Riishøjgård og Johanne H ansen, »Danm arks Johanne«, fortalte 
om de frygtelige forhold og lidelser i en tysk konzentrationslejr, og che
fredaktør Børge Outze, Inform ation om opbygning og organisering af 
den illegale presse.

På idrætsom rådet begyndte nedsatte udvalg at præge og tilrette
lægge en bredere vifte af idrætstilbud, ram m erne m ed gode faciliteter 
var til stede eller under opbygning, og de store årgange voksede til og 
begyndte at deltage.

Redegørelsen er her nået frem til den nyere tid, de fleste kender, 
men om føje år er også denne tid af dansk foreningsvirke og herm ed 
også Broagerlands Ungdoms- og Idrætsforenings placering og betyd
ning historie. Men BUI som den oftest kaldes i dag vil fortsætte og også 
præge frem tiden, måske på nogle om råder afløst af arrangem enter 
som lokalhistoriske møder, am atørorkestre, sangkor, folkedans, tu 
ristforeningsinitiativer, studiekredse m. m. og lad os så glæde os over 
at der også bliver taget disse kulturelle tiltag.

Foreningsaktivitet lever altid under forandringens lov, m assem e
dierne præger tilværelsen og virker afsmittende på fordringerne til at få 
udfyldt et vidtforgrenet fritidsbehov.

Foreningsarbejde som det BU I står for går m ere og m ere over til at 
være idræ tsbetonet, der findes jo en helt utrolig bred vifte af vidt for
skellige idrætsgrene.

D en nationale kappestrid i grænselandet er i dag afløst af fredelig 
sameksistens m ed gensidig respekt for hinandens virke.

Foreningsformænd, der efter krigen har stået for ledelsen er i række
følge: Kristian Sibbesen, Jørgen Jacobsen, Chr. Caspersen, Frede R.



Tychsen, H erm an Møller, A rne Schmidt og nu Birte B. Sørensen.
D et har i denne artikel været umuligt at nævne alle dygtige for

eningsm edarbejdere i såvel skiftende bestyrelser, udvalgsmedlemmer 
eller gymnastik- og idrætsledere i m arken.

Broagerlands Ungdoms- og Idrætsforening er med sit virke et vigtigt 
led i den kæde der på det kulturelle om råde kom m er til at præge frem 
tidens fritid.

D enne artikel har haft til formål at berette om dens historiske oprin
delse og nationalitetskam pen som den foregik i en grænselandsfor
ening i det om handlede tidsafsnit.

Beretningen er dels skrevet udfra tilgængeligt kildem ateriale fra for
eningsprotokollerne, og dels, hvor protokollerne ikke findes, er der 
søgt oplysninger hos forskellige af de ældste foreningsdeltagere.

Kristian Sibbesen.
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I 20’erne på C entra lho telle t, lille sal. Fra venstre: K lein, G uderup. Skaarup. Jørgen 
Klein. Rasmus Tychsen. Negendahl. N. H. Jørgensen. E llen Anker-M øller. K jarkan 
Møller. J. P. Anker-M øller. Knud Sand.

Broager Strygeorkester
A f  Ludvig Møller og Chr. A nker Møller

i å r e t  1921 måske 1922 startede Broager Strygeorkester på foranled
ning af organist Jørgen Klein og m ed ham  som leder. O rkesteret star
tede med 2 førstevioliner, 2 andenvioliner, 1 cello, 1 kontrabas og kla
ver. D er var øvelse hver torsdag aften på Centralhotellet i Broager. R e
pertoiret bestod af dansk musik og en del klassisk.

O rkesteret blev efterhånden så kendt, at det blev en fast del af un
derholdningen ved de årlige nationale fester i Broager, såsom afstem 
ningsdagen den 10. februar, Valdemarsdagen den 15. juni og kongens 
fødselsdag, den 26. september. Desuden gav orkesteret en årlig kon
cert. Programm et var i 2 afdelinger. E n afdeling med især dansk musik 
og noget klassisk og en afdeling med lettere musik f. eks. valse fra de 
kendte W ienermelodier. Koncerten blev afholdt på Centralhotellet i 
den store sal, der var smukt pyntet. Program m et blev udleveret ved 
indgangen. Adgang 1,- kr. D et var en meget populær aften, så der var 
altid mange tilhørere.
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Koncert
af

Broager Private Strygeorkester
Søndag den 7. Oktober Kl. 8
paa Central-Hotellet i Broager.

Program:
1. S tad io n -M arsch ........................................................  Siede.
2. „Der var engang“ — • ....................P. E. Lange-Miiller.
3. D rø m m eb ille d e r ........................................................  Lumby.
4. 4 M e n u e t-T h e m a e r ................................................J. Klein.
5. S e r e n a d e .................................................................  Heykens.

6. Strygekvartet, (Moderato, Adagio, Allegro.) J. Klein.
7. Ouverture t. Op. „F igaros Bryllup“..........................Mozart.
8. National- og  Folkesange fra forskellige Lande

( D a n m a r k ,  E n g l a n d ,  F r a n k r i g ,  F in la n d .

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

Entré 1 Kr.
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„Dybbøl-Posten“ Sønderborg.



Ved teateraftener som Ungdomsforeningen afholdt var orkesteret 
næsten altid en del af underholdningen med et program , der såvidt m u
ligt knyttede sig til forestillingen.

Foruden orkesterets medvirken i Broager, kom det også til Sydsles
vig bl. a. til Slesvig, Flensborg, Lyksborg og i Valsbøl.

I sin bog »Erindringer fra et langt Liv« skriver Knud Sand følgende 
om en tu r til Slesvig m ed orkesteret:

»Engang fik vi en slem forhindring. Vi skulle spille i Slesvighus i Sles
vigsk Forening for G ottorp  A m t, som den kendte P. Lassen var for
m and for. D a vi kom til Kruså, foreviste vi vort fællespas; m en passet 
havde ikke fået politiets stempel. Vi m åtte da have en m otorordonnans 
afsted til Sønderborg for at få passet viseret. Vi m åtte nu vente i sam
fulde to timer, før vi kunne rejse videre, så klokken blev henad 9 aften, 
før vi kunne præsentere os for en forsamling på 150 mennesker, som 
sad og ventede på os i Slesvighus. Vi kunne have rejst over på vore egne 
grænsepas, hvilket kostede 5 pfennig, men turde ikke vove dette, da 
dette kun gjaldt Flensborg Kreds.«

1 1926 kom orkesteret på sin første koncertrejse til Vestjylland. Læ
rer Knud Sand, Iller skole, født i Vestjylland, havde mange kontakter 
i det vestjyske og det m edførte, at orkesteret år efter år gæstede vestjy
ske byer i forbindelse med sønderjyske aftener og ved indvielse af for
samlingshuse.

Disse ture blev altid henlagt til skolernes efterårsferie, og de foregik 
altid i personbiler. D irigenten, Jørgen Klein, der var lam m et i begge 
ben, var meget beskeden og nød virkelig disse ture, selvom det må 
have været meget anstrengende for ham. Indkvarteringen skete hos 
private, og allevegne blev orkesterets m edlem m er m odtaget m ed den 
største gæstfrihed.

Oplevelser var der mange af. H er er en af dem:
På en af de årlige ture var det aftalt, at Knud Sand skulle tage toget 

til Vestjylland ellers blev bilen overfyldt. D e øvrige m edlem m er skulle 
m øde hos Jørgen Klein ca. kl. 13.00, og som sædvanlig var alle i godt 
humør.

Syd for byen Tarm m ødte vi Knud Sand på cykel m ed violinen bagpå. 
Han var kommet for sent til toget, så han cyklede bare, som han sagde.

Kl. 20.00 sad alle på plads i orkesteret, Knud Sand inklusive klar til 
koncerten. Koncerten var i 2 dele. I pausen blev der holdt taler og sun
get en del. A tenen sluttede med nogle timers dans, hvor Knud Sand
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skiftevis dansede og spillede. K lokken var vel omkring 02.00, da det 
sluttede, med Knud Sand i bedste hum ør trods den lange cykletur. En 
præstation må man sige.

Kleins Orkester, som det populært kaldtes, blev genstand for megen 
hyldest overalt, hvor det kom. R epertoiret var altid præget af dansk 
musik. Noget specielt var sønderjyske sange arrangeret af Klein.

Torsdag den 21. 10.1946 fejrede orkesteret dets 25 års jubilæum. Det 
blev fejret med en koncert på forsamlingsgården.

Programm et var som så ofte i 2 afdelinger:

1. afdeling udelukkende dansk musik.
2. afdeling med bl. a. Tosellis serenade, en vals 

af Z igeunerbaronen og som sidste num m er 
Genforeningsm archen kom poneret af Jørgen Klein.

I pausen var orkesteret genstand for megen hyldest og lærer Knud E. 
Pedersen, der var medlem af orkesteret, fortalte om dets virke i den 
forløbne tid.

A f de foreliggende program m er fremgår det, at orkesteret har rejst 
meget. Turene strakte sig fra Slesvig i syd til Lemvig i nord.

Ved afrejse til en koncert på Sild, ses fra venstre: Hans Jessen. Jørgen Klein. Knud Pe
tersen. Brandt Lassen. Elley. Kr. A nker Møller. Ludvig Møller. Anne G rethe Jessen. 
K aargaard.
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Jørgen Klein ofrede megen tid på orkesteret, men sygdommen tog 
efterhånden så m eget på kræfterne, at han m åtte opgive orkesteret og 
derm ed stoppede også orkesteret som Kleins orkester.

O rkesteret lå nu stille et stykke tid.
Andr. H ansen, Broager, var den første, der startede orkesteret 

påny. D a han døde forholdsvis kort tid efter, forsøgte man at få en an
den leder. E fter flere forsøg lykkedes det at få pens. lærer Negendahl, 
Sønderborg, som leder. A llerede 1/2 år efter døde Negendahl, og man 
henvendte sig så til Børge Larsen, Augustenborg, der sagde ja  til job
bet. Børge Larsen er medlem af Sønderjyllands Symfoniorkester.

Elleve år under kyndig ledelse gjorde, at orkesteret efterhånden 
kunne magte væsentlig sværere ting, bl. a. kan nævnes en koncert i M u
sikhuset i Sønderborg med violinisten A nker Buch som solist og en an
den koncert med sangeren Ole Hedegaard.

Efterhånden kom der flere m edlem m er til så øvelseslokalet i B ro
ager skole blev for lille. Da Børge Larsen m ente at kunne skaffe bedre 
lokaler i Sønderborg foreslog han, at orkesteret skiftede navn og flyt
tede til Sønderborg. Enden blev at de medlemmer, der ønskede det tog 
med Børge Larsen til Sønderborg og oprettede der et nyt am atørorke
ster. Tilbage i Broager blev kun 7. Ikke mange af starte med og uden 
leder. Det så ikke godt ud for en fortsættelse. Heldigvis sagde violini
sten Torben Jensen fra Sønderjyllands Symfoniorkester ja til lederpo
sten. Alt tegner godt. Torben Jensen er dygtig, forstår os am atører og 
har en humoristisk måde at tage det på. O rkesteret er efterhånden vok
set til 17 medlemmer, så det tegner godt fremover.

Men tilbage til starten i 1921 og i særdeleshed orkesterets dirigent 
Jørgen Klein.

Jørgen Klein er født den 19. 2. 1889 i Sebbelev på Als. H jem m et var 
meget musikalsk, så allerede som 8-årig strøg han violinen. Senere dyr
kede han klaver, fagot, kornet og orgel. Som 16-årig rejste han til Wis- 
mar, hvor han kom ind på en musikhøjskole og fik undervisning bl. a. 
som fagottist.

I 1911 fulgte så ansættelsen i det dengang kom binerede organist- og 
degneem bede i Broager. Senere blev em bedet delt i 2 selvstændige em 
beder. D et var ret anstrengende arbejdsvilkår dengang. Kirken var om 
vinteren kun meget lidt opvarmet og om som m eren slet ikke. D er var 
krig, så brændsel var der næsten intet af. I 1920 blev Jørgen Klein syg, 
angrebet af den spanske syge med en uhelbredelig betændelse i begge
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knæ tilfølge. D et var en tid m ed store besværligheder, men han gav 
ikke op. Ved siden af organistem bedet virkede han som musiklærer og 
nåede at undervise ca. 700 elever. D a han også ledede strygeorkesteret 
og var med i en strygekvartet i Sønderborg, kan man kun komme til at 
betragte Jørgen Klein som en myreflittig mand. D a han passerede sit 
50 års organistjubilæum, m åtte han på grund af tiltagende svaghed af
slutte sin gerning som organist ved Broager Kirke.

Den 22. 4. 1964 døde Jørgen Klein og m ed ham er en kendt bysbor
ger gået bort. Han forstod at sammensætte musikprogrammer, popu
lær musik og i særdeleshed dansk musik. En stor glæde for ham var det, 
at overvære sin datter Cecilie’s solistoptræden ved en klaverkoncert i 
Sønderborg.

Jørgen Klein var et stilfærdigt m enneske, der ikke stillede store krav, 
men ønskede at give andre så megen musikglæde som muligt. H an var 
en trofast forkæm per for dansk musik her i grænselandet.

Jørgen Klein i sin have ca. 1940.
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»Rejsen til Amerika«
Oversat og redigeret a f 

Lo ry C ars tensen, Edith Johannsen og Tage Holm

l o k a l h i s t o r i s k  a r k i v  er gennem overdragelsen af en del af 
afdøde lokalhistoriker August Korses indsamlede papirer kommet i 
besiddelse af en levnedsbeskrivelse som vi finder vil være spændende 
for et større publikum.

Levnedsbeskrivelsen er nedskrevet på tysk 1953 af Christian Peter 
H ansen der blev født den 18. 12. 1876 i Vemmingbund.

H an blev gift l 's te  gang den 12. 11. 1904 med Rosa Meins, født den 
18. 07. 1888 i Ham borg - skilt den 2. 05. 1905 - 1 søn født den 15. 12. 
1905.

Gift anden gang den 21. 04. 1910 med Pauline Junge, født den 29. 06. 
1870 i Paso M anso, Brasilien - forældrene var fra Tyskland. I ægteska
bet fødtes 3 børn, 1 dreng og 2 piger.

Christian Peter Hansen skriver:
Jeg er født i Vemmingbund, gået i skole i Broager, konfirm eret hos 

Pastor Reuter.
1892 arbejdede jeg hos skipper Hansen i Sønderborg, derefter hos 

skipper Petersen, der hvor nu hvedemøllen ligger.
I m arts 1893 kom jeg til en søn af kaptajn Petersen på dam peren 

»Stella« af Flensborg. Vi sejlede mellem Stettin og Helsingfors i Fin
land med stykgods og tilbage med brædder til havnene Wismar, Lü
beck, Kiel, Flensborg, København.

Petersen var som en far for mig. I slutningen af februar 1894 påmøn- 
strede jeg på en skonnert i Rendsborg, vi sejlede 3 gange til England 
for at hente kul. I H am borg påm ønstrede jeg en bugserbåd, vi sejlede 
til kysten ved Holland og bugserede sejlbåde til Hamborg. D er tjente 
jeg ikke m eget fordi det var vinter. D erefter påm ønstrede jeg en fiske
kutter, vi fiskede i Skagerak, der tjente jeg godt, 40 mark om m åneden 
og besætningen var flink. På en anden kutter kunne jeg tjene 65 mark. 
I Ham borg gik jeg i land og ventede på den næste.

Jeg gik tur i H am borg og m ødte en skipper fra en »plimsoller« der 
skulle finde folk til et skib til Brasilien. Jeg ville ikke, men han talte 
længe og lovede mig guld og grønne skove. Bagefter var alt anderledes. 
Jeg var kok og han sagde, at jeg kun skulle deltage i vagterne til vi var
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Chr. Peter H ansen og hustru Pauline Junge, sam t deres tre  børn. 
Foto fra Brasilien.

34



ude af den engelske kanal, derefter skulle jeg kun lave m ad, men jeg 
m åtte fortsætte med at holde vagt og om dagen skulle jeg koge. D et var 
på et sejlskib og jeg lærte af m andskabet alt om sejlskibsdrift. Skippe
ren havde lovet mig efter 1 år 1/5 del mere i løn. Jeg skulle have 40 mark 
om m åneden. D et nægtede skipperen, han sagde det var efter 2 år. D er 
var 7 mands besætning, kaptajnen, styrm and, 4 dæksfolk og mig som 
kok. Vi havde jernfade m ed svovlsyre om bord, disse lå i sand ifald der 
gik hul på dem. I Nordsøen havde vi meget dårligt vejr og et af fadene 
sprang læk. Kaptajnen m ente der var svovlsyre i drikkevandet. Vi sej
lede ind til krigshavnen på øen Wight. Ingeniøren der m ente ikke der 
var svovlsyre i drikkevandet, så vi sejlede videre.

E n af besætningen, skibsdrengen, var en student der var dum pet til 
exam en. Han hed Eduard von B orke, hans forældre var rige. Som straf 
fordi han var dum pet skulle han til søs. Han forstod intet eller ville in
tet. D a vi kom i søen sagde styrm anden til ham: fra nu af hedder du 
Fritze, og når en kalder Fritze har du at komme straks. Han var bange 
for at gå i m asten. M ed en tovende har styrm anden slået ham til be
vidstløshed, men så gik han heller ikke længere, ellers ville han have 
dræbt ham. Nu skulle jeg så overtage hans arbejde. I Rio er E duard  for
svunden. Vi lå for anker og skulle snart sejle igen. Jeg så Eduard sejle 
bort m ed båden, men jeg forrådte ham ikke. Jeg tænkte, hvis de får fat 
i ham , springer han sikkert over bord.

Vi havde 2000 sække hvedemel om bord til Paragua. 1. decem ber 
kom vi til R io, og først i januar til Paragua. D er har vi losset og sejlet 
til A ntonia for at laste Herva M ate the til Buenos Aires.

I H am borg havde jeg fået forudbetalt 2 m åneders løn som jeg sendte 
hjem. D e næste 4 m åneder fik jeg m eget lidt, så jeg ikke kunne løbe 
væk. E fter 2 år var jeg så ked af d e t, at jeg besluttede mig til at røm m e, 
men jeg havde kun 1 penning. Jeg havde mistet ca. 300 m ark i løn 
og tøj.

En dag skulle jeg hente kød. Om m orgenen tog jeg noget tøj og min 
1 penning m ed, (den har jeg endnu som minde). D en første dag gik jeg 
ca. 18 km, det regnede meget. Så kom jeg til en butik. Ekspedienten 
var tysker, og han fortalte mig, at hans m ester også var tysker og fruen 
brasilianer. M anden var ikke hjemme men kom senere. H an gav mig 
mad og natlogi. Næste m orgen ville jeg videre til A ntonia, men han 
m ente jeg skulle vende om. D et gjorde jeg ikke. Med banen turde jeg 
ikke køre da jeg ingen penge havde og så havde kaptajnen nok fanget
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mig. Nu gik vejen over et stort bjerg, bjerge indtil 1547 m høje og vejen 
forfalden. I bjergene boede deringen , de var for stejle og kløftede. D et 
regnede hele dagen, vandet løb mig ned af kroppen. Henim od aften 
kom jeg op på toppen, der groede pinjer og græs. D er stod en gammel 
lade, og så fik jeg mod igen. og inden det blev helt m ørkt kom jeg til en 
lille butik. Den handlede kun med snaps, rom , tobak, ståltråd og fyr
sten. H er i skoven voksede Herva M ate, den kunne brasilianerne lide. 
D er var en lade hvor den blev afleveret. H er fik jeg mad og en lade til 
at sove i. D er lå mange tomme sække og jeg var meget træt. Alt mit tøj 
var vådt. Jeg klædte mig af og dækkede mig til med matesække. Næste 
m orgen var jeg helt sort af mate-støv. jeg lignede en neger. Jeg gik ned 
til en bæk og badede. H er solgte jeg et sæt tøj for 15 milreis og en børste 
for 1 milreis, det hele var 3 gange så meget værd, men jeg m åtte have 
penge. D er var en vognmand der tog mig med til en købm and, han var 
tysker.

Alle undrede sig over, at jeg var gået ov er bjergene, fordi der var de
serterede soldater fra revolutionen der overfaldt folk der gik i bjerge
ne. På grund af regn var der ingen på vejene, jeg mødte i hvert fald in
gen. H er spurgte jeg om arbejde. De sendte mig til en dampsavmølle. 
H er var en tysk snedker der sagde god for mig. Han havde en m ørkhu
det søn, hans kone var neger. Den næste dag gik han bort. Nu var jeg 
udelukkende sammen med brasilianere. E jerne af møllen var 2 brødre 
og en svoger. Svogeren boede på møllen, den ældste bror på godset 
sammen med m oderen, faderen var bleven dræbt under revolutionen. 
H er var 3 deserterede soldater, 1 brun, 1 hvid og en neger. Jeg arbej
dede her i 18 dage. Een middag var den ugifte ejer, den hvide, negeren 
og jeg sammen. E jeren bad mig ordne noget ude. Jeg gik, men knap 
nok var jeg ude af møllen før der lød et skud. Jeg vendte mig om, da løb 
den hvide væk bag om m øllen. Jeg gik tilbage, ejeren og jeg løftede ne
geren op og rev skjorten op, men få m inutter efter var han død. D en 
hvide havde skudt en hel ladning krudt i hjertet på ham. - Om gående 
blev der lavet en kiste.

Om aftenen kom m orderen tilbage fra skoven og sagde, at han ikke 
havde gjort det med vilje, det var et vådeskud.
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Næste dag blev liget og m orderen læsset på en vogn og kørt på kirke
gården. Indenfor 24 tim er blev liget begravet her. D er kom ingen rets
sag ud af det.

Folk her var. flinke imod mig, de er alle katolske. Jeg havde det m e
get godt her på møllen, men her var så mange sandlopper. Da jeg ikke 
var vant til klimaet og havde andet blod overfaldt lopperne mig. D et er 
ganske små lopper, de går gennem porerne ind i fødderne og under hu
den lægger de deres æg. E fter 14 dage er reden så stor som en ært. Un
der fødderne var rederne så tæt lagt, som om det var en skosål, neglene 
stod lige op. Også på knæene og inde i hænderne var de. På højre pege
finger havde jeg 3 reder. - De indfødte havde næsten ingen lopper. Nu 
kunne jeg ikke blive her m ere . - Jeg gik videre og kom til en tysk familie 
og de vidste råd . Konen lavede askelud så stærk og varm som jeg kunne 
tåle det. E fter ca. 1 time kunne jeg med en kniv skrabe det hele væk, 
men nu var mine fødder som råt kød, men efter et par dage i filttøfler 
kunne jeg gå igen.

E fter en tid gik jeg til Coritifaba, hovedstaden af Parana. Nu var der 
ingen fare m ere, skibet var sejlet. Nu ville jeg se Brasilien. H er mødte 
jeg en franskmand der søgte folk der skulle opm åle det indre af landet. 
Fri rejse, det var noget for mig. Den som kun har set byerne kender 
ikke Brasilien. Byerne er som i Europa. Byboerne går ikke gerne med 
ind i det inderste af landet.

D en første dag kørte vi 200 km med banen, det gik gennem campos 
(græssteppe). D et var i begyndelsen af august, alt var frosset og meget 
tørt. Nu blev græsset antændt, man så lange ildstriber på 1 km og mere. 
D et var meget smukt. Så vokser der frisk græs og kvæget bliver fedt. 
D en første dag gik vi til fods over steppen, den anden dag gennem skov 
og den 3. dag nåede vi hertil. H er var mange polakker og ru thener fra 
Galizien, der skulle bosættes 6000 m ennesker her.

En brasiliansk ingeniør havde påtaget sig at opm åle 500 kolonier. 
Hver koloni på 25 ha. 250.000 m2 250 m bred og 1000 m lang. Vi blev 
opdelt, jeg blev alene hos franskm anden med udelukkende brasili
anere, og ingen kunne tysk. Ingeniøren var meget venlig imod mig og 
ville gerne beholde mig, han var en ven af tyskerne.

Skoven var ikke helt ubeboet. H er og der boede en brasilianer, halve 
indianere, mange blandet. De fleste havde ikke set en rigtig hvid 
m and. Hver ingeniør bliver kaldt doktor her. Franskm anden blev 
spurgt, hvorfor jeg så helt anderledes ud end polakkerne og ruthe-
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nerne: D e havde deres fårepelse på endnu, her havde det jo været vin
ter. D e kunne ikke undre sig nok over mit bløde blonde hår, deres hår 
var som hestem anker. Disse halvvilde boede ganske primitivt. Deres 
huse havde ingen søm, brædderne bliver spaltet af pinjetræ, stolperne 
nedgravet, de spaltede lægter bliver bundet til remmen og brædderne 
bliver stukket ind imellem. E t bredt bræt gør det ud for at være en dør. 
Taget bliver dækket med brædder og på hver ende sættes der en pløk og 
bliver så hængt op. På tagryggen lægges der en spaltet og udhulet ko
kosstamme. I m idten af huset er ildstedet. Om aftenen lægges der tø r
rede kohuder på gulvet og derpå sover hele familien med fødderne 
mod ildstedet. Om aftenen fortælles der frygtelige spøgelseshistorier, 
de er jo meget overtroiske. M an er m eget fattige her. G år man på jagt 
tager man tøjet af og tager kun et lændeklæde af kohud på. D eres hove
dernæring er sorte bønner. G rønne m ajskolber bliver ristet på ilden. 
Svinene løber rundt i skoven og søger deres føde der, ind imellem kom 
m er de hjem og får en majskolbe. A f og til bliver der slagtet et svin. Fra 
april til august lever alle af pinong, det er frugten fra pinietræerne som 
man rister i asken. D eraf bliver svinene også godt fede. Penge er knap
pe, så må man plukke H erva M até (the), denne gror vildt. For en aro- 
ba, det er 15 kg tørrede H erva M ateblade får man 1 milreis, det var 
dengang 1 m ark. En tropeiro er en m and der har flere muldyr, disse dyr 
er udholdende og kan bære en mængde. Tropeiroen tager theen med til 
byen og tager tøj og salt m ed tilbage. Konerne og pigerne sidder 
hjemme ved asken og laver majscigarer, de laves af fum (tobaksblade). 
Disse bliver drejet til en snor. D erefter bliver et snittet fint, tørret og 
rullet i majsblade.

Når man slagter et svin bliver dette dækket med nålene fra pinietræ
erne og hårene brændt af. D erefter skæres fedtet af svinet i et stykke, 
kødet skæres fra benene og skæres i skiver, disse saltes og pakkes ind i 
flæsket og pakkes hen i et hjørne. Knoglerne bliver afgnavet og resten 
får hundene. D et er ikke særlig appetitlig.

I kolonierne slagter m an m ere hygiejnisk, som derhjem me. E fter et 
par dage tages kødet ud af flæsket og tørres i solen, dette kaldes harpe 
og holder længe.
Nu til opmålingen. Vi skulle opm åle 125 km2, det er et stort stykke 
land. D ette gik hurtigt, for land er der i overflod. Engang boede vi i et 
forladt hus. D e fleste af dem der kom sammen med mig er rejst igen.

E n lørdag var jeg alene i huset, der var måneskin og omkring midnat
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hørte jeg skrig som om et m enneske var i nød. Jeg gik ikke ind i skoven, 
for der var tigere, vildsvin og måske også indianere. Jeg sov ikke den 
nat. D a arbejderne kom igen m ente de, det havde været en ugle.

I skoven spiser vi farinka og kød. Farinka er mel der laves af aipi. I 
hele Brasilien gror der planter der hedder manjoca og aipi. M anjoca er 
giftig. Aipi spiser man også som kartofler.

I skoven hakker man et bam busled af med en sabel - som alle har - 
fylder det med vand og stiller det ved bålet til vandet koger. Kødet bli
ver spydstegt, farinka kommes på en tallerken og røres med vand til en 
grød. Brød findes ikke i skove. En dag kom to brasilianere op at skæn
des, de tog et bambusled med kogende vand og smed det op i luften, 
et led ram te min skulder og jeg blev slemt forbrændt. Jeg blev syg og 
fik feber. En læge var umulig at få fat i, da han boede over 100 km 
borte og der var kun ridestier.

Brasilianerne kom langvejs fra da de hørte jeg var syg - og de vidste 
råd.

I skoven bor der hellige munke som holder andagt for folk. Lægerne 
er medicinmænd, disse er usårbare. D e kender mange helseurter der 
gror i skoven, disse har hjulpet mig godt og jeg har været heldig. Livet 
er hårdt her. Brasilianerne er hurtige til at bruge kniv og gevær.

Til jul var vi færdige m ed opmålingen her, vi fik vores løn og gik til
bage til Ponta Grossa. Franskm anden rejste hjem.

D en brasilianske ingeniør der havde haft arbejdet i akkord gik efter 
nytår 1897 mod sydvest for at arbejde på en jernbanelinie og ville gerne 
have mig med. Han fik nogle arbejdere samlet og en dag gik vi over 
steppen, derefter 2 1/2 dag gennem skoven. D er havde været dårligt 
vejr og der lå mange træer over ridestien. Vi m åtte bane os vej igennem 
med sablen. D er stod mange kors ved stien. Brasilianerne har den 
skik, at der hvor de finder en død person bliver der sat et kors op. Bra
silianerne m ente, her var en ond egn. Vi arbejdede et par dage, så tog 
ingeniøren tilbage til Ponta Grossa, vi skulle gå til en franskm and der 
havde arbejde til os.

D et viste sig, at hans arbejdere havde forladt ham. D et hele var af
talt spil. D enne franskm and var ikke så rar som den første landm åler 
jeg var hos. H an havde en sort kone hos sig, havde gode våben og en 
kavallerisabel. Han kunne også tale tysk. Hverken formanden eller ar
bejderne kunne læse eller skrive.
G rundstykkerne skulle nu nummereres. D ette arbejde fik jeg. Når de
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andre ikke skulle høre hvad han sagde talte han tysk til mig. Jeg fik den 
samme løn som form anden, men til at være form and var jeg for ung. 
Jeg havde et let arbejde og franskm anden var flink imod mig. Ingen 
m åtte gøre mig noget. Vi arbejdede i skoven til august. D erefter gik jeg 
gennem højlandet til en stor flod der var sejlbar. Jeg fik arbejde på hjul
dam per i m askinrum m et, vi var 2 til at afløse. Jeg kendte ikke noget til 
maskinarbejde men fik det lært. Vi sejlede en næsten ubeboet stræk
ning på mindst 200 km. På den ene side boede de onde indianere (boto- 
kuder), på den anden side de ikke så vilde (guarari) og (coroader).

H juldam peren lavede megen støj. Flodsvin og ænder i store flokke 
blev skræmt.

På et sted var der en jernbane. H er lossede vi salt, sukker og mel til 
de små byer. På tilbagevejen fik vi Herva M ate, huder og tørret kød 
med. Det var der nok af dengang. I dag er det dyrt og knapt. India
nerne er borte og det hele er nu beboet. Skipperen var en rig m and 
men han betalte os ikke m ed penge. Besætningen fik kød, farinka og 
broget tøj til konerne. D ette kunne jeg jo ikke bruge. Jeg tog tøjet, an
dre steder var det dobbelt så dyrt.

Så traf jeg en svensk ingeniør der her skulle bygge en jernbane der 
kunne få forbindelse med den franskm anden havde bygget. Vi op
målte floden. E t sted, hvor den var 400 m bred blev der bygget en bro. 
H er var det ikke som hos franskm anden. Vi fik her en værdikupon som 
skulle sælges og så fik vi kun 80%. Jeg holdt op her og rejste til Santos. 
H er fik jeg arbejde på en vandledning. D et var et engelsk compagni og 
lederen hed Sutterland. Han havde 500 mand i arbejde. Disse kom fra 
hele verden. H er var rart at være. Mange havde koner og børn med og 
boede i hytter. 2 forretninger sørgede for levnedsmidler. Når der var 
lønningsdag blev der spektakel. Så kom der 24 soldater og 1 officer. Lø
nudbetaleren m åtte forskanse sig med sine folk på loftet. Sutterland 
forsvandt og blev os 2 m åneders løn skyldig. Compagniet overtog det 
færdige arbejde men betalte os ikke. På denne måde bliver de rige og 
arbejderne fattige.

Senere har jeg arbejdet i en forstad som rørlægger. H er arbejdede 
jeg længe med en slave fra sydstaterne som kom fra grænsen ved Mon- 
tenegro. Han talte godt tysk. En aften var jeg i forstaden. H er m ødte 
jeg 2 mænd i politiuniform . De fulgtes med mig et stykke vej. Pludselig 
holdt den ene, en stor neger mig fast. Den anden stak hånden i mine 
lom mer men fandt kun lidt småpenge og en lommekniv. De sagde, at
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jeg var anholdt fordi jeg havde en lommekniv. Jeg ville straks give dem 
den. D a vi var gået et stykke m ente de, at de ikke ville anholde mig hvis 
jeg gav dem mine småpenge til snaps, det gjorde jeg. På den bare mave 
havde jeg et bælte med 500 milreis.

I februar 1899 fik jeg feberen. I Santos er læge, hospital og apotek 
gratis. Havde det ikke været sådan, havde gaderne været fyldt med 
syge mennesker. Jeg k om en  lørdag på hospital. Søndag middag fik jeg 
høj feber, 41 1/2°. Jeg var ved bevidsthed men kunne ikke stå op. En sy
geplejer hentede straks lægen. H an kom straks m ed 2 andre læger der 
var på besøg. D e beordrede medicin, et helt bæger fuldt som jeg drak 
ud. Jeg var ligeglad. Om aftenen havde jeg det lidt bedre. Jeg blev pas
set godt og kom hurtig på benene. Så rejste jeg om gående til højlandet 
Parana og fik arbejde på en kostefabrik. D et var et let arbejde. E n dag 
sendte chefen mig ud for at åbne møllegraven. Så fik jeg igen feber. 
D et varede længe inden jeg blev rask fordi jeg havde det i blodet.

Jeg har arbejdet med at hugge brænde, brobygning og en gang i en 
flodsænkning. Vi havde vor hytte på flodbredden. E n aften, min kol
lega var taget ind til byen, blev det et frygtelig tordenvejr. Floden gik 
over sine bredder og blev til en sø. Jeg kunne ikke komme væk fra flod
bredden. Jeg havde bundet vore ting til tagrygningen. Jeg slog hul i ta 
get, hvis det blev nødvendigt m åtte jeg klatre op i et træ, men vandet 
kom kun i sengehøjde. D et storm ede ikke og var stille.

Nu var Hansa kolonien i Santa Catarina grundlagt. D er tog jeg hen 
i april 1900 og fik 22 1/2 hektar land. D er kom mange og der rejste m an
ge, for det var et hårdt arbejde at opdyrke urskoven. Først boede jeg i 
en hytte, senere byggede jeg mig et træhus. D et gik mig ikke dårligt, 
jeg havde lidt penge og min m or sendte mig over Ham borg mine opspa
rede penge. En dag arbejdede jeg alene i skoven og var så uheldig at 
såre mig i fodledet. Jeg havde en klud og denne bandt jeg så stram t jeg 
kunne, men i hvert fodspor var der blod. Jeg gik hjem til naboen. Ko
nen sendte bud efter en der havde været sygepasser ved soldaterne. 
Han forbandt fodledet godt, men om efterm iddagen m åtte jeg på w. c. 
og så brød såret op igen. Jeg lagde mig på gulvet med benene på sengen 
og så blev det bedre igen. 1 m åned m åtte jeg ligge i sengen og 1 måned 
gik jeg ved krykker og lidt efter lidt blev det bedre.

1903 byggede en købm and en filial, jeg hjalp med at bygge huset. Se
nere overtog jeg filialen og det gik meget godt. A ndre m åtte opgive 
fordi de var så havesyge og ikke kunne få nok.

42



D et er svært at leve på en ny koloni. Jorden tilhører først kolonisten 
når den sidste gæld er betalt.

Købm anden og jeg gik fra hinanden, senere har han lukket filialen 
og solgt huset og jo rden . Jeg gik tilbage til mit landbrug.

D er blev bygget en jernbane, her m ødte jeg en W estfaler der senere 
blev min bedste ven. Vi arbejdede på jernbanen over et år. Så kom der 
en brasiliansk ingeniør og tilbød mig et arbejde som formand. Han 
skulle have en der både kunne tysk og brasiliansk. Jeg arbejdede et par 
m åneder hos ham. Han var flink imod mig. Så kom der en anden inge
niør, ham arbejdede jeg 10 m åneder hos. H er var jeg også formand. 
Han holdt altid m ed mig. D et var et blandet folk der arbejdede her, og 
de var ikke de bedste. Vi arbejdede i bjergene der lå 820 m over havet. 
Det var ikke let, men det blev godt betalt. I marts 1908 var vi færdige. 
Min ven Westfaleren og jeg tog sammen til Blumenau. D er blev også 
bygget en jernbane. D et var Bachstein og Koppel fra Berlin. Vi fik ar
bejde i akkord på 1 1/2 km. Det var i bjergene vi arbejdede. Vi flyttede 
22.000 kubikm eter jord og sten for 44.160 milreis ca. 44.000 guldmark. 
Juli 1909 var vi færdige.

Nu var jeg træt af at rejse og købte her i Blumenau en koloni, blev 
gift og i april har vi været her i 43 år.

Nu vil jeg skrive lidt om religionen. Brasilianerne er rom ersk katol
ske, men der er religiøs frihed. I urskoven lærte jeg en adventistpræst 
at kende, han var fra Sjælland og rejste senere til Nordam erika.

De brasilianske kvinder har i et hjørne af deres stue en slags dukke
stue med hellige billeder og figurer, på deres navnedag bliver de ren
set. Jeg har læst, at der findes mange helgener. D er stod bl. a. Santa 
Canudo bei der D inam arca som betyder Knud den hellige fra D an
mark. Helgene bliver ikke købt men byttet. Engang kom der en kato
lik hertil. H an havde fra Tyskland fået mange helgenbilleder, derib
landt var også billeder af Bismarck, M oltke, Blucher og andre. Han 
byttede det hele med fårepelse og solgte dem i Blumenau.

Han kom til en kone der var syg. Hun m ente, at en helgen kunne 
hjælpe hende, men han havde solgt dem alle undtagen Bismarck. Han 
m ente hun kunne jo prøve med d en . Længe efter mødtes de igen og ko
nen var nu rask. Hun m ente det havde været en stærk helgen. Hun 
havde tilbedt Bismarck og det hjalp straks.

1914-1915 blev der en fanatisk krig. De hellige hidsede folk op og det 
blev en slem tid i højlandet, også banditter deltog. En ung tysker del
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tog også, - han kom fra den skov, hvor jeg lærte min kone at kende - og 
han blev leder. H an kom med en bande til en lille landsby, skød en 
vognmand ned og befolkningen kunne intet gøre. Så kom militæret og 
banden trak sig tilbage i skoven. D er kunne soldaterne intet gøre. E f
ter lang tid m åtte krigen ophøre på grund af mangel på våben og amu- 
nition og mad. Siden blev tiden bedre, de onde indianere trak sig til
bage og fik et reservat og understøttelse fra regeringen. De havde 
svært ved at klare sig selv da de stadig levede i stenaldertiden. De 
havde endnu stenøkser og dyrkede ingenting.

I byerne lever man i dag som i Europa. D a jeg kom til Brasilien var 
der 17-18 millioner og 1950 var der 52 millioner indbyggere. De tyske 
kolonister lever som i D anm ark. De har køer, svin og mejerier, bager 
brød af hvidt majsmel, hvedemel og lidt farinka eller »cara knolier«, 
disse gror i jorden. D et bliver et godt og næringsrigt brød. Nogle land
brug avler ris og tobak. M an dyrker også sukkerroer og manjoka.

I 1938 var jeg i Danmark.
Nu slutter jeg med mange hilsener til D em . Jeg hører gerne fra Dem 

igen og hvor vidt De er kommet med slægtsforskning i familien H an
sen, Vemmingbund. Den 1. decem ber har jeg været 57 år i Brasilien og 
i februar 1894 sidste gang hjemme i D anm ark foruden besøget i 1938.

Med venlig hilsen 
Christian Peter Hansen 

Encano, Indaial, Blumenau 
Santa Catarina, Brasil

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

»Familienschule« på Møllegade 5
A f  Svend Holiensen

1 9 8 7  b l e v  d e r  til det lokalhistoriske arkiv på M øllegade i Broager 
indleveret en m appe med korrespondance m. m. Udenpå m appen er 
skrevet med en flot og sikker hånd: »Schriftliche Ein- und Ausgange, 
Familienschule-Broacker«. M appens indhold rækker i tid fra 5. 3.1911 
til 17. 4. 1920 og er breve til og fra de skiftende formænd for en lille pri
vatskole, som i disse år har haft til huse i den bygning, hvor nu bibliote
ket og det lokalhistoriske arkiv har hjemme. D a eksistensen af denne 
skole vil være ukendt for de fleste, skal her fortælles, hvad sam taler 
med ældre og arkivundersøgelser har kunnet oplyse herom.

I 1910 indviedes jernbanen fra Vester Sottrup til Skeide. Forud var 
gået megen diskussion om linjeføringen af denne sidebane. Resultatet 
blev en linje med stationer foruden V. Sottrup i S tenderup, Nybøl, 
Skodsbøl, Broager, Dynt og Skeide. D en mest ansete station var Bro
ager. Med banen fulgte en del preussiske »Beamtere«: Stationsforstan
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der, pakm ester, baneform ænd og hvad de alle hed. På samme tid blev 
også posthuset bygget, og der kom også preussiske embedsmænd til 
byen. D en gamle anselige kirke- og markedslandsby blev ophøjet til at 
være stationsby med m oderne bekvemmeligheder: Jernbane, post, te 
lefon og elektrisk lys. I de samme år gik man igang med ændringer i 
skolevæsenet. D e tre gamle skoler, hvor børnene fra det store Broager 
skoledistrikt hidtil var blevet fordelt, nemlig Degneskolen i Ringgade, 
Skolen i Kirkegade 1 og skolen ved kirkegården på Parkvej 1 ophørte 
og børnene herfra flyttedes til den gamle »Amtsgericht«, det tidligere 
herredskontor og domhus på Vestergade. Bygningen her var om- og til
bygget i 1912. D et er den ældste del ud til gaden af den nuværende cen
tralskole. En del af de tilflyttede embedsmænd var ikke tilfreds med 
kommuneskolen hvor elevtallet i klasserne var 55-60. Man havde tan
ker om en lilleskole med udvidet undervisning med Engelsk og Fransk 
samt et elevtal på 10-12. Æ ndringerne i Broager bys skolevæsen er sik
kert blevet diskuteret livligt, og en forældrekreds med postforvalter 
Hennings som ordfører har sendt en nu tabt henvendelse af 28. 2. 1911 
til regeringen i Slesvig om tilladelse til at ansætte en lærerinde Frøken 
Voit fra Catharinau ved Hannover. Tilladelsen gives af kredsskolein
spektør D eetjen i Sønderborg den 5. 3. 1911, og den 9. 3. gives sam m e
stedsfra tilladelse til oprettelse af skolen. M yndighedernes betingelse 
for tilladelsen var at skolen kun m åtte have 12 piger der skulle undervi
ses efter folkeskolens plan m ed sprogundervisning i engelsk og fransk. 
Ret hurtigt tilmeldtes foruden em bedsm andsbørn også piger fra 
dansksindede hjem, der gerne ville give deres døtre en god undervis
ning. En stovt bondem and, der havde 4 piger i skolen udtrykte det så
ledes: »Drengene skal ikke i realskolen (den tyske i Sønderborg) men 
pigerne kan gå i familieskolen, de skal jo giftes, og så gør det ikke så 
meget.« (Æ  dreng ska itt i æ realskol få så væ di tysk, æ piche ka komm 
i æ familiskol, di væ jo gyvt evegge).

D en lille pigeskole går nu sin rolige gang. 1913 består bestyrelsen for 
skolen af skorstensfejer W. O tte, kom m uneforstander J. H ansen, post
forvalter E. Hennings og bygmester Fr. H orn som var formand. Skole
m yndighederne holder stærkt på, at skolen kun må have 12 elever (vel 
på grund af pladsforholdene), så da købm and O hrt i 1913 ansøger om 
at få sin datter M arga optaget, gives der vel tilladelse fra kredsskolein
spektør Deetjen i Sønderborg men som en undtagelse, og kun indtil 
påske 1914, da en af pigerne bliver konfirm eret og forlader skolen. A r
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kivalierne beretter i 1913 om en heller ikke idag ukendt foreteelse, 
nemlig borgernes og institutionernes kam p m od papirvældet fra oven. 
D er ligger 2 skrivelser fra »D irektoratet for rigsforsikringsanstalten 
for ansatte«. D er er en rykker for indsendelse af lister over ansatte og 
en klage over en forkert udfyldt liste. Disse officielle skrivelser blev 
sendt ufrankerede, kun m ed et stempel »Portopflichtiche D ienst
sache«, hvorefter m odtageren m åtte betale for at få brevet udleveret! 
En fremgangsmåde som også blev benyttet af besættelsesmagten un
der 2. verdenskrig. 1 1913 sætter man en annonce om en lærerinde i det 
udbredte ugeblad »Daheim«. A nnoncen får efter nogen korrespon
dance til resultat af lærerinde G ertrud Klagas fra Ebersteinburg ved

Frk. Paulsen 1916. G ertrud  Klagas

Baden-Baden ansættes til en løn af 1500 m ark årligt. En betingelse er 
dog at hun skal give undervisning også i pigegymnastik »da de delta
gende familier er meget interesserede i gymnastik, leg og sport!« 1 1913 
er der en strid mellem skolens bestyrelse og en af forældrene, der er 
skuffet med hans datters frem skridt i skolen. D er trues med retssag, 
men det ender med at han tager datteren ud af skolen efter at have be
talt det halve års skolepenge striden drejede sig om. U dbruddet af 
første verdenskrig fik også betydning for forældrekredsen bag den lille 
familieskole. Kom m uneforstander Jens Hansen er blevet indkaldt og 
der kan ikke fås skolepenge fra ham. En skrivelse herom  rundsendes 
til forældreinteressenterne til anerkendelse heraf, idet det betyder at
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der er en mindre til at bære om kostningerne ved skolens drift. Skrivel
sen bifaldes af alle. I 1915 rejser G ertrud Klagas og lærerinde Helene 
Paulsen fra Tellingstedt i D itm arsken ansættes. Hun er enelærer ved 
skolen resten af dens funktionstid og får fra alle sider det bedste lov 
som en dygtig og behagelig lærerinde som var elsket af pigerne og af
holdt i forældrekredsen.

1915 begyndte krigstidens vanskeligheder og dyrtid at kunne mær
kes, en m oder til en af pigerne søger om at få tilbagebetalt skolepenge 
for nogle måneder. Hendes datter er vel flyttet over i kommuneskolen 
der var gratis. D er sendes igen en skrivelse herom til underskrift af alle 
familieskolens forældreinteressenter. Skrivelsen er udformet af post
forvalter Hennings som da var formand og tiltrådt af 11 forældre
interessenter. Forældrene var da:

Postforvalter E. Hennings 
Rebslager L. Madsen 
Købmand C. Roth 
Bager H. Warnecke 
Købmand J. O hrt 
Vognmand M. Jacobsen 
Gdr. Skeide S. Bock 
Sparek.dir. C. Schmidt 
Gdr. Skeide F. Hansen 
Gdr. Smøl P. Møller 
Gdr. Skeide P. Andersen

datter i skolen Anne Marie 
datter i skolen Helga 
datter i skolen M artha 
datter i skolen Frida 
datter i skolen Marga 
datter i skolen Katha 
datter i skolen Frida 
datter i skolen Louise 
datter i skolen ? 
datter i skolen Lisbeth 
datter i skolen Cecilie

U d over disse kendes navne på piger og deres forældre fra andre tids
punkter i skolens historie:

Lærer, Broager Henningsen 
Købm and, Broager C. Clausen 
Gdr. R oihusH . Andresen 
Gdr. R oihusH . Andresen 
Maler, Broager J. Hansen 
D irektør A. Bøse 
Stationsforst. Runge, Broager 
Gdr. Gamm elgab N . Andersen

Slagter Lücke, Broager 
Bygmester F. Horn 
Pastor B. Paulsen

datter i skolen ? 
datter i skolen Käthe 
datter i skolen M argrethe 
datter i skolen Else 
datter i skolen Mimi 
datter i skolen M argrethe 
datter i skolen M argrethe 
døtre i skolen Anna, Misse

Alma, Dagmar 
datter i skolen Lilly 
datter i skolen Frida 
datter i skolen Ingeborg
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D a vi hverken har elevlister eller protokoller fra skolen, må denne liste 
ikke tages for fuldstændig.

1918 mærkes, at inflationen for alvor begynder at tage fat. D er er 
gentagne henvendelser fra lærerinde Helene Paulsen om forhøjelse af 
lønnen. Interessenterne bevilliger som regel denne, dog ikke uden pro
tester. 1919 var alle klar over at der ville blive folkeafstemning om vor 
landsdels tilhørsforhold. Sidst i juni dette år skriver lærerinden til den 
daværende formand købm and O hrt og kræver en tilkendegivelse fra 
alle forældre om at de er tilfredse med hendes undervisning. D a hun ef
ter 2 m åneder ikke har fået denne går hun ud fra, at nogen blandt for
ældrene har vægret sig ved at skrive under, hvorfor hun vil standse un
dervisningen efter påskeferien. Forældrene reagerer ved at annoncere 
efter en lærerinde i »Flensborg Avis«, »Nationaltidende«, det mis
sionske »Sædekornet«, Pastor Tonnesen i H optrup og det officielle 
skoleblad for Flensborg amt i Slesvig. D er loves en løn på 2000 mark. 
Adressen er som tidligere »Broager ved Flensborg fjord«. D et ses ikke 
om annoncen har givet resultat, men der er et møde på »Klippen« 8. 
april (Klippen var en restaurant i Kirkegade). D en 13. septem ber er læ
rerinden her dog stadig og fordrer en lønforhøjelse på 100 mark m å
nedlig. D enne bevilliges undertegnet af A. Böse, N. A ndersen, B. 
Paulsen, J. O hrt. 24/9 bliver Helene Paulsen ansat til 1/4 1920 med en 
løn på 300 m ark månedlig. 27 februar 1920 skriver hun dog at hun luk
ker skolen, da hun ikke kan få brændsel og ikke »vil sætte min sundhed 
på spil i et uopvarmet værelse i denne stærke kulde og det dårlige vejr«. 
26/3 giver skolens formand hende sin bedste anbefaling, »at hun i 4 1/2 
år har været lærerinde og leder af familieskolen. Hun har undervist 10- 
12 piger i alderen fra 8-15 år med godt resultat samt med troskab og 
flid. »Den sidste skrivelse i samlingen er fra skolens første formand, 
skorstensfejer O tte, der nu bor i Flensborg. Han takker for en invita
tion til skolens 10 års stiftelsesfest. Han tør dog ikke komme på grund 
af de dårlige rejseforbindelser. Om Helene Paulsen fortælles, at hun 
rejste tilbage til D itm arsken hvor hun blev gift. Hun opretholdt dog en 
venskabelig brevveksling med nogle af eleverne indtil sin død.

H erm ed slutter familieskolens saga. D a den lukkede flyttede nogle 
af pigerne over gangen til et andet lokale i den samme bygning. H er 
blev så den første spæde start til Broager realskole under ledelse af læ
rer J. Knudsen, men det er en anden historie, som kan læses i Broager
land II side 64 ff.
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Om skolens hverdag ville vi ikke kunne berette noget hvis ikke det 
var så heldigt at en af eleverne, Lisbeth M øller fra Smøl under et se
nere skoleophold havde skrevet en udmærket stil med titlen: »Indtryk 
fra min skoletid«. Den gengives her som slutning og giver et godt bil
lede af livet i den lille skole på Møllegade. H uset blev efter 1920 blandt 
andet i mange år brugt som kom m unekontor, og da det nye på A lle
gade blev bygget, blev det indrettet til bibliotek og senere tillige til lo
kalhistorisk arkiv.
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Indtryk fra min skoletid
Stil skrevet a f  Lisbeth Møller, Smøl i 1929 på Askov højskole

»h v o r  g e r n e  og hvor ofte dvæler vi ikke i tankerne ved den by, 
den plet, hvor vi levede som børn og hvortil der knytter sig en lang, næ
sten uendelig række af minder. Næst efter hjemmet er skolen, barn
domsskolen nok det sted hvortil de fleste oplevelser knytter sig, og 
hvortil tankerne oftest søger tilbage. Kommer vi så tilbage dertil, f. 
eks. til skolen, hvor kan så et sådant besøg være vidunderligt men til
lige også vemodigt. D et er dejligt igen at se den gamle skolestue, bor
dene og bænkene, at se solen gå ned over genboens gamle hus, som vi 
holdt så meget af og legepladsen, hvor alting gik så let og fornøjeligt. 
Det er lidt vemodigt fordi vi ligesom aner den tidens afgrund, som vi 
aldrig vil kunne slå bro over. Vi kan genkalde den men vi kan ikke gen
vinde den tid der er gået, og vi er nu kun gæster der hvor vi engang var 
fuldstændig hjemme. Vi genkalder vore drøm m e og forhåbninger og vi 
spørger os selv, hvad vi har vundet og hvad vi har tabt. Svaret kan være 
opm untrende men også det modsatte.

Til hele min skoletid knytter der sig lyse minder, det var en stor ny 
bygning, en 8 klassers skole, hvortil mor en forårsdag fulgte os og for
talte, at der skulle vi nu være sammen med mange andre børn den 
halve dag og så komme hjem og fortælle alt det vi oplevede. Undervis
ningssproget var tysk , men af stor betydning for os var det, at den unge 
lærerinde, som underviste de små børn ikke var så fuldstændig forty- 
sket at hun helt undlod at tale dansk til os, så hun på den måde kunne 
lempe overgangen fra dansk til tysk.

Lære det tyske sprog skulle vi jo , og det var egentlig ret spændende. 
Det gik for sig på den m åde, at lærerinden i ret korte sætninger fortalte 
os, hvad de ting forestillede, som vi så på de forskellige af klassens bil
leder, og så skulle vi sige det efter på tysk. Desuden havde vi en lille læ
sebog, en såkaldt Fibel, og undervisningen gik så på fuld kraft efter 
den kom binerede læse- og skrivem etode, vi lærte bogstavernes lyde og 
den gotiske skrift. Mellem lærerinden og de små børn var forholdet 
godt, bedre end mellem lærerne og de større børn, lærerne var alt for 
angrebet af preusserånden, skønt nogle af dem var født og opvokset i 
Sønderjylland. D et, der gerne skulle være af stor betydning, sam arbej
det mellem forældre og skole, fandtes der ikke noget af, det var sna
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rere to magter, der stredes om børnene. To store festdage blev inden
for skolen holdt hvert år: kejserens fødselsdag den 27. januar og den 2. 
septem ber, mindedagen for Sedans fald i krigen mod Frankrig 1870. 
Begge dage varede hele festligheden kun en god times tid, men med 
skulle vi da, og det blev heller ikke nægtet os hjemme, men det gjaldt 
endelig om ikke at være pyntet de dage, ja det kunne ikke engang gå an 
at tage et rent forklæde på, hvis man da ikke havde lyst til at blive 
skældt ud for en tysker. U den to timers bibelhistorie på dansk om ugen 
foregik hele undervisningen på tysk. Vi kan forstå, at det var med blan
dede følelser at vore forældre sendte os i skole dengang; der var skole
tvang, så de var tvunget til at lade os lære et sprog, som de selv nærede 
stærk uvilje imod. Selvfølgelig ville forældrene gerne derfor lære deres 
børn så meget dansk som muligt, og de, der kunne, lærte os så at læse 
og skrive dansk. Aldrig tænkte vi dog på at det havde været en lang sko
ledag; det var altid en fornøjelse sammen med mor at komme til at læse 
H. C. Andersens eventyr og lære nogle danske sange, når den tyske 
skoledag var sluttet. Vi sønderjyske børn fra den tid har gennem det vi 
hørte i vore hjem fået et fast nationalt grundlag og kærlighed til det 
danske. D et var ord som kom fra hjertet og som gik til hjertet.

Da den første verdenskrig kom 1914, blev der ikke til megen skole
gang, flere af lærerne blev indkaldt, så hvor der før havde været 7-8, 
var der nu kun 2-3 tilbage. Disse forsøgte efter bedste evne at få os in
teresseret i hele krigens gang og de tyske sejre; den skolegang vi 
trængte til, fik vi ikke ret meget af. D er var flere forældre der havde for
færdeligt svært ved at lade deres børn gå i en skole hvor de slet ikke fik 
den undervisning, de havde behov. Nogle år i forvejen havde ca. 10 fa
milier sluttet sig sammen og fik dannet en lille Familieskole, hvor de 
selv fik lov til at bestem m e den lærerinde til hvem de kunne betro deres 
børns undervisning og vejledning. En dansk lærerinde kunne der ikke 
være tale om, skønt det jo  var det de fleste helst ville have men hoved
sagen var alligevel at få en, der ikke i så høj grad satte nationale spørgs
mål højere end den almindelige skoleundervisning. Så flyttede vi da i 
alt 13 piger bort fra den store skole om i et lille lokale på M øllegade, 
hvor der var indrettet skolestue til os, og der fik vi da frk. Paulsen, en 
ung pige nede fra M eldorf i Holsten til lærerinde. H ele skoletiden der 
blev, skønt vi havde frygtet lidt derfor, en god og dejlig tid i alle måder.

Frk. Paulsen havde kærlighed og interesse til sit arbejde, og hun 
havde tro på, at en sund og levende oplysning ville få indgang og bære
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frugt. Vi blev undervist i de almindeligste skolefag og i sprog, enkelte 
gange kom sognets tyske præst og skulle overhøre os, en gang årlig 
kom skoleinspektøren fra Sønderborg og satte skræk i os, men ved 
hjælp af frk. Paulsens gode hum ør og hjælpsomhed kom vi da også over 
de dage og klarede da nogenlunde de spørgsmål der i disse dage blev 
stillet til os på en helt anden måde end d en , vi til daglig var vant til. Ved 
hele undervisningsmåden blev der taget hensyn til vore evner, og der 
blev ikke alene stræbt efter at udvikle forstanden men også følelsen og 
fantasien så undervisningsmåden var ikke træ ttende og kedelig, da den 
næsten altid foregik ad fortællingens vej og ved jævn samtale. Om som
m eren flyttede vi ud i naturen, som vi fik lært at beundre og elske, og 
der fortalte lærerinden for os, hvilken indflydelse Hom ers digtning 
havde haft for grækerne, og hun prøvede på at få os til at forstå, at vore 
egne digtere burde have samme indflydelse på os. I frie omgivelser kan 
sindet bedst udvikle sig og frihed og kærlighed var i det hele taget to 
ord, hun skattede højt. »Frihed for os alle kun tvang for de uvillige, 
kærlighed til arbejdet.«

I vort stille sind siger vi endnu frk. Paulsen tak for den tid, vi havde 
sammen med hende, og for det arbejde hun gjorde for os og sammen 
med os. D et var en dejlig tid der sammen med hjemlivets glæder har 
gjort det hele til en skøn og liflig vår.
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Et tredveårsminde
1958 gik bølgerne højt på Broagerland. Halvøen havde hidtil været et 
stort sogn med to distrikter. Førstepræsten, der dengang også var 
provst havde vestre distrikt der om fattede Egernsund, Skodsbøl, Iller 
samt Broager by vest for Storegade. Andenpræsten havde så resten af 
sognet. Da førstepræsten i 1957 blev pensioneret, besluttede man i 
Egernsund at søge realiseret et længe næret ønske om at få sit eget 
sogn. I den anledning var der i byen afholdt flere møder, hvor der ned
sattes en deputation, der skulle tale Egernsundboernes sag hos kirke
m inisteren. 6 gæve Egernsundere foretog den 15. april en rejse til kon
gens København og m edvirkede således til at resultatet af forhandlin
gerne blev et selvstændigt Egernsund kirkesogn. Regnskabet for 
denne rejse er bevaret og giver et rørende billede af prisforholdene 
dengang.

Egernsund, den 16’ april 1958.
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D eputationen i København - i baggrunden G efionspringvandet. Fra venstre: N. P. A n 
dersen , Funder-N ielsen, Chr. B lom green, Chr. O lesen, E. Poulsen og W. M adsen.

56



Egernsund 16. april 1958.

D en 15’ d s ., altsaa gaars dato havde en deputation fra Egernsund fore
træde for Kirkeministeren. D eputationen bestod af følgende:

form and for
socialdemokratisk gruppe 
form and for
folkepensionistforeningen 
formand for ungdoms- 
og idrætsforeningen 
formand for
socialdemokratisk forening 
form and for 
borgerforeningen

Transporten blev udført af W. Madsen med afgang fra Egernsund kl. 
3.30 og hjemkomst til Egernsund kl. 24.00. - En lang dag.

Til denne ekspedition er medgaaet følgende udgifter:

Skoleinspektør 

Retskonsulent 

Grænseoverbetjent 

Amts- og
sogneraadsmedlem
Overtoldassistent

N. P. Andersen 

Chr. Blomgreen 

E. Poulsen 

Chr. Olesen 

Funder-Nielsen

morgenkaffe ......................................
middagsmaaltid ................................
e fte rm id dag sk affe .............................
s m ø r re b rø d .........................................
tør kaffe paa fæ rg e n ..........................
klar suppe m/ boller for halsklaring

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

Kl. 8.00
Kl. 12.00
Kl. 16.00
Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 22.30

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

kr. 169,30
kr. 220,70

kr. 390,00

Billede fra E gernsund. (Tegnet af Max Kleinsorg).
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M aatte denne rejse ikke være foretaget forgæves. Vi takker M adsen 
for god kørsel. - D enne opgørelse til velvillig behandling hos de bevil
gende foreningssam menslutninger i Egernsund, idet man anbefaler 
beløbet deles ligeligt mellem: Egernsund borgerforening - Egernsund 
socialdemokratiske forening - Egernsund ungdoms- og idrætsforening 
og Egernsund husm oderforening med kr. 97,50 til hver. Beløbet kan 
indbetales til Funder-Nielsen.

NB. Egernsund husm oderforening vil gratis faa tilstillet et smukt fo
tografi af deputationens deltagere til indlemmelse i forhandlingsproto
kollen som et varigt m inde om denne udgiftspost.

M ed hilsen
Funder-Nielsen
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Gamle cykler
A f  Kirsten Juhler

s o m m e r e n  k o m  t il  b r o a g e r . - D er er 4 km til Vemming- 
bund fra hvor jeg bor. D et er svært at have både en dreng på 2-3 år og 
en stor traktorslange m ed derned, når m an ikke er vild med at køre bil. 
Så derfor ønskede jeg mig en »Long John«, - og den fik jeg i julegave.

Cyklen der stam m er fra Iller slot, blev et fast transportm iddel Bro- 
ager-M ølmark. - Børnene elsker en cykeltur ud ad m arkvejen, dog hø
jest 3 ad gangen.

Long John.

En dag på vej hjem fra arbejde på Vestervang kom jeg i snak m ed en, 
der var på vej m ed en gammel cykel, som skulle ende sine dage på los
sepladsen. Faktisk en pæn ældre damecykel, - så den kom m ed til M øl
m ark i stedet for.

Svigermors cykel fik jeg også, den havde førkrigstidslygte på. En 
lygte m ed glas der i hver side har en glastrekant der skulle bevirke, at 
lygten lyste ud til begge sider. Hvor gammel er lygten mon?

D et var starten på min samling, der nu består af ca. 87 cykler, både 
voksne- og børnecykler. Ikke alle gamle.

I samlingen er bl. a. 3 H am let cykler fra en fabrik i København. D e 
er alle forskellige. - A f andre kan nævnes:
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U kendt cyklist ca. 1900.
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Dam ecykel med førkrigstid-lygte.

Sport (Original): fra før 1941. Den er malet med to farver. D et gjorde 
man på flg. måde: først malede man den med to forskellige farver, der
næst holdt man et tændt stearinlys nær ved det m alede så farverne løb 
sammen, derved fik cyklen et flammet udseende.

Opel (Adam): herrecykel fra 1910. Da jeg sleb stellet af, stod der 
Opel fremhævet i selve m etallet. Hvad kostede cyklen dengang? - hvil
ken lygte hørte til?

Opel (Jason): en meget stærk dobbeltstellet herrecykel. Købt hos 
Fritz von Preussen (Sørensen), Nybølnor.

Dræsine: en 4-hjulet barnecykel som jeg har fået fra Højer. Jeg ved 
ikke noget om den. Hvor gammel er den? - er den sjælden? Den er la
vet af metal, men findes også af træ.

Budcykel med stort lad: på cyklen der er 3-hjulet sidder et messings
kilt hvorpå står: Vejle cykledepot - Hans Rasmussen - tlf. 201. De to 
hjul under ladet er ikke alm. cykelhjulsm onterede. D er er håndbrem se 
på.

Postcykel: med kasse til ca. 100 kg. H ar kørt i Broager, dog mest fra
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Postcykel fra Broager.

posthuset til rutebilstationen. - Hvilke lygter havde den på? - hvor 
gammel er den? D en er lavet i Ribe.

I et ugeblad fandt jeg en artikel om en 4-hjulet roecykel, som blev 
brugt i roetiden på den m åde at man lå på maven på den, kravlende på 
knæene. Hvor i landet brugte man dem? - findes de stadig?

D e fleste cykler har jeg fået af folk, som har hørt om min hobby. 
Disse folk ønsker en værdig alderdom for deres cykler.

Pludselig kan der i vores indkørsel stå cykler - eller dele deraf - ja 
selv artikler om cykler er der folk, som er så betænksomme at gemme 
til mig.
Sådan stod der en m orgen en gammel cykel ved bagindkørslen, - det 
mærke havde jeg ikke. D en stod der et par dage, og naboen m ente det 
nok var en cykel til samlingen! Men så en morgen m ødte vi ejeren, det 
var en der hver morgen stillede sin cykel samme sted. - H er var det nær 
gået galt.

Nogle af cyklerne er skaffet på deres vej mod lossepladsen. D e hvor 
hjulene kunne dreje rundt, kunne jeg køre ved siden af min egen cykel. 
Hvis ikke, så på skulderen med den, og hjem ad M ølmark til.
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Een gang om året er der »stumpmarked« på Fyn ved Egeskov. I bun
den af kasserne ved boderne gemmer der sig ofte cykeldele, - ikke altid 
nem m e at få øje på. - H ele cykler bliver der også handlet med.

H erning stum pm arked er Danm arks største, her sælges biler, m otor
cykler, knallerter, cykler, gammelt legetøj og meget mere.

Forsikringsselskaberne ligger inde med en del oplysninger om cyk
lers værdi og alder. Hvis der bag stelnum m eret står et bogstav, fortæl
ler det hvilket år cyklen er fabrikeret:

A ................................... 1941 1964 1985
B ...................................  1942 1965 1986 o .s .v .

D ette system er kun for cykler efter 1940.
E t spændende arbejde er at restaurere gamle cykler. - Først kommes 

caram ba eller olie på alle delbare steder, og cyklen skilles af efterhån
den som delene løsnes. D et siges at cola skulle være effektivt til at 
løsne rust, - det har jeg nu ikke prøvet. Fælg og egere slibes afog  pens
les m ed antirust-maling. A f gamle slanger klippes bånd til fælgene, - til 
at beskytte cykelslangerne. Lageret af dæk og slanger gennemgås for 
at finde de der passer til cyklen man er ved at restaurere. Gamle cykler 
har vulst-dæk.

Kranken og kuglerne renses og samles (strammes passende). 
Skærme og stel slibes, spændende er det om der dukker tal eller navne 
frem under slibningen. Stel og skærme males med antirust-maling og 
dernæst med originale farver. - Cyklen samles.

Svejsning er ikke mulig, da jeg ikke har et C 0 2 svejseapparat, - så der 
lappes med jernkit i stedet for.

Fra meget ram ponerede og rustne cykler bliver brugbare dele pillet 
fra og brugt i restaureringsarbejder.

Ja, vore venner siger det bliver til et helt museum. Ja, hvorfor ikke 
- måske en dag ...

(H ar I - du - interesse for cykler, papirer eller viden om cykler, så hen
vend je r til mig. Bønnelandsvej 4, tlf. 04 44 11 35).
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M/S Broager
A f  museumsformidler Poul Korse 

Helsingør Kommunes Museer

A fe n  artikel i tidsskriftet SØFART (nr. 38 - 1988) fremgår det, at pas
sagerskibet »Sweet Bliss« er blevet ophugget på Filippinerne.

For læsere af disse sider kan en sådan oplysning synes ganske over
flødig, men vel kun til det bliver tilføjet, at »Sweet Bliss« oprindelig bar 
navnet »Broager«.

M/S Broager blev den 25. november 1953 - som Helsingør Skibs
værfts nybygning nr. 314 - afleveret til rederiet DFDS.

M/S B roager ved N ordre Toldbod i København den 18. juli 1962 (Foto: Poul Korse).

M/S Broager var det sidste i en serie af seks - så godt som ens - skibe, 
DFDS fik bygget på Flelsingør Skibsværft i årene 1950-53. Skibene gik 
i Helsingør populært under betegnelsen »B-bådene« hvilket ikke kræ
ver nærmere forklaring, når det nævnes, at de andre skibe i serien blev 
navngivet: Bastholm, Birkholm, Bygholm, Bangsbo og Borreby.

De seks skibe var specielt indrettede til frugtfart på Middelhavet, 
men de kunne også indgå i rederiets Nord- og Østersøsejlads. Laste
rum m et havde et rummål på 170.000 kubifod, hvoraf de 47.000 kubik
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fod var kølerum . A f de øvrige mål kan nævnes en længde på 84 meter, 
bredde 13,3 m eter og en dybgang på 5,9 meter. Hovedmaskinen var en 
6-cylindret dieselm otor af type Helsingør/B.&W. på 2.400 IH K , hvil
ket gav en m archhastighed på 13 sømil (=  ca. 24 km/tim).

Ud over navnefællesskabet var M/S Broager også på anden måde 
nært knyttet til Broager by. 1 1948 var Dansk Skibsadoption - en institu
tion, der er tilknyttet Foreningen til Søfartens Fremme - blevet stiftet 
med det formål, at skabe aktiv kontakt mellem skoler og skibe - elever 
og besætning - en slags udvidet erhvervsorientering. Det var følgelig 
ganske naturligt, at også Broager Centralskole begyndte at arbejde for 
en nærmere forbindelse mellem skolen og et dansk skib.

I septem ber 1955 besøgte lederen af Dansk Skibsadoption, muse
um sleder Bredo M unthe af M orgenstierne, skolen og fortalte elever 
om dansk skibsfarts historie og om skibsadoption. M ødet resulterede 
i at Broager Centralskole adopterede - ja , hvilket skib var vel bedre eg
net end - M/S Broager.

I henved en halv snes år varede denne forbindelse mellem skole og 
skib. Mange tidligere elever fra Broager Centralskole har uden tvivl 
kære og varige m inder om »Bananekspressen« som skibet også blev 
kaldt. Nuværende og kom m ende generationer i Broager Skole vil også 
blive mindet om M/S Broager, når de på skolen med undrende blikke 
ser udstoppede alligatorer og havskildpadder; gaver, som skibets be
sætning sendte hjem til adoptionsskolen fra spændende og eksotiske 
lande.

De fleste skibe sejler år efter år støt og roligt fra havn til havn, uden 
det giver anledning til dramatiske beretninger. Således også for M/S 
Broager - og dog! En enkelt gang havnede den på avisernes forsider.

D et skete, da skibet den 7. november 1964 var under indsejling til 
København. Kun Vi sømil fra havnen sejlede M/S Broager ind i M/S Ky- 
holm, der også tilhørte DFDS. M/S Kyholm sank hurtigt, mens M/S 
Broager gik til kaj i København.

Søforhøret afslørede, at kollisionen var sket fordi M/S Broager - 
blændet af det kraftige lysskær over København - i m ørket havde over
set M/S Kyholm’s navigationslys.

Heldigvis blev alle om bord på M/S Kyholm reddet og aviserne 
kunne derfor dagen efter koncentrere sig om den virkelige tragedie. 
Det kom til udtryk i en forsideoverskrift, der dramatisk berettede 
»700.000 bajere gik til bunds.«
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Skaderne på M/S Broager kan ikke have været nævneværdige, for få 
dage efter den voldsomme hændelse meldes den undervejs til Spanien.

I slutningen af 1960’erne indskrænkede DFDS sit rutenet, hvorfor 
flere af rederiets skibe blev afhændet. H eriblandt også M/S Broager, 
der blev solgt til Sweet Lines i Cebu City på Filippinerne, hvor den blev 
ombygget, så den foruden last kunne medtage 320 passagerer. H er sej
lede den så under navnet »Sweet Bliss« i godt en snes år, indtil den altså 
nu er blevet ophugget.

E t lille stykke Broager-historie er derm ed definitivt afsluttet så langt 
borte som på Filippinerne.
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Theodor Fontane: 
Lejrliv 1864

Oversat og kommenteret afSv. Hollensen 
med tegninger a f W. Camphausen

d e n  a n s e t e  t v s k e  f o r f a t t e r  Theodor Fontane (1819- 
98) var i krigen 1864 krigskorrespondent på tysk side og boede da i B ro
ager bl. a. Fra hans beretninger herfra er dette taget. E fter først at have 
berettet om de preussiske brigader som havde tilhold i Ragebøl, Dyb
bøl og Bøffelkobbelskoven fortsætter han: »I Broager, der jo var i sik
ker afstand fra skanserne, kunne der leves ganske behageligt. Vi var jo 
allerede vant til at være stuvet tæt sammen; 5 officerer i et værelse reg
nedes for kom fortabelt. Så meget som muligt opholdt vi os i det frie. 
Livet i den friske luft gjorde os godt, forkølelser var afskaffet. Vi stod 
for det meste tidligt op. Det var ikke kanontordenen der vækkede os; 
vore ører var forlængst vænnede til den dum pe, rullende torden fra 
Gamm elm ark .D e t var solen , som stod så prægtigt op af havet i øst, lær
kerne og hele det vågnende forårs skønhed, der ikke lod os sove længe
re. Vi besøgte da ofte den højtliggende kirke, steg op i tårnet og glæ
dede os over det vide panoram a. D er var Nybølnor, bag hine træer 
gemte sig G råsten, der var Flensborg fjord og der Vemmingbund og 
ind imellem det velsignede Broagerland, derovre Bøffelkobbel, Dyb
bøl by, Avnbjerg, terrænnet foran skanserne og skanserne selv. B ro
agers smukke værtshus var ikke den ringeste tiltrækningskraft ved 
byen. (D aTrap: Slesvigs beskrivelse 1864 nævner 7 kroer i Broager, må 
her nærmest tænkes på Reitzigs kro, som andetsteds kaldes: »die Ket- 
tenkrug«, da der var en række stenpæle med jernkæder imellem foran 
kroen. Den brændte 1880 ved Broagers store brand, og blev ændret ved 
genopbygningen. Senere hed den C entralhotellet, blev så Forsamlings
gård og er nu helt nedbrudt. Ovs. anm .)

I denne kro var man på enhver tid på dagen vis på at træffe bekendte. 
Kroen havde to krostuer. Den ene til venstre havde på døren påskrevet 
med kridt: G renaderm esse; den anden til højre officersmesse. H er i 
disse lokaler var den store nyhedsbørs, hvor dagskurserne på politiske 
og strategiske nyheder, - ofte baseret på højst mangelfulde inform ati
oner blev bragt til torvs og videregivet. H er havde de udenlandske kor
respondenter, engelske og belgiske deres samlingssted; hertil bragte
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de nyheder og videregav dem , og herfra forkyndte deres rappe penne 
for verden, hvordan vel det store skakparti på Sundeved stod, og om de 
preussiske løbere og springere i sidste ende ville have held til at tage de 

danske tårne eller ej. Blandt disse korrespon
denter var ham fra »Times«, mr. Hartm ann 
den der var mest glad og taknemlig for B ro
ager, for sin værtinde og for preusserne. Han 
havde nemlig forgæves søgt logi fra sted til sted 
på hele egnen, på kroen i Broager havde han 
endelig fundet en havn, der bød på noget i re t
ning af komfort. Foruden de frem mede korre
spondenter var her også ham fra »Hamburger 
Nachrichten«, Heinrich Mahler. Han offent
liggjorde senere sine oplevelser i den smukke 
bog: »Ü ber die E jder an den Alsensund«. Af 
tegnerne var m aler G ünther stamgæst i messen 
og glædede den lille kreds af Broager-venner 
med de tegninger, der langt senere glædede tu 
sinder i H ackländers; »Über Land und Meer« 

B roager kirketårn (et udbredt tysk illustreret blad. Ovs. anm .).
Vi har allerede om talt kirken, hvis ene spir som 

nævnt tjente som observatorium , men end mere interesserede os de to 
kirkelige værdighedsbærere, provst Karstensen (fejlagtigt skrevet Fe
stesen) og pastor Schleppegrell, en broder til generalen, der faldt ved 
Isted. Disse to havde herfra regeret Sundeved på godt dansk.(!) Begge

'¿S'.

B atteri fra G am m elm ark.
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Store fællesgrave for faldne på Dybbøl 1864. E fte r fotografi.
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ydede god tjeneste for danskerne på Dybbøl og Als. hvilket ikke skal 
være nogen bebrejdelse mod dem. I vore øjne var de imidlertid under 
stærk mistanke og havde forlængst røm m et pladsen, men deres ry og 
deres familier var blevet her. Hvad angik Schleppegrell. der som be
kendt som artilleriofficer havde gjort felttoget 1848-50 med, så talte 
ikke alle preussere i Broager nedsættende om ham. Denne mildere 
dom skyldtes dels den agtelse som enhver soldat bærer mod en tapper 
m odstander, dels de fem smukke døtre i præstegården. D er blev fortalt 
at de så allersm ukkest ud, når de trium ferende forsikrede preusserne: 
»Disse skanser vil koste jer den halve armé. og I vil alligevel ikke be
tvinge dem!«

Ligesom det ikke skortede officererne på tidsfordriv, var det heller 
ikke tilfældet med m andskabet. Man havde mange slags tidkort blandt 
andet ved bydam m en, hvor man legede med træskibe som hånende 
kaldtes den danske flåde.
Forøvrigt var tjenesten ret 
anstrengende. Om natten 
blev skanserne på G am m el
mark udvidet og udbedret af 
næsten 300 mand af de for
skellige batallioner, og om 
dagen var m andskabet be
skæftiget med transport af 
skyts, hugning af gærdsel og 
binding af faskiner heraf (til 
Gamm elm ark og løbegra
vene ved Dybbøl. Ovs. 
anm .). E t brev fra en menig 
fra 60 batallion til sin broder 
skildrer anskueligt dette liv:
»Her savner vi intet, hverken 
arbejde eller adspredelse, og 
således går tiden godt. Jeg 
har aldrig sovet så godt som 
her, hvor vi alle næsten har 
glemt, hvordan der er i en 
seng. I må dog frem for alt
ikke tro  straks, at man er M usketéer fra 60. bataillon.
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død, når I i lang tid ikke får brev, for her har man ikke altid tid til at skri
ve, som I måske tror. H ar man tid, hvordan er det så med papir, pen og 
blæk? Og hår man det, hvor skal man så skrive? Thi når 200 mand lig
ger i een bondegård, da kan I vel tænke jer, hvor megen plads der er. 
Den ene koger, den anden steger, nogen synger, andre sover. Enhver 
søger sig en lille plads og gør sidemandens plads så lille som muligt.« 
Således brevet fra vor 60 er. »I må ikke altid straks tro , at man er død!« 
skriver han, og en anden skrev hjem: »Af tusind danske kugler træffer 
dog sjældent en!« Alligevel gjorde døden sin høst. På den skønne B ro
ager kirkegård blev mangen sænket ned, som dagen forinden havde 
skrevet: »Man dør dog ikke så let!«

Næsten hver dag var der begravelse. Da kom de alle, musikken spil
lede: »Jesus meine Zuversicht«, officererne og batallionen fulgte. Ki-

D er tilberedes mad.
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sten, der altid var smykket med blom ster eller guirlander, blev sænket 
i fællesgraven. Fanerne blev sænket for at vise den døde den sidste ære, 
derpå en kort tale, et fadervor, 3 håndfulde jord  på, og det gik igen 
hjemad. M usikken var foran m ed en lystig marsch: »So leben wir, so le
ben wir, so leben wir alle Tage!«.

De faldnes grave blev vogtet og plejet af deres kam m erater, især pi
onerernes grave var smykket med små m odeller af deres våbentegn: fa
skiner, skansekurve, spader, økser m. m. Var det en pontonnier, var 
der på gravkorset en afbildning af en båd samt bådshager og ror. A rtil
leristerne lavede trækors med jernbogstaver og tal fra deres batallions- 
mærker, som de selv havde sm edet i deres feltsmedier. Troppedele af 
enhver art havde deres egen måde at ære deres faldne på. For dem alle 
gjaldt sætningen om at døden giver god underholdning for de overle
vende.

H erefter går Fontane over til at give en om tale af G råsten, hvor de 
preussiske troppers hovedkvarter var på slottet. H er løb alle tråde sam 
men og det omvekslende krigsliv fik her sin mest brogede skikkelse. 
H er var bestandig gennemmarsch af tropper, frem og tilbagejagende 
ordonnanser, skyts- og am m unitionskollonner der blev stikkende i de 
bundløse veje, pågrebne spioner og afdelinger af fangne danskere. H er 
var turister og korrespondenter, m arketendere og leverandører. Alt 
trængtes her sammen og afgav et kaos der ofte syntes håbløst at regu
lere.

D er følger nu en om tale af slottet og livet der og i byen, men det er 
en anden historie, som ikke hører hjemme her.

G råsten Slot.
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In Memoriam August Korse
I »Jens Råben, et Mindeskrift« 
Sønderborg 1960 udgivet af H i
storisk Samfund for Als og Sun
deved og Musæet på Sønderborg 
Slot findes en artikel om B ro
agerlands møllehistorie af Au
gust Korse. Bogen er forlængst 
udsolgt og sjælden, og vi har 
m ent, at et genoptryk af denne 
artikel her vil interessere læserne 
af vores bog. Vi takker de oven
nævnte institutioner samt forfat
terens søn, overlærer og musæ- 
umsformidler Poul Korse, H el
singør for velvillig tilladelse til 
her at gengive artiklen. Samtidig 
vil vi gerne give et rids af forfat
teren.

August C. Korse blev født 3 .1. 
1901 i København. Faderen var 
lærer og stam m ede fra Lange
land, og m oderen var københav

ner af gartnerslægten Ohlsen (Ohlsens enke frøhandel). E fter realek
samen og sem inarieuddannelse 1922 virkede han som lærer ved for
skellige skoler indtil han i 1929 købte Broager realskole, som han drev 
indtil 1938. D erefter blev han forretningsfører for Jydsk Lytterfor
ening, referent til Flensborg Avis, Dybbøl Posten samt agent i kontor
artikler. H an var også kendt som musiker ved fester og havde job ved 
det hedengangne »Broue Bio«, og var en årrække forretningsfører ved 
vandværket. I krigens m ørke år var han en m unter og inspirerende di
lettantinstruktør i ungdomsforeningen. Hans arbejde som referent 
førte ham til utallige m øder og generalforsam linger og gjorde ham til 
en kendt person på hele Broagerland. I mange år var han bibliotekar 
ved Broager bibliotek, på det bedste bistået af sin hustru Ragna, der 
var fra Trondheim i Norge. H an var også i mange år et ivrigt medlem
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af frim urerlogen. H an var i en del år bestyrelsesmedlem i Historisk 
Samfund for Als og Sundeved. Hans altoverskyggende interesse var 
dog lokalhistorie og slægtshistorie. M ed sit store personkendskab her 
på egnen har han sam let et enorm t fond af oplysninger om slægter og 
historie på Broagerland, og hans samlinger til belysning af egns-, 
slægts- og gårdhistorie på landsarkivet og i det lokalhistoriske arkiv i 
Broager vil i mange år give inspiration til slægts- og lokalhistorikere. 
Foruden artiklen om møllerne på Broagerland har han skrevet en 
grundlæggende artikel om teglværkerne på Broagerland, som man har 
haft stor glæde af ved teglværksprojektets historiske del.

Selv anså han dog som sit kæreste arbejde: »Broagerlands Historie«. 
Værket begyndte at udkomme 1945. Det består foruden 2 særhæfter af 
6 hæfter om ejendom shistorie vedrørende byerne Skeide, Dynt og 
Gamm elgab. D et var m eget bredt anlagt og standsede i ca. 1950 på 
grund af de stigende priser på papir og tryk. På arkivet bliver det meget 
benyttet af besøgende, der forsker i deres slægt. D er findes i hans efter
ladte papirer spredte forarbejder til yderligere hæfter, som måske en
gang kan udgives.

Ved hans død i 1975 mistede Broagerland sin mest betydende histori
ker, og lokalhistorisk forening vil med disse linjer hædre hans minde.

Redaktionen

Broagerlands Møllehistorie
A f  August Korse 

1901-1975

d e  æ l d s t e  m ø l l e r  på Broagerland var - som alle andre Ste
der - Vandmøller. Hver af de store Godsbesiddere i Sognet havde sin: 
Lyksborgerne ved Krumbækkens Udløb i Sønderborg Bugt og Graa- 
stenerne ved Nejs. Hvor langt tilbage i Tiden man skal søge deres O p
rettelse, er det vel ikke m ere muligt at opspore, men det kan anføres, 
at allerede før 1700 kaldes Møllen ved Skeide Skov for »Altmiihle«. 
Om der er nogen Forbindelse mellem H ertugens Opførelse af Skelde- 
gaard 1601 og Møllens Opførelse er muligt, men der kan være lige saa 
stor Sandsynlighed for, at Møllen er langt ældre.
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D en gamle Vandmølle m aa imidlertid være blevet nedlagt og flyttet 
allerede før 1700, idet det berettes, at M øllen blev anlagt ved K rum 
bækkens Løb længere inde i Landet neden for det Sted, hvor nu Dynt 
Mølle er beliggende. I 1697 oplyser Broager Kirkebog, at et Barn af 
Claus M øller i Dynt er blevet begravet, saa der er G rund til at tro , at 
allerede nogen Tid før dette Tidspunkt har Dynt Mølle faaet den 
Plads, den senere har beholdt.

Som en sidste Rest af den ældgamle Vandmølle ved Skeide M ølle
dam  ses den Dag i Dag den lange Jordvold, som stem m ede Vandet op, 
ligge over M arkerne lige Nord for Traktørstedet »Spar Es«.

D et ældste Spor af en Møllerfamilie paa Dynt Mølle er ovennævnte 
Kirkebogsnotat og senere oplyses (1716) at Claus Møllers Kone er død 
og samme A ar gifter Johan Møller i Dynt sig. Man maa antage, at Jo 
han er Claus’es Søn, for Johan bliver M ølleforpagter i den efterføl
gende Tid. H an bliver Fader til i hvert Fald 10 Børn, hvoraf dog de 7 
døde, inden de blev voksne. Hans Kone dør 1730, han selv 1749.

D a Møllens Forhold efter hans Død skal ordnes, oprettes en Fæste- 
og Forpagtningscontrakt den 15. Februar 1750 mellem Hertugen og 
»den afdøde Møller Johan Truelsens Børn«, saaledes at Børnene fæ
ster og forpagter M øllen paa Livstid. D et bemærkes da udtrykkeligt, at 
det drejer sig om en Vindmølle.

Ved denne Kontrakts O prettelse henlagdes som »Tvangsgæster« til 
Møllen 60 Boelsmænd fra Freyleben (Skeldegaard), Kram mark og 
Skodsbølgaards Lensdistrikter foruden 54 K aadnere. Disse havde 
Pligt til at lade alt deres Korn male paa denne Mølle.

Forpagteren skulde holde M øllen med Træ, Tov og Jern og forpligter 
sig til at holde Møllen i brugbar Stand, hvorimod H ertugen lover at an
skaffe nye M øllesten, naar det er nødvendigt, ligesom han vil skaffe 
Tøm m eret til Møllen, dog mod kontant Betaling. Tøm m eret skal i gi
vet Fald køres til Møllen af »U ndersaatterne«. Fæstepengene ansættes 
til 48 Rigsdaler.

I 1753 m eddeler B ørnene efter Johan Truelsen, at de nu er blevet 
enige om, at den ældste Broder, Truels Thetzen, skal overtage M ølle
forpagtningen. Samtidig m ed, at H ertugen giver sit Samtykke hertil, 
giver han den nye M ølleforpagter Fæstebrev paa de to Kaadnersteder, 
der altid har hørt til Møllen.

1757 fornyes Fæstebrevet og Forpagtningskontrakten af H ertug Fre
derik og ved denne Lejlighed bliver Møllen med tilhørende Kaad og
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Bygninger taxeret til 129 Rigsdaler og 46 Skilling courant. Forpagt
ningsafgiften forhøjes samtidig til 80 Rdl.cour.

Ifølge K ontrakten havde M ølleren Ret til at afhænde M øllen, naar 
det passede ham , blot han gav M yndighederne M eddelelse herom. 
D enne Ret benyttede Truels Thetzen sig af, idet han den 17. m arts 1775 
solgte Møllen til Nicolaj Adolph Muller.

Vi har bevaret »Reglement for vor i det sundevedske beliggende 
Mølle i Dynt«, saaledes som den gjaldt i M øller Nicolaj A dolph’s Tid. 

Den lød saaledes (i Oversættelse):

I
Alle Præster, Organister, Tingskrivere, D egne, Forpagtere, Bryggere 
og Bagere er pligtig at holde sig til M øllen og giver som hidtil den sæd
vanlige M atte. (M atten er M ølleafgiften).

II
Men for alle øvrige M øllegæster skal der ikke m ere gives M atte af 
Brødkorn, men Vi vil og befaler herm ed, at i Stedet for skal der

III
af et Boel paa fra 9 til 10 M k.G uld gives 10
af et Boel paa fra 7 til 8 M k.Guld gives 9
af et Boel paa fra 6 M k.G uld
de stedlige Teglmestre 
Smeden i Skeide for sit Vi Boel og Kaad 
Smeden i Dynt for sine 3 Kaadnersteder 
Færgemanden ved Holnæs
Smeden i Skodsbøl skal give
Smeden i Smøl skal give
Smeden i Gammelgab skal give
Smeden i Broager skal give
Kaadnerne skal give
For et Frihus skal der gives
En Enkem and eller Enke betaler 
Dog skal en E n k e , som har A ftæ gt, betale 
For et Frihus i Egernsund skal der betales

gives 
gives 
gives 
giver 
giver 
giver 
giver
24 Skilling 
24 Skilling 
24 Skilling 
32 Skilling 
24 Skilling 
16 Skilling 
8 Skilling 

12 Skilling 
8 Skilling

Skæpper Rug 
Skæpper Rug 
Skæpper Rug 
Skæpper Rug 
Skæpper Rug 
Skæpper Rug 
Skæpper Rug

alt at betale paa M øllerens Bopæl den ene Flalvdel 8 Dage før Set. 
Hans den anden Halvdel 8 Dage før Jul enten i rede Penge eller i Rug 
uden den mindste Indvending.

77



N aar dette er opfyldt, hvilket Vi vil anordne og alvorligt indskærpe 
vore sundevedske Em bedsm ænd, kan ovennævnte Møllegæster uhind
ret søge enhver frem med Mølle med deres Brødkorn, ligeledes er de 
fuldstændig fritaget for M atte af B rødkornet, naar de forbliver ved den 
Mølle, hvortil de hører, hvorimod de skal give den sædvanlige M atte af 
alt andet Korn, de bringer til Mølle, og hvoraf M ølleren ikke maa tage 
det mindste udover ovenstaaende Reglement.
Givet under Vort Fyrstelige Flaand og det paatrykte Segl

Gliicksburg den 30. November 1771 
Friederich, H Z  S. H. Gliicksburg 

1 1798 solgte Nicolaj Adolph Møllen til M øller Claus Bertelsen. D enne 
var en m eget driftig M and, der udvidede Forretningen ved O prettelse 
af en »Boghvedegang« (Grynm ølle) og byggede et nyt Beboelseshus, 
som staar endnu.

Men B ønderne begyndte at male Kornet selv eller undlod at betale, 
hvad de skulle, til M ølleren, saa i 1803 lod M øller Bertelsen oplæse 
»Publikandum« fra Prædikestolen i Broager Kirke om, at Bønderne 
skulde holde sig til den M ølle, hvortil de hørte. Om det hjalp, m elder 
Historien ikke noget om. D et gjorde det nok ikke. Karensaften 1812 
brændte Møllen, men blev straks genopført.

Om kring 1825 solgtes M øllen til D etlef Heinrich Desler, der var ind
vandret fra Tyskland. Han søgte i 1831 - og fik Tilladelse til - at rive den 
gamle Mølle ned - det oplyses ved denne Lejlighed, at det drejer sig om 
en Stubmølle - og bygge en hollandsk Vindmølle i Stedet for. Samtidig 
faar han Tilladelse til at genopbygge M øllen Egernsund, som han og- 
saa ejede, og det bemærkes, at de to Møller altid skal være samlet.

I 1841 bliver den gamle M øllekontrakt fra 1757 stadfæstet for sidste 
Gang. En ny Tid er ved at oprinde for M øllerne.

D er er U ro blandt »Tvangsgæsterne« til Møllen. De indsender i 1845 
en Forespørgsel til Regeringen om, hvor stor i G runden den M atte er, 
M ølleren har Lov at tage. D e faar til Svar, at det gamle Reglem ent sta
dig staar ved Magt.

Saa kom Krigen 1848-50, og netop da den udbrød, døde Møller D es
ler, men hans E nke, C athrine M arie, førte Forretningerne videre. 
Midt under Krigen blev Danm arks nye Grundlov, der bl. a. afskaffede 
forskellige Privilegier, underskrevet. Den 21. November 1852 udkom 
Forordningen om Mølletvangens Ophævelse.

IV
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D ette ændrede totalt M øllerens økonomiske Stilling, og det var der
for i Loven bestem t, at M øllerne skulde have en Erstatning for det Tab, 
de led. D er beskikkedes to Taxatorer til at taxere Tabet (det blev San- 
dem ændene Hans Petersen i M ølmark og Jens Petersen i D ynt), og de 
indberettede til Herredsfogeden i Broager, at Tabet for Dynt Mølles 
Vedkommende vilde komme til at ligge paa 22.400 Rigsdaler, men da 
denne Sum laa langt over det Maximum, Loven foreskrev, anbefaler 
Taxatorerne en Affindelsessum paa 7.050 Rigsdaler.

Kort Tid efter denne Indberetning var sendt, udfærdigede M iniste
riet Bevilling for Deslers Enke til at drive Dynt Vindmølle, men sam ti
dig nægtede man at udfærdige Koncession paa Stubmøllen i E gern
sund, hvorfor denne paa G rund af m anglende Bevilling skulde rives 
ned.

Deslers Enke indsendte straks Ansøgning om at m aatte beholde 
Egernsund M ølle, og Herredsfogeden anbefalede Ansøgningen.

Imidlertid var Erstatningssagen blevet afgjort af M inisteriet, og man 
fastsatte en Erstatningssum  paa 2800 Rigsdaler. D er var jo et betyde
ligt Spring fra de 22.400 Rigsdaler over de 7.050 til 2800 Rigsdaler.

Enken skriver til A m tet om at faa en højere Erstatning men der sva
res, at det ikke kan lade sig gøre. Til gengæld m eddeler A m tet hende 
bevilling til at drive Egernsund Mølle, dog m ed den Betingelse, at den 
gamle Stubmølle inden for en nærm ere fastsat Tidsfrist skal udskiftes.

D er gaar kun 8 Dage. Saa kom m er der K ontraordre fra A m tet. 
Egernsund Mølle skal rives ned.

Bragt til det yderste skriver Fru Desler saa et Brev til Kong Frederik 
den Syvende. Heri oplyses, at Møller Desler i 1832 fik Tilladelse til at 
erstatte den gamle Stubmølle med en ottekantet hollandsk Mølle, og 
at han m aatte genopføre den nedbrudte Mølle ved Egernsund. Møller 
Desler var død, netop de Koncessionen ved Tronskiftet i 1848 skulde 
indsendes til Fornyelse, og da hans Kone var ukendt med Forholdene, 
indsendte hun kun Kocessionen for Dynt Mølle, uvidende om, at der 
ogsaa var en særlig Koncession for Egernsund Mølle. D enne blev se
nere indsendt, men erklæret for kasseret. Samtidig fik hun en 3 M aane- 
ders Frist til at rive Møllen ned i. Hun søgte derefter ny Koncession, 
der nægtedes; hun fik endog en M ulkt for ikke at have fjernet Møllen 
og en ny Frist paa 4 Uger til at rive Møllen ned i. Nu beder hun Kongen 
om at lade hende beholde Møllen i Egernsund og drive den videre.

I et Brev 14 Dage efter erklærer Fru D esler sig indforstaaet med A f

79



gøreisen om en Erstatning paa de 2800 Rigsdaler mod at hun faar Kon
cession paa Egernsund Mølle.

Om det er Brevet til Kongen eller dette sidste Tilbud, der har vejet 
tungest, er ikke godt at vide, men en m ildere Luftning synes at blæse 
for Fru Desler. A m tet forespørges, hvor stor Egernsund Mølle er, og 
det oplyses, at den har 4 Kværne: 1 Rugkværn, 1 Grynkværn og 2 Skal
lekværne, hvorefter der endelig den 14. April 1855 efter 2 A ars Kamp 
m ed M yndighederne bliver givet de ønskede Koncessioner: Enken 
Desler faar denne Dag Koncession til at drive den af hende ejede Mølle 
i Egernsund, og hun fortsætter D riften af M øllen i Dynt mod en E rsta t
ning for Mølletvangens Ophævelse paa 2800 Rigsdaler.

Faa A ar efter denne Dyst afstod Fru D esler Møllen i Dynt til sin D at
ter, M arie M agdalene, gift Hansen, hvorimod Møllen i Egernsund 
blev overdraget Sønnen, Friederich Desler.

D en nye E jer af D ynt Mølle solgte dog faa A ar efter Møllen til Svo
geren, Fritz M athias Desler, som havde den 1878, da han solgte den til 
M øller H ansen, en Søn af den gamle M øller paa Dybbøl Mølle.

D ynt M ølle. Foto ca. 1930.
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H an solgte det meste af Jorden fra og havde kun ganske lidt Jord til
bage sammen med Møllen og den gamle Møllers Aftægtshus. Nytaars- 
aften 1882 brændte Møllen, hvorefter H ansen solgte Tomten til M ølle
bygger Lorenzen i G raasten, der genopbyggede Møllen, og den 1. Fe
bruar 1884 overtoges den derefter af M øller Søren Jensen fra Viby paa 
Fyn. H an kom til Dynt fra Kegnæs Mølle.

Han drev Møllen til 1906, da Sønnen Søren Peter Jensen, overtog 
den. H an var en driftig og dygtig M and, som lidt efter lidt købte Jord 
ind til Møllen igen, saaledes at den gamle Ejendom  var samlet igen.

Men Dynt Mølles Dage var talte. En ny G eneration var igen vokset 
til, og da Sønnen, Søren Jensen, i 1938 købte den gamle Møllebygning 
tilbage, tog han Vingerne og H atten af Møllen, hvorefter den ikke 
mere var en arbejdende Mølle. Underdelen staar der endnu, og med 
en indbygget M otor bruges den stadig til lidt M ølleri, men de glorvær
dige Tider, da Bøndernes Vogne holdt i Række for at faa Kornet malet, 
er for stedse forb i. ^

Den anden af de gamle Vandmøller laa i Lavningen ud mod Flensborg 
Fjord, hvor i Dag Nejs M øllegaard ligger.

Til Trods for, at der i alle Papirer vedrørende Nejs M ølle, som er 
overleverede Eftertiden, altid henvises til en Arvefæstekontrakt af 7. 
August 1736, er der dog ingen Tvivl om, at Møllen er meget ældre.

I Broager Kirkebog nævnes under Dødsfaldene den 11. Septem ber 
1711, at M øller paa Nejs Mølle Thomas Nissen er begravet. H an har for
mentlig været en ældre M and, da han døde, og har siddet paa Aftægt, 
for da Greven paa G raasten den 18. M arts 1709 lader alt sit Gods regi
strere, staar der om Nejs Mølle: »Nis Thomsen (Thomas Nissens Søn) 
har forpagtet Møllen for en aarlig Afgift af 45 Rigsdaler. E fter hans Fa
ders Udsagn har han (Faderen) bygget Beboelseshuset paa egen Be
kostning, kun Træet til M øllehuset er givet fra Godsets Side«.

Skulde A ntagelsen, at Thom as Nissen, der har bygget M øllehuset 
»paa egen Bekostning«, har været den første Møller paa Nejs, være rig
tig, maa den være opført omkring 1660-70, og dette kunde jo for saa 
vidt godt passe m ed de rent historiske Begivenheder paa Broagerland, 
hvor man efter Krigen 1657-60 om trent paa alle M aader m aatte be
gynde forfra, da Størstedelen af B eboerne var døde af »den sorte 
Død«, men der er intet til H inder for, at den er langt ældre.

Nis Thom sen havde altsaa overtaget Møllen efter sin Far, men tilsy
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neladende har der slet ikke foreligget nogen egentlig Koncession, for 
først kort før sin Død den 28. O ktober 1736, bliver der paa Augusten
borg udstedt den førnævnte Koncession, som hans Enke overtager, og 
da hun A aret efter gifter sig med Carl Henningensen, bliver han Møl
ler paa Nejs Mølle.

Carl Henningsen dør i 1779, og hans Kone overlevede ogsaa sin an
den M and, idet hun først døde 1783, 83 A ar gammel.

Carl Henningsen og H ustru havde i deres Æ gteskab en D atter, C at
harina Sophia, som den 24. O ktober 1765 giftede sig med Forpagter 
Christians Jørgensen paa Avnbølgaard. Han nævnes ved sit Bryllup 
som Møller paa Nejs, men han lever kun faa A ar efter sit Bryllup, for 
omkring 1772 gifter C atharina Sophis sig anden Gang. M andens D øds
fald er ikke noteret i Broager Kirkebog, saa det ser ud til, at han stadig 
har opholdt sig paa Avnbølgaard, og den gamle M øller har drevet 
Møllen.

Den anden Mand er ogsaa Forpagter paa Avnbølgaard, saa hun har 
formentlig giftet sig efter sin første Mands Efterfølger. Han hedder 
Hans Henningsen og er Søn af en Købmand i G raasten . Han overtager 
nu Møllen, da den gamle Møller er gaaet paa Aftægt, og faar Konfir
mation paa det gamle Arvefæste efter Carl Henningsens Død.

Det skal her indføjes, at det ikke har været muligt at faa fastslaaet, 
hvornaar man opfører den første Vindmølle ved Nejs. Vandmøllen 
blev stadig benyttet, men paa et eller andet Tidspunkt byggede man en 
Vindmølle Norden for G aarden paa H øjdedraget ned mod M ølledam 
men. Den brændte og blev derefter flyttet endnu længere ind i Landet 
og op paa H øjderne, hvor den laa til den endeligt blev nedrevet. Stedet 
kaldes den Dag i Dag Nejs Mølle - som M odsætning til Nejs Mølle- 
gaard, der ligger nede i Bunden af Dalen.

Hans Henningsen og H ustru døde begge i 1797 i en forholdsvis ung 
Alder, men de efterlod sig en netop nygift D atter, A nn, som kun 12 
Dage før Faderens D ød havde holdt bryllup med Hans Christian Jes
sen, en Søn af Boelsmand Chresten Hansen Jessen i Smøl (E fterkom 
mere: Jens Jessen og Lorens Jessen paa Smølmark).

H an lever kun lV i A ar efter sit bryllup, idet han dør 1799 uden at ef
terlade sig Børn. Ann gifter sig samme A ar (m ed kongelig Tilladelse 
og med Dispensation fra det norm ale Sørgeaar) med Hans H ansen, en 
Søn af Boelsmand Peter Hansen i M ølmark (senere Midtskov), som 
derefter bliver Møller. D et ser af Papirerne ud til, at han først har faaet
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Koncessionen i O rden i 1816 idet der dette A ar udstedes Stadfæstelses
brev af Enkehertuginde Louise Augusta paa Augustenborg for M øller 
Hans Hansen om Ret til at drive en Vindmølle med to Gryngange for
uden Vandmøllen, saaledes som det er beskrevet i den oprindelige 
Kontrakt af 1736.

A f hvilken Aarsag han i 1828 opgav M ølleriet, vides ikke, men det 
ser ud til, at han for at undgaa Fallit har solgt hele Møllevæsenet. Købe
ren var hans Svoger, Teglværksejer Hans Jensen i Egernsund, som ef
ter købet flyttede til Nejs og overtog sin Nyerhvervelse.

Endnu i hans Tid gik M ølleriet godt, navnlig paa Nejs Mølle, som 
foruden Vind- og Vandmølle havde et stort Brændevinsbrænderi, men 
Omvæltningens Dage forestod ogsaa her. 1 1840 døde Hans Jensen, og 
hans Søn, Christian Jensen, overtog sin Arv, men kom aldrig rigtig i 
Gang. Først led han det store Afbræk, at da Krigen kom, mødte Ty
skerne kort efter op og forlangte Møllevinger og M øllehat taget ned, 
da man paastod. Sejlene blev benyttet som Signaler til D anskerne paa 
Dybbøl, og efter Krigen kom M ølletvangens Ophævelse. D et ene med 
det andet gjorde, at det gik stærkt ned ad Bakke for Møller Jensen, 
som i 1859 endte m ed en vældig Fallit, en Fallit, som endnu de gamle 
Bønder paa Egnen kunde fortælle om ved A arhundredskiftet, da den 
rev flere af de store Bønder med sig i Faldet.

Møllen blev solgt ved Tvangsauktion 15. M arts 1860 og højstbydende 
blev Skibskaptajn Christian Peter Petersen fra Iller. Han fik Tilslaget 
for den samlede Vind- Vand- og Dampmølle for 12.400 Rigsdaler. Det 
var dog ikke Kaptajn Petersens Hensigt at nedsætte sig som Møller, 
hvorfor han udforpagtede til M øller Hans Johansen fra Nordborg. 
Kaptajn Petersen døde allerede i 1862, og efter at have forsøgt at drive 
Landbruget i nogle A ar solgte Enken i 1866 til Jens Hansen fra D yb
bøl. M øllen, d. v. s. Vindmøllen blev solgt fra, og den gamle Vand- og 
Dampmølle blev nedlagt som Mølle.

Nejs Vindmølle fortsatte Driften i endnu en Del Aar, men den naa- 
ede aldrig op paa H øjde med dens Storhedstid i første Halvdel af det 
19’ A arhundrede, og til sidst blev den i 1882 solgt, nedrevet og flyttet 
til Asserballe.

B R O A G E R  M Ø L L E
I 1796 besluttede Købm and og Gæstgiver Joachim  Heinrich Schultz i 
Broager at lude opføre en Mølle i Byens Nærhed. H an havde en større
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Købmandsforretning med tilhørende Gæstgiveri paa Hovedgaden i 
Broager (nu Centralhotellet, Forsamlingsgaarden) og hans store 
Energi og Virketrang fik ham til at indlade sig med dette nye Objekt.

Han havde imidlertid ingen Børn, saa da hans Kones Søster, som 
havde været i Huset hos ham i mange Aar, i 1798 giftede sig med Jørgen 
Clausen fra Als, overlod han de unge Driften af Møllen.

D et var jo før Mølletvangens Ophævelse, saa de m aatte foreløbig nø
jes med at male Gryn og Boghvede, idet det rigtige Mølleri var forbe
holdt Tvangsmøllerne: Dynt og Nejs.

B ro a g e r .

B roager Mølle set fra vest-siden.

Allerede 1812 døde Jørgen Clausen, og Enken giftede sig med Hans 
Christensen ogsaa fra Als. Han fik en større Eksport af Gryn til U dlan
det i Stand, og med sin store Energi og Dygtighed udvidede han Mølle
forretningen meget betydeligt.

Men det var dog først med Jørgen Clausens Søn Claus Heinrich C 
lausens Overtagelse af Møllen omkring 1835-40, at Møllen gaar ind i 
det helt store Tider. C. H. Clausen var en meget dygtig M øller og sam 
tidig en habil Tekniker, der paa flere O m raader forbedrede M ølledrif
ten. Han opfandt forskellige M askiner og A nordninger til saadanne, at 
han blev kendt ikke alene herhjem m e, men ogsaa vidt omkring i U d
landet. Han var en ualmindelig initiativrig Mand og var levende inte
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resseret i det almene Vel. Hans nedskrevne Livserindringer, som 
endnu bevares i Familien, viser hvor mange forskellige Ting, han gik 
op i, og det var oftest Ting, der laa langtfra Møllevæsenet. Han var een 
af Stifterne af Broager Sparekasse, var ivrig for at bekæmpe Fattigdom 
og Arbejdsløshed, satte en Mængde nyttige Ting i Gang og var i det 
hele taget en Sam fundsborger i det lille Broager, som der stod Respekt 
og Agtelse om.

Ogsaa til ham kom Prøjserne og vilde rive Vinger og H at af Møllen 
paa Grund af paastaaet Spionage til Fordel for D anskerne, men i M od
sætning til Nejs Mølle fik Broager Mølle Lov til at beholde Vingerne. 
D er var sikkert heller ingen G rund til at tro , at M øller Clausen gav sig 
af med Spionage til Fordel for Danskerne.

M ed sin store Bedrift, der var ført op til de mest moderne Højder, 
stod Møller Clausen udmærket rustet, da Mølletvangen efter Krigen 
blev ophævet, og han tog Konkurrencen op ikke alene m ed de gamle 
Tvangsmøller, men ogsaa med de efterhaanden frem dukkende nye 
Møller, af hvilke der ogsaa kom nogle paa Broagerland.

Allerede inden sin Død 1883 havde Møller Clausen ladet Møllen 
overgaa til sin Søn Christian August Clausen. Han var ogsaa en ener
gisk og dygtig Møller, der lige som sin Fader havde mange Jern i Ilden. 
Men han kunde dog ikke maale sig med den gamle Møller, og om det 
nu var fordi han havde saa mange andre Gørem aal, eller det var Tider
nes Ugunst og Udvikling, som gjorde det, i hvert Fald begyndte det at 
gaa tilbage for det før saa straalende Foretagende, og efter en aarelang 
Kamp for at holde Møllen paa Fode gik det gamle M øllerfirma fallit i 
1905.

Paa Tvangsauktionen købtes Møllen af Købmand O. H. O ttosen, 
som morsomt nok ejede netop den Købm andsforretning, hvorfra M øl
len for godt 100 A ar siden var startet, saa det var ligesom den var vendt 
tilbage til sit Ophav. O. H . O ttosen drev derefter Møllen gennem en 
Aarrække ved Bestyrere, og efter G enforeningen, da hans D atter var 
blevet gift med Poul M øller Olsen, blev det dem der overtog M ølleriet.

Septem ber 1925 brændte Møllen og blev ikke m ere genopført.
❖

P IN E  M Ø L L E

Efter Mølletvangens Ophævelse 1852 begyndte der at skyde M øller i 
Vejret det ene Sted efter det andet. Ogsaa i Broager kom der en ny
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M ølle, som blev bygget i den sydlige Del af Byen ved den nuværende 
Mejerivej, men som den ældre G eneration kaldte for »Pinnesgrav«. 
D eraf det folkelige Navn »Pine Mølle«.

Navnet »Pinnesgrav« skal efter de gamle Beretninger stamme fra 
Sagnet om Røveren, der slæbte Pigen med ned i sin H ule, der laa paa 
Skraaningerne ned mod Nejs Vig, og hvor hun derfor fik sin Grav. A n
dre Beretninger fortæller om en Pige, som blev pint af Røverne, fordi 
hun ikke vilde med dem. Om nu Navnet har noget med Pine eller Pi
gens Grav at gøre, kan ikke mere afgøres, men det gamle Sagn har 
holdt sig helt op i den m oderne Tid og bl. a. givet Navn til Sted og 
Mølle.

En Møllebygger fra Oksbøl paa Als havde slaaet sig ned i et lille Hus
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paa D yntm ark og giftet sig med en Pige fra Broager i 1856. A f forskel
lige A arsager - formentlig en Del paa G rund af den nationale Spæn
ding, som raadede i A arene mellem 1850 og 1864 - blev Bønderne i 
M ølmark uenige med den driftige, men ogsaa stærkt tyske M øller paa 
Broager Mølle, og de besluttede derfor at bygge sig en Mølle, som 
Konkurrent til Clausens Mølle. D e entrerede med Møllebyggeren paa 
Dyntm ark, Christen Christensen, om at han skulle bygge dem en 
Mølle og selv drive Møllen. M øllen blev bygget i A arene 1862-63, og 
han flyttede derefter til Broager, hvor han drev Møllen for Bønderne 
de første Aar, men siden selv overtog M øllen som Ejendom.

Christen Christensens Søn, Hans Christian, blev ogsaa udlært som 
Møller og Møllerbygger, men da Faderen i 1891 ved Konens Død vilde 
overlade Møllen til Sønnen, ønskede denne ikke at overtage den, men 
solgte den og flyttede til Snogbæk, hvor han byggede en ny Mølle. Den 
gamle Far flyttede m ed, og efter hans Død i 1905, solgte han ogsaa 
denne Mølle og flyttede tilbage til Broager, hvor han levede til sin Død 
1950.

Køberen af Pine Mølle var M øller M arcus Jacobsen. H an stam m ede 
fra en Møllerslægt, der ejede Lindskov Mølle ved M øgeltønder, men 
selv havde han sidst været Møllersvend paa Skodsbøl Mølle. Han drev 
M øllen til 1907, da han solgte til Møller Laurits Jensen, en B roder til 
M øller S. P. Jensen paa Dynt Mølle. Han fik en god M ølleforretning i 
A arene inden den første Verdenskrig, men da han kom hjem fra Krigs
tjenesten var Tiderne for M øllerne blevet en anden, og det gik nu ned 
ad Bakke med Forretningerne. De to Vinger var faldet ned og nye 
skulde opsættes. Træet hertil var købt, men det naaedes aldrig at faa 
Møllen rigtig i Gang igen. Ved M otorkraft gik Møllen endnu en Række 
Aar, men dens Tid var ude og til sidst blev Møllen ved Laurits Jensens 
Død solgt til M askinfabrikant Clausen. Han lod Overdelen tage af og 
den Dag i Dag staar Møllens Underdel som et Vartegn om gamle Dage.

*

S K E L D E  M Ø L L E

I 1869 købte en Konsortium bestaaende af Gdr. Carsten Jepsen, Maa- 
ling, Gdr. Jens A ndersen, Overballe og Lærer D. Holst et Kaadner- 
sted for at afhjælpe Savnet af en Mølle i Skeide. Jorden til Møllen blev 
taget fra K aadet, som derefter videresolgtes (ejes i 1959 af Jens Andre-
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Skeide Mølle.

sen), og paa Grunden opførtes en Mølle, som første Gang gik rundt i 
Februar 1870.

D en første M ølleforpagter kom fra Tyskland, men han var der kun i 
kort Tid. H an efterfulgtes af en Møller Nielsen, der dog hurtigt m aatte 
ind som Soldat (Krigen 1870-71), og da Consortiet saa blev ked af sta
dig at skulle skifte M øllere, solgte man Møllen til Thom as Iver M ad
sen, der derefter drev den til 1914. D erefter overtog Sønnen Thomas 
M adsen den 1. januar 1914 M øllen, som stadig er i hans Eje, selv om 
den nu er nedlagt som arbejdende Mølle.

❖

S K O D SB Ø L  M Ø L L E

Mellem G aarden Hole og den nuværende Møllebygning laa tidligere et 
K aadnersted (Husm andssted), som gennem den Del A ar var drevet af 
Peter Thomsen. Foruden sit Landbrug havde han ogsaa Boghvede
mølle trukket af en H est. Im idlertid brændte H uset sammen med M øl
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len i 1877, og da den skulle bygges op igen, blev der bygget en rigtig 
Vindmølle lidt Nord for det gamle Bosted.

Thom sen rejste kort Tid derefter til A m erika, og i hans Sted kom en 
M øller Johannes Bram m er fra Angel, der ejede og drev M øllen til 
1902. Paa dette Tidspunkt solgte han til M øller Hoegh, som ogsaa 
stam m ede fra Angel (Langballeaa), men som var blevet opdraget og 
havde lært sit Fag paa Adsbøl Mølle.

Skodsbøl Mølle.

M øller Hoegh drev nu gennem 30 A ar Skodsbøl Mølle, men ogsaa 
her m aatte V indkraften efterhaanden se sig distanceret af M otoren. I 
1935 forpagtede han M øllen til Møller H ansen, og efter H oegh’s Død 
1943 solgtes Møllen til M øller Thiel. Nu var Vingerne taget ned, og 
M ølledriften kun lille, indtil den endelig helt indstilledes, og M øllebyg
ningen indrettedes til Beboelseshus.
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E G E R N S U N D  M Ø L L E

D er er lidt U sikkerhed med Hensyn til, hvor gammel Egernsund Mølle 
var. D a M øller Desler i Dynt fik Lov til at opføre en hollandsk Mølle i 
Dynt, nævnes det i Papirerne, at han samtidig fik Lov til at »genopfø
re« Møllen i Egernsund, som han ogsaa ejede. D et synes saaledes, som 
der før dette Tidspunkt har været en Mølle i Egernsund, men om 
denne har været en Stubmølle eller blot en af de talrige hestetrukne 
Boghvedemøller, har det ikke været muligt af faa fastslaaet med Sik
kerhed.

Sikkert er det im idlertid, at i 1832 faar M øller D esler i Dynt Tilla
delse til at bygge en hollandsk Vindmølle, som staar færdig i 1833. 
Schrøder’s Topografi over Sønderjylland fra 1837 nævner ogsaa, at 
Møllen i Egernsund er bygget dette Aar, og i tidligere Topografier samt
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i de bevarede Skatte- og Grundejerlister findes ikke nævnt nogen M øl
ler i Egernsund før dette Tidspunkt.

U nder Beskrivelsen af Dynt Mølles H istorie har vi hørt om den 
Strid, der opstod efter Treaarskrigen om M øllen i Egernsund, som af 
M yndighederne forlangtes nedbrudt, men hvorledes Enken efter M øl
ler Desler efter en sejg Kamp med M yndighederne fik Lov til at be
holde Møllen og drive den videre.

1 1856 overlod hun Møllen i Egernsund til sin Søn, Johannes F riede
rich Desler, og M øllen havde nu sin Storhedstid, da Tvangsgæsterne til 
Dynt og Nejs M øller nu ikke mere havde Pligt til at lade deres Korn 
male paa disse Møller.

Møllen laa lidt tilbagetrukket fra Hovedgaden i Egernsund lidt SØ 
for den E jendom , som i Dag ejes af M athilde Tychsen, idet nævnte Hus 
var M øllerens Beboelseshus i den sidste Tid, Møllen eksisterede.

I Slutningen af 90’erne solgte D esler M øllen til M øller Reinberg fra 
Ravsted, men han havde den kun i faa Aar, idet han videresolgte den 
omkring A arhundredskiftet til M øller M arcus Petersen. Han var en 
Fætter til den tidligere nævnte Møller paa Pine Mølle i Broager, M ar
cus Jacobsen, og ligesom han fra Lindskov Mølle ved M øgeltønder. 
Omkring A arhundredskiftet indbyggedes på Egernsund Mølle et sær
ligt Hvedemelsmølleri, vistnok i et Forsøg paa at konkurrere med 
Dampvalsemøllerne. En af M øllerens bedste Indtægter paa denne tid 
var at lade M øllersvende køre rundt en Gang om Ugen med smaa Po
ser med 25 Pund Svinefoder til alle de Teglværksarbejdere, der havde 
en Gris gaaende, og det var ikke saa faa ved de mange Teglværker. M øl
ler Marcus Petersen havde Møllen til 1910, men nu var ogsaa de daar- 
lige Tider kommet til Møllen i Egernsund, saa det kneb for ham at 
klare sig paa M øllen, og han solgte den derfor til Møller Kraag fra 
Kværs.

Inden han havde haft den et Aar, brændte Møllen Skærtorsdag 1911, 
men blev snart efter bygget op igen. Om den har været for let opsat, el
ler der har været andre Skavanker ved den nye Mølle, er ikke godt at 
sige, men mens Mølleren var indkaldt til Krigstjeneste i den første Ver
denskrig, faldt M øllen i 1916 sammen i en Storm.

D en blev nu ikke m ere bygget op, men blev lidt efter lidt brudt helt 
ned. M øllestedet blev i 1919 solgt af Kraag til Jacob Tychsen, men da 
var Møllen helt borte.
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Og saa er vi ved Slutningen. Først D am p, saa M otor og sidst Elektrici
tet har taget Vinden ud af de hvide Sejl, der som et Symbol paa B on
dens Arbejdsglæde drejede i det evige Kredsløb. Paa Broagerland 
staar ingen Mølle m ere, kun R ester af dem  er tilbage som et Vartegn 
om Fortiden og de gamle og rige Traditioner, der knyttede sig til den ar
bejdende Mølle.

Vindmøllernes Saga er ude.
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Matzens Teglværk, Iller
A f  Hans Tychsen, Broager 

og Chr. Frederiksen, Brunsnæs

k o m m e r  m a n  k ø r e n d e  fra Iller by ad Slotsvej mod vandet, 
passerer man på højre hånd det hus, vi i dag kalder Iller Slot. H uset 
burde retteligen hedde »Villaen«, da det af lokalbefolkningen i genera
tioner aldrig er blevet kaldt andet. På Broagerland har vi nemlig kun 
et »slot«, og det er Rendbjerg Slot, bygget 1872-73. Begge disse store 
huse er bygget af betydningsfulde teglværksejere som bolig for fami
lien og som udtryk for personlig dygtighed og succes, og begge huse 
har haft en om tum let tilværelse. En sammenligning af de to bygnings
værker falder i størrelsen ud til Rendbjerg Slots fordel, og Iller Slot må 
nøjes med betegnelsen »Villaen«, men boligen havde tårne og spir, 
høje, slanke vinduer, terrasse og bygget af »egne« varer; figursten, gla
serede sten og hårdbrændte grøn/gule mursten. At der ikke var vin
duer i huset ud mod vejen skyldtes, hvis vi skal lytte til folks fortolk
ning, at bygherren ikke ønskede at se sine forhutlede arbejdere gå til 
og fra arbejdet på hans teglværk.

»Villaen«, Iller Slot er bygget af teglværksejer Nicolai August M at
zen (f. 1832 på Kram mark og d. 1899) i 1877.

Fortsætter vi ned ad bakken mod fjorden får man den opfattelse, at 
vejen er lagt ud på en dæmning, for at jævne nedkørslen til det flade for
land, men det er i virkeligheden teglværkernes lergrave, der har skåret 
vejen fri på begge sider. H vor vejen flader ud, ser m an på højre hånd 
en stor græsmark med græssende kvier mellem spredte æbletræer, som 
er de sørgelige rester af en æbleplantage. Når solen står lavt, kan man 
tydeligt se rester af et kæm pefundam ent på m arken. H er lå M atzens 
teglværk. Og hvilket teglværk (fig. 1). Ovnbygningens kæm pefunda
ment har, med sine 1473 irr  (Feldbuch, K atasteram t, Sonderburg 
1891), været den største murstensbygning på Broagerland helt op til vo
res tid.

Da jeg så sent som i 1980 sendte et fotografi af M atzens Teglværk til 
Sønderborg Slot, kom billedet re tur m ed den påtegning, at det antage
lig var et falsum. En ukendt fabriksbygning syntes at være indfotogra
feret på et landskab fra Iller; en ikke ukendt måde at prale på fra den 
tid, når man skulle skaffe penge til et industri-anlæg. D et er klart, at da
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1

Fig. 1. Matzens Teglværk, Iller. Fotografiet er fra tiden om kring århundredskiftet og viser 
om rådets m est særprægede teglværk.

det viste sig, at gamle folk fra egnen kunne genkende bygningen og be
kræfte rigtigheden af dens udseende, var min interesse vakt.

D er viste sig det mærkværdige, at teglværket kun er nævnt i flæng 
m ed andre, »normale« teglværker og aldrig har været genstand for sær
lig om tale, sit besynderlige udseende til trods.

Desværre har mine alt for korte undersøgelser på Landsarkivet ikke 
bragt nævneværdigt nyt frem , men der må ligge tegninger af ovn og tø r
reri gemt et sted. Tilbage er kun de ganske få mennesker, der kan hu
ske noget fra M atzens teglværk, og en del af disse oplysninger er endda 
på anden hånd. Forskellige omstændigheder gjorde, at teglværket var 
forbudt om råde for egnens børn, hvorfor der savnes øjenvidneskildrin-

Fig. 2. Matzens Teglværk efter grundtegninger fra 1872, 82 og 91. 1. M atzens »Villa«, bygget 
1877. - 2. H estestald til M atzens fornem m e køretøjer. - 3. G ården , som har tilhørt M at
zen, som han sikkert har boet i inden »Villaen« blev bygget og som senere skred ned, 
da lergravningen underm inerede fundam enterne. - 4. Ovn med kransbygning. - 5. Tør
relade. - 6. M askinhus med dam pm askine. - 7. Fabrikation og lager af figursten. - 8. 
Skibslade m ed lager af brændsel og færdige sten. - 9. Teglm esterkontor og bolig. - 10. 
M ole, hvor der er slået en bro i forlængelsen. -11. A rbejderbolig  til tre  fam ilier (helårs). 
- 12. A rbejderbolig  til sæsonarbejderne. (Æ  Lippegang). (C hristian Frederiksen).
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ger. D et følgende bygger hovedsagelig på den 7 årige Chr. Svenssons 
(Illervej 22) glimrende iagttagelsesevner og hans skarpe hukommelse, 
til trods for sine 86 år. Mange små detaljer, som Svensson blot husker, 
men ikke kender betydningen af, har været vigtige spor i dette forsøg 
på at afdække hem m elighederne bag M atzens besynderlige teglværk i 
Iller. Teglværkskonsulent Hans Tychsen, har stået for artiklens mange 
logiske følgeslutninger og beregninger.

Den grund (fig. 2), der tilhørte M atzen, var, efter en opmåling i 
1872, på 4 ha, eller 7,3 tdr. land. D et var en ca. 100 m bred strimmel, 
der strakte sig fra fjorden, afgrænset af Slotsvej på sin højre side og af 
Hansens Teglværk på sin venstre. Jordstrim len endte ved den stikvej til 
Slotsvej, hvor »Villaen« er bygget.

Mellem vandet og Illerstrandvej lå en arbejderbolig (Illerstrandvej 
nr. 20) m ed mindst 3 lejligheder, en teglm esterbolig, hvor der også var 
teglm esterkontor (Illerstrandvej nr. 26), en udskibningslade og en bo
lig for sæsonarbejdere - også kaldet æ lippegang. På den anden side af 
Illerstrandvej lå så den ovnbygning, der på næsten alle m åder var an
derledes end de andre teglværkers på egnen. Kransbygningen, opført 
af gule dobbeltm urede teglsten med en række tætsiddende porte (over 
40) hele vejen rundt, havde ialt 10 im ponerende træsiloer på sit tag. 
Kun skorstenen afslørede, at der gemte sig en ringovn i bygningen. 
Bag ovnbygningen lå en enkelt, lang tørrelade, for hvis ende maskin
huset lå. Dampm askinens skorsten afslørede, at også her var M atzen 
på forkant m ed udviklingen. En m indre bygning mellem ovnbygnin
gen og Hansens Teglværk rum m ede en tørrelade for figursten og m å
ske foregik også her produktionen af specialsten. Formene til disse fi
gursten blev lavet af en snedker i Iller. For enden af grunden, ovenover 
lerbjerget, lå så efter 1877 »Villaen« og ved siden af lå den gård, som 
sikkert har tilhørt M atzens og i hvis hovedbygning de sandsynligvis har 
boet, indtil »Villaen« var bygget. (Udover teglværksparcellen, har der 
hørt et sted mellem 30 og 50 tønder land til denne gård).

Lergraven lå lige bag teglværket, så der var ganske kort vej til m a
skinhuset. O tto  Bock fremhæver i sin bog fra 1894, Die Ziegelfabrika- 
tion (O tto Bock var teglværksingeniør i Berlin og redigerede bl. a. i 
1893 (udg. 1894) og i 1901 en håndbog i teglfabrikation, der idag betrag
tes som hovedværker i teglværks-faglitteratur) at interne transportud
gifter i et teglværk, var den største udgiftspost overhovedet, så man an
lagde dengang altid teglværkerne um iddelbart op af lergraven. Leret
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blev gravet med hånden, og der er sikkert blevet gravet i 3 banker. 
Øverst gravede man rødler, lidt længere nede gravede men mellemler 
og nederst blåler.

M atzens teglværk fremstillede overvejende gule sten. G runden til 
det skyldtes, at forekom sten af blåler (kalkrigt) var meget større end 
laget med rødler (kalkfattigt), der kun strakte sig 1,2 m ned. Samme 
tykkelse har m ellemleret (relativt kalkfattigt) haft. Resten, så langt 
ned forekom sten strakte sig, var blåler.

Da man ikke kan lave sten af ren blåler p. g. a. kalkindholdet, må 
der nødvendigvis blandes rødler i. Man kan se af de sten fra M atzens 
teglværk, at han har m åttet spare på det røde ler. Lerblandingen, der 
var ret fed, har ligget på omkring 50-60% blåler, 30-20% rødler samt 
20% sand. Den omstændighed, at leret krævede meget sand bekræftes 
af, at man havde anlagt et tipvognsspor til den sandgrav, der fandtes i 
Brunsnæs. På billedet af M atzens Teglværk ses sporet krydse Slotsvej. 
D er var en ansat, der ikke lavede andet end at køre sand med en heste- 
trukken skinnevogn. Måske kørte han også sand til de tre andre tegl
værker, han passerede på sin vej.

Tipvognsskinnerne fra lergraven har været anlagt, så der har været 
fald ned mod maskinhuset. De fyldte tipvogne (fig. 3) skulle således 
kun bremses med fuldt læs, medens de tomme returvogne skulle skub-

Fig. 3. Tipvogn til lerkørsel. Fra tiden om kring 1890. (O tto  Boch).
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bes. Så vidt muligt har man gravet, så man har smidt leret ned i tipvog
nene, det var væsentlig lettere. D et er oplagt, at M atzen med tiden fik 
problem er med at skaffe rødler. Han gravede så tæt ind under den før
om talte gård, så dele af denne skred ned. På et tidspunkt ved m an, at 
M atzen fik lov til at køre over Hansens grundstykke (naboteglværket) 
for at hente rødler nord for lergraven.

D et er rimeligt at antage, at der er produceret 8-9000 sten pr. dag. 
De fundne sten er meget lig med det nuværende format (228 x  108 x 
55 mm), dvs., at man har kunnet fremstille ca. 400 sten pr. m3 gravet 
ler (løs ler). Tipvognene har kunnet indeholde Vi m3 ler. Til 8000 sten 
har man således brugt 20 m3, eller 40 tipvognefulde pr. dag. Det lyder 
måske af meget, men med 10 timers arbejdsdag, giver det 4 vogne pr. 
time. D er må have været 3-4 arbejdere beskæftiget i lerbjerget med ler
gravningen, transport af tipvogne og sporflytninger.

M askinhuset på ca. 75 m 2 rum m ede dam pm askinen, dam pkedel 
med fyrsted, kullagersam t produktionsanlæg (fig. 4). D er er erindring 
om et meget stort svinghjul (8-10 m i diam eter), men bygningen har 
simpelthen ikke kunnet rum m e så stor en enkeltdel, så hvis vi regner 
med et svinghjul på bare 4 m i diam eter, vil kransen alene veje 14 tons. 
Dertil kommer vægten af eger, sam m enskruninger osv. Ud fra sving
hjulets størrelse kan man tillade sig at konkludere; det har været en 
langsomtgående (120-140 om drejninger på m in.), encylindret for sin 
tid kæmpemæssig dam pm askine med kondensator.

Svinghjulet var så stort, fordi det var en encylindret dam pm askine, 
men det havde også til formål at kom pensere for de belastningsmæs
sige svingninger, der kom fra valse-, ælte- og pressemaskine.

Stenpressen skulle således have en konstant antal om drejninger på 
20 omdr. pr. min. for at kunne lave en anvendelig »pølse« til afskærer- 
bordet. Med tandhjulsudveksling på 1:5 på pressen, kunne remski
verne på dampmaskinens transmissionsaksel og på pressen være lige 
store.

Da dampmaskinens spilddamp ikke, som på visse andre teglværker 
blev anvendt til tørring af sten, har man gjort brug af en kondensator 
(fig. 5), for at tilbageføre dam pen til kedlen.

Fig. 4. Maskinhus (rekonstrueret). 1. Kedel. - 2. D am pm askine med svinghjul. - 3. 
Transmissionsaksel. - 4. Lerpåfyldning. - 5. Lam elbånd. - 6. Forælter. - 7. Valseværk. - 
8. Stenpresser. - 9. A fskæ rerbord. - 10. Stenvogn. -11. Spor til og fra ovn (drejeskiver). 
-12. Spor til og fra lergrav. - 13. Viretræk til elevator. - 14. Skorsten. (H ans Tychsen).
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Efter størrelsen af svinghjul og kedel, kan man skønne, at dam pm a
skinen har ydet mellem 60-90 hk. D et passer fint med det maskinen 
skal trække:

Presser 35 hk
Valseværk 18 hk
Æ ltem askine 15 hk
Transportbånd 2 hk
Elevator 3 hk
Vandpumpe 1 hk

Ia lt 74 hk

Fig. 5. Kondensator. Den bruges for at billiggøre dam pm askinens drift ved at genan
vende den fortæ ttede dam p, der i dem ineraliseret form kan ledes d irekte tilbage til ked
len. (O tto  Boch).
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(beregningen delvis efter O tto  Bock). Kulforbruget vil, med en virk
ningsgrad på 25% og under anvendelse af brunkul, skulle sættes til 68 
kg brunkul i timen, eller ca. 700 kg pr. dag å 10 timer.

Dam pkedlen huskes tydeligt fra dengang teglværket blev nedlagt i 
1917 eller 18. Den errindres som værende kæmpestor, og den blev tran 
sporteret bort i ét stykke på en vogn, forspændt 6 e ller8  heste. Da man 
ikke kunne få hestene til at trække samtidig, m åtte man trække vognen 
op over stigningen mod Iller med spil og wirer. Svinghjulet blev tran 
sporteret bort adskilt.

Inden vognene med ler (fig. 3) fra lergraven ankom til maskinhuset, 
gjorde man holdt ved sandstakken og skovlede et vist antal skovlfulde 
sand på. Jo federe ler, jo flere skovlfulde. D erefter blev vognene tippet 
i den rigtige rækkefølge med to vognfulde blåler, for hver vognfuld rød
ler. Lam elbåndet eller transportbåndet (fig. 6) kan have set ud som teg
ningen viser.

Arbejderen ved transportbåndet havde en meget vigtig og betroet 
post, idet det var ham der skulle sørge for, at det rigtige blandingsfor
hold blev skovlet konstant på båndet. (D enne måde har været praktise
ret herhjemme på A rnum  teglværk helt til 1975). Fra båndet faldt leret 
ned i en firkantet kasse, lavet af træ eller jern som udgjorde forælteren.

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

Fig. 7. Centrifugalpumpe. 
D am pm askinen har truk
ket en centrifugalpum pe, 
der ved at pum pe vand op 
i en beholder, har kunnet 
tilføre leret det nødven
dige vand. (Billedet er fra 
1894). (O tto  Boch).

vandet i et naturligt løb ned til et tappested ved kransbygningens nord
vestlige ende, hvor de fastboende hentede vand. H er løb det indtil slut
ningen af 40-erne, hvor den senere ejer af »Villaen«, A ndreas Rasmus
sen, fik ledt vandet bort.

Forælteren var en énakslet maskine, der norm alt var anbragt på skrå 
for at gøre æltningen så god som mulig. Man har ikke kunnet undvære 
en ælter, alene af den grund, at man skulle blande 2-3 slags ler sammen 
med sand og vand.

D a leret blev kørt direkte til maskinen, og man sprang den proces 
over, hvor man slemmer leret i en æltemølle, hvorved alle lerknolde op
løses og evt. urenheder bundfældedes, må leret nødvendigvis have pas
seret et valseværk. D er er ingen der rigtigt kan huske et sådant, men 
det ville ikke kunne lade sig gøre uden, og valserne kunne være indbyg
get i stenpressen, så man troede, det var en del af denne.

Stenpressen (fig. 8), m ed det indbyggede valseværk var solidt kram. 
Nogle af dem  var i drift helt op i 50-erne (A rnum  Teglværk).
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Fig. 8. Stenpressen. I denne m askine knuses lerknolde og m indre sten ved at leret passe
rer et par indbyggede valser. D erefte r presses leret ud, og m undstykkets form afgør ste
nens størrelse og facon. (B illedet fra 1890-erne). (O tto  Boch).

A fskærerbordet (fig. 9) betjenes af én arbejder (oftest en kvinde) 
til at skære og rense strengene efter hvert snit, og én arbejder til at 
læsse på vognen. A fskærerbordet var forsynet med tre strenge.

D er er samm enfaldende errindringer om en dam pm askine, ælter, 
presser, transportbånd og afskærerbord.

Da leret blev skovlet på med håndkraft, var der selvfølgelig store 
svingninger i den tid man havde til at skære og sætte stenene på 
vognen.

Den videre transport fra afskærerbordet fortsatte på skinnevogne 
(fig. 10) til henholdsvis tørrelade og/eller til det tørreri, der lå omkring 
ovnen på 1. sal.

A f størrelsen på disse vogne at døm m e, har der kunnet stå 4 x  3 sten 
pr. række x  5 lagi højden x  2 i bredden; i alt 120sten, e lle r360kg. Det 
har altså taget ca. 8 min. at læsse en sådan vogn ved afskærerbordet

/  (120 x 10 x  60) =  8 min \
'  9000 '

Fra maskinen skulle m an så køre til overbygningen, køre vognen med 
elevatoren op på ovnen, køre rundt om ovnen, læsse de nylavede sten
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Fig. 10. Skinnevogn. På vog
nen kan der stå ca. 120 sten i 
5 lag i højden. (1894). (O tto  
Boch).

104



Fig. 11. Elevator. På 
M atzens Teglværk var 
der en enkeltstolsele
vator, så der må have 
været en kontravægt i 
stedet for den ene stol. 
(Fra århundredskif
te t). (O tto  Boch).
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af, fylde vognen m ed tørrede sten fra den anden side af tørreriet, køre 
m ed elevatoren ned igen og læsse af til ovnen, for tilsidst at køre tilbage 
til afskærerbordet. D enne rundtur har vel kunnet lade sig gøre på ca. 
Vi tim e, hvorfor der har skullet være 4 arbejdere til denne transport.

E levatoren (fig. 11) gik som nævnt op på ovnen, der hvor tørreladen 
var sammenbygget m ed kransbygningen. På billedet af teglværket kan 
man se en lille tagbygning, hvorunder elevatorens bærerhjul har sin 
plads. E levatoren har i sin opbygning set ud som illustrationen, men 
huskes som en enkeltstolselevator, hvorfor den anden stol må have væ
ret erstatte t af en kontravægt. D en blev trukket af et kabeltræk fra 
dam pm askinen, og på billedet af teglværket, kan man ane de master, 
hvor kabeltrækket løb parallelt m ed tørreladen. M an har kunnet få ele
vatoren til at gå op og ned ved at skifte en lige og en snoet rem , fra hen
holdsvis en løs og en fast skive. D er var selvfølgelig også dengang ind
bygget forskellige sikkerhedsanordninger. Bl. a. huskes et stykke stål
tråd , der lukkede af for adgangen til elevatoren, når denne var i drift.

Ser vi på tværsnittet af Cohrs (fig. 12) tørreanlæg, finder vi her grun
den til teglværkets besynderlige udseende. E t efter den tids mest m o
derne tørrerier befinder sig under trækkanalernes silhouetter og m in
der os om en modig teglværksejers forsøg på nye landvindinger.

At tørre stenene var den store kunst på teglværkerne. Stenene m åtte

Fig. 12. Ovn med tørreri. 1 1883 fik J. H. Cohr, H am borg, paten t på et tø rreri, der udnyt
ter ovnens spildvarm e. Store træ kkasser skaber det undertryk , der leder den varme luft 
under ovnens tag ned gennem  de våde sten. (O tto  Boch).
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ikke tørre for hurtigt, for så revnede de. De skulle også tørre helt igen
nem, for ellers sprængtes de, når de kom i ovnen, og de skulle tørre på 
så få dage som muligt, for at mindske behovet for tørrelader og den 
derm ed forbundne investering. D et kendte danske sommervejr skifter 
mellem regn (med høj luftfugtighed) og blæst (der kan tørre stenene så 
voldsomt, at de revner) og er derfor ikke nogen problem fri periode at 
tørre sten i. Forår og efterår, hvor luften er koldere (og derm ed mister 
meget af sin tø rreevne), rum m er faren for nattefrost, som stenene ikke 
tåler at udsættes for. I virkeligheden er den samlede periode m ed ide
elle tørre forhold særdeles indskrænket.

Tidligt opstod tanken om kunstigt at tø rre stenene ved hjælp af spild
varmen fra ovnen, for på den måde at gøre sig helt uafhængig af vejrets 
indflydelse. A llerede i 1850-erne blev der i Tyskland bygget teglværker 
til helårsdrift, hvor stenene stod til tørre i stativer over ovnen i 2-3 
etager.

I året 1883 lod J. H. Cohr, Flamborg et tørreri patentere, og i februar 
1884 forklarede han princippet ved en generalforsamling for den tyske 
forening af teglproducenter.

D et synes kun ringe tvivl om, at M atzen hurtigt har erfaret denne ny
tænkning, og han er blevet overbevist om det lønsomme i den kæmpe
mæssige investering, beslutningen medførte.

I korthed går ideen ud på, at den varme der samler sig under ovnens 
tag, ledes ned gennem de fugtige sten for derved at tørre dem. For at 
varmen ikke skal slippe ud, må taget være helt tæt. D et løste m an, ved 
at bygge et hangarlignende m idtertag og beklæde det med zinkplader. 
For at trække den varme luft ned gennem stenene, byggede man de 
store luftkasser af træ, og beklædte taget omkring dem og kasserne 
med tagpap. Trækassernes højde er det samme som bredden af tø rre
rum m et (ca. 7 m), og deres bredde udgør Vf, af tørrerum m ets bredde. 
Kasserne deler tørrerum m et i enkelte tørrekam re, 10 i alt, og i disse 
kam re var der dobbelt gulv, hvor den fugtm ættede luft suges ned under 
det øverste gulv, der er gennem brudt og videre ud gennem træk
kasserne.

Når luften suges ud, må der også komme luft ind, og det styrer man 
ved at bygge den store kransbygning af røde teglsten og forsyne denne 
med over 40 ens træ porte, hængslede i den ene side. Ved at åbne og 
lukke portene, har man kunnet styre den opvarmede luft derhen hvor 
man ønskede den. Om  som m eren er der erindring om, at der også blev
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sat sten til tørring forneden ved portene, så man derved udvidede tø r
rekapaciteten. Chr. Svensson, Iller, husker, at m an kunne se lige op 
gennem trækkasserne, når m an gik på jorden under kasserne. E r det 
rigtigt, m å der have været muligt at lukke for den nederste åbning igen, 
for at kunne anvende de øverste tørrekam re alene.

Ingeniørfirm aet F. L. Smidth (grl. 1882) købte rettighederne over 
Cohrs tørreanlæg for D anm ark i 1884, og de anbefaler princippet ved 
at hævde, at driftsperioden skulle kunne forøges med 50% og at tø rre
tiden skulle kunne halveres (de sætter den så lavt som 8 dage). F. L. 
Smidth byggede fire anlæg i D anm ark og byggede i 1896/97 en modifi
ceret og selvstændigt paten teret version, hvor tørrekam rene var sam 
lede i den ene side på ovnen. (Ole Hyldtoft: Produktion af Byggem ate
rialer 1870-96).

Fig. 13. Hylderækker. På sådanne rækker kunne stenene stå til tørre på ovnen. (1894). 
(O tto  Boch).

Ovnbygningen var på ca. 45 x 35 m, og ovnen ca. 30 x 15 m, dvs. at 
»æ række« (fig. 13), de hylder, man satte stenene på i de enkelte kam re, 
kunne være 7 m lange. D er var lagt skinner og drejeskiver op på ovnen, 
så man har kunnet køre vognene direkte hen til tø rrekam rene. D er har 
rundt om ovnen været plads til 30 hylderækker å 4 rækker, med 10 hyl
der i højden. Da der kan stå 4 x 3 sten på m eter, kan der gøres følgende 
regnestykke: 12 sten x 3 0 x 4 x l 0  x 7  = 100800 sten. D et er nok u re
alistisk at tro , at man selv med det meget avancerede tørresystem , har
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kunnet tørre massive sten på mindre end 10 dage, selvom stenene den
gang ikke behøvede at være så tørre som nutildags, hvor de brændes i 
tunnelovn.

D et er mest sandsynligt, at teglværket om sommeren har tørret ek
stra mange sten ved at bruge tørrekam rene, tørreladen og den under
ste del af kransbygningen. Man har så produceret omkring 10.000 sten 
om dagen. U denfor sæsonen har man så m åttet sætte produktionen 
n ed , men man har været istand til at lave s ten , så længe man har kunnet 
arbejde i lergraven.

Sætter man den gennemsnitlige dagsproduktion til 9.000 sten X 6  
dage X 40 uger, når man en årsproduktion på 2.160.000 sten.

D et faktum , at M atzens teglværk har kørt m ed kun en enkelt tø rre
lade viser, at det Cohrske princip syntes at have virket tilfredsstillende 
i Iller. At der dog undervejs var problem er viser det faktum , at mange 
af de stenhøje, som dukkede op i haverne hos egnens bønder omkring 
1890-erne, har M atzens Teglværk leveret stenene til i form af »bukke« 
(samm enbrændte m ursten) (M idde Petersen, M ølm ark, d. 1976).

Tørreprincippet blev dog ingen ubetinget succes for teglindustrien 
som sådan, da det var en meget dyr investering, der lå på henved det 
dobbelte af friluftslader med samme kapacitet. D enne merinvestering 
skulle forrentes ved at forlænge sæsonen, m en da kam rene viste sig 
ikke at være helt frostfrie, og at helårsdrift yderligere krævede et frost
frit hus til ler, og afledte udgifter til bl. a. arbejderboliger, vandt det 
Cohrske princip ingen større udbredelse, heller ikke i Tyskland.

Ringovnen er som type patenteret i 1858 og konstrueret af Friede
rich Hoffmann. Hans første ovntype var cirkelrund med skorstenen an
bragt i midten. D er var flere ulem per ved den runde ovn, f. eks. var 
den svær at bygge, der var problem er med at få en ensartet tem peratur 
i kam rene med den lille inderm ur og den større ydermur. D et var også 
svært at »sætte« stenene i ovnen. Hoffm ann foretrak hurtigt den af
lange form, og i den udgave er der blevet bygget mange af hans type - 
både i Danm ark og i Tyskland. En videreudviklet udgave, forbedret af 
ingeniør A. D annenberg, blev den foretrukne type omkring Iller og 
Nybøl Nor.

Ringovnen udkonkurrerede hurtigt kam m erovnen (højovnen), da 
ringovnen brugte 40-60% mindre brændsel. M atzen må ret tidligt være 
gået over til ringovnsfyring (omkring 1870-erne?), da han i 1877 har 
kunnet bygge sig »Villaen«. Yderligere må han have konsolideret sig i
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så betragtelig en grad, at han har kunnet bygge de Cohrske tørresy
stem op omkring ovnen. D et er sikkert sket i slutningen af 1880-erne.

D et er nærliggende at antage, at M atzen ved den samme lejlighed 
lod ovnen ombygge til gasfyring.

1 1871 fik M endheim i Berlin indrettet en ovn med faste kamre til gas
fyring. H er kom m er det m ateriale der skal brændes ikke i berøring 
med kul- og askeslagger, og det var specielt en fordel, når man skulle 
brænde dyrere produkter, som f. eks. porcelæn.

1 1875 havde Eschereich konstrueret et gasbrændersystem til en rin
govn (fig. 14), hvor princippet m ed forvarmning og afkøling samt bræn
ding i m idten, kunne fungere. I 1879 blev resultaterne af brændingen 
med gas i ringovne offentliggjort.

M atzen har, som den foregangsmand har var, straks været interesse
re t i fordelene ved gasfyring.

Fig. 14. Ringovnen, hvor man fyrede med gas. Venstre side af ovnen er en ringovn med 
lodretstående teglrør, hvor gassen ledes ud gennem  små huller i rørene og antændes. 
Ringovnen på M atzens Teglværk var sikkert en norm al ringovn, om bygget til gasdrift. 
Gassen kom m er her ud af smalle sprækker i ovnens faste gulv, hvilket er tegnet ind på 
figurens højre halvdel. (O tto  Boch og HansTychsen).

Ringovnen lod sig forholdsvis let ombygge til gasfyring, ved at mure 
fyrehullerne til og lave en kanal i hver pille mellem ovnens ydre porte. 
En sådan kanal stod i forbindelse med en række åbninger i de store fli
ser, der dækkede ovnens bund (tegnet ind på figurens højre halvdel).
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Ret hurtigt gik man over til ildfaste lerrør, der i et antal af 4 eller 6 stod 
lodret placeret i hvert kammer, og hvor små huller i rørene slap det 
brændbare gas ud. Svensson husker ikke tilsvarende arrangem enter i 
M atzens teglværk, så der har sikkert her været tale om den tidligste 
type, med gassen ud fra huller i bunden. Tilførslen af gas har kunnet 
styres ved hjælp af nogle ventiler (denne senere type er på figurens 
venstre side).

Svensson fortæller, at der på ovnen var to meget store rør, som havde 
et »knæ« i hver ende. R ørene blev placeret således, at gassen fra gaska
nalen i ovnens midte blev ledt ud til de førom talte kanaler i pillerne, 
der igen førte gassen ned til de kam re, hvor brændingen på det kon
krete tidspunkt fandt sted. Man flyttede disse rør efter brændzonen, 
men når det skete, skulle lille Christian ned fra ovnen, og der er ingen 
tvivl om, at røggassen, der jo ikke kunne slippe bort gennem taget, har 
været farlig for en barnelunge. A rbejderne har sikkert heller ikke væ
ret trygge ved situationen.

Gassen, der altså blev ført hen til ovnen gennem en kanal til ovnens 
top, blev lavet i et fyr, der var placeret modsat skorstenen, og derved 
lige ved vejen. Gasfyrstedet (fig. 15) lå i kælderniveau, hvilket var al
mindeligt på den tid. Placeringen kan skyldes jordens isolerende evne, 
men også angsten for eksplosioner, hvilket vel ikke helt kan udelukkes. 
Trapperne må have gjort det besværligt at fjerne den daglige mængde 
af aske. D er var adgang til fyrrummet fra vejsiden, og når man gik på 
vejen, kunne man se fyret.

Kullene eller brunkullene blev på trillebør kørt en halv etage op af 
en skrå slidske, og læsset af i to firkantede jernbeholdere m ed låg, der 
rum m ede l- li/2 m '. Ved at trække i en jernstang, åbnede m an for bun
den af kulbeholderne, og der faldt kul ned i fyret.

D er var god økonomi i en gasdrevet ringovn, da man har kunnet an
vende dårligere kvaliteter brændsel. A ndre form er for brændsel kunne 
også anvendes, blot ikke smedekul, der ikke gav de nødvendige gasser. 
Der har været problem er med at kunne producere en ensartet mængde 
gas, ved de skiftende vindhastigheder, og m an husker, at der jævnligt 
lød høje knald fra ovnen. D er har sikkert været eksplosionsklapper på 
fyret, hvorfra knaldene har lydt, og det må have været vanskeligt at 
styre forbrændingen i kedlen og levere den nødvendige mængde af gas 
til stenbrændingen.

Fyringen har krævet øvelse, selvom O tto Bock i sin bog fra 1894 skri-
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ver, at betjeningen af ovnen er enkelt og at enhver arbejder hurtigt får 
øvelse heri. O tto  Bock fremhæver i det hele taget meget gasfyringens 
fordele, og det e r sikkert, at en gasfyret ovn har lettere ved at opnå 
ensartede tem peraturer i kam rene, og sten der skal være hårdbrændte 
(f. eks. klinker) kan med fordel brændes i den slags fyrede ovne.

Vi ved, at M atzen ikke altid leverede sten, der levede op til de lovede 
krav, men når M atzen havde besøgt bygm estrene, givet en god middag, 
duede stenene igen.

Hvis man brændte 9000 sten om dagen og regner m ed et forbrug på 
600 kcal. pr. kg gods, kan vi regne energiforbruget ud i kg brunkul, da 
vi kender brunkuls brændværdi. D er har været et dagligt forbrug på 
4140 kg brunkul, og om talte kulkasser over gasfyret kan udmærket 
have indeholdt så meget kul, at de kun skulle fyldes en gang om dagen.

Flere kilder har sam stem m ende berettet, at M atzen leverede mange 
sten til Kielerkanalens bygning (1887-95). M atzens beslutning om at gå 
over til gasfyring, kan sagtens hænge sammen med bygherrens krav om 
ensartede og hårdbrændte sten. På den måde ønskede M atzen sikkert 
også at kunne få en fordel frem for konkurrenterne.

M atzen leverede også sten til regeringsbygningerne i Slesvig og til de 
store kaserneanlæg, der blev bygget. D en store krigsskadeserstatning 
Frankrig m åtte betale til Tyskland efter at have tabt krigen 1870-71, 
blev i 70-erne og 80-erne b l. a . brugt til at ophjælpe ny industri. D et gav 
arbejde til mange mennesker, der flyttede fra land til by - så byerne vok
sede stærkt. Alt dette krævede m ursten, og det nød ikke blot Matzens, 
men alle egnens teglværker godt af, selvom der i 80-erne kom et stadigt 
større antal af dem , og konkurrencen derm ed voksede.

Ovnen huskes af Chr. Svensson som en ringovn, der i størrelse svarer 
til ovnen på Cathrinesm inde Teglværk. I så fald har ovnen været ca. 30 
x  15 m, haft 16 kam re, hvor hvert kam m er målte 3,6 x  2,5 m, med 2,2 
m i højden. (Tidligere om talte tegning fra 1891, som viser de præcise 
mål for kransbygningenn, viser måske også ovnens omrids. D en ikke 
m ålsatte ovn er noget mindre (ca. 20 x  19,5 m) og efterlader uforklar
ligt meget friareal i kransbygningen).

Fig. 15, m odstående side. Fyrstedet. 1. Ovnbygningen. - 2. Ovn. - 3. G askanal til ovn. - 
4. K ulsiloer med låg. - 5. Gasfyr. - 6. Kulreguleringsspjæld. - 7. Tilkørselsslidske. - 8. 
Vej. (H ans Tychsen).
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Sættemetoden har sikkert været som tegningen viser (fig. 16), og da 
man ikke behøvede at lave fyrslidser (dvs. åbninger ned i de satte sten 
under fyrhullerne, så kullene kunne drysses helt ned på bunden af ov
nen), har man kunnet have flere sten pr. kam m er (ca. 6375). M ed en 
produktion på 8-9000 sten pr. dag, har man skullet tømme l '/2 kam m er 
pr. dag, og man har således været godt og vel IV2 uge om at brænde ov
nen rundt. På teglværket har man uden problem er kunnet brænde 2- 
2Vi mill. sten om året, hvis man ellers har kunnet få nok tørrede sten.

Mon ikke M atzens teglværk også i 1890-erne har været et af de før
ende teglværker på egnen, men man kan godt forstå, at det med alle 
dets »moderne« og dårligt afskærmede maskiner, rem træk, et langt ka-

Fig. 16. Stabling af sten. Således stablede man de tø rrede sten i ovnen, når disse skulle 
brændes. (1901). (O tto  Boch).
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Fig. 17. Skinnevogn. 
D enne vogntype blev 
brugt til transport af 
brændte sten fra ovn 
til lager og fra lager til 
skib. (1894). (O tto  
Boch).

beltræk, gas og elevator har været forbudt om råde for egnens børn. 
Stedet var simpelthen for farligt.

D e færdige sten blev på skinnevogn transporteret over vejen til »æ 
skiflaj«, udskibningsladen, hvis gavlende man kan se på fotografiet. I 
denne lade havde man også opbevaret de betragtelige store mængder 
af kul/brunkul.

Hvor naboteglværkerne havde landinger, hvorfra pramme sejlede 
de færdige produkter ud til småskibene, havde M atzen tidligt (før 
1882) haft en mole med en bro for enden. H er har skibe kunnet lægge 
til, og da der var sporlegemer på broen, har stenene kunnet køre di
rekte fra lageret ud til skibene.

Vi har nu fulgt leret på dets vej fra lerbjerget og til udskibningen, og 
det spørgsmål m elder sig: hvor mange har der mon været ansat i alt på 
teglværket?

D er var naturligvis mange ansatte på den tids teglværker, men M at
zens Teglværk har uden tvivl haft det mindste antal mandtimer pr. 1000 
sten i forhold til de andre teglværker på egnen.

I lergrave var der som tidligere nævnt 3-4 arbejdere samt 1 arbejder 
til kørsel med sand. Påskovlning af ler på transportbåndet har krævet 
1 mand. Denne m and var på et tidligt tidspunkt Chr. Svenssons bedste
far, Svend Petersson. Han havde i en årrække det hårde og ansvars
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fulde job med at smide ler i maskinen - før teglværket fik et transport
bånd. Når sæsonen var om m e, var han helt ødelagt og lovede sig selv 
og familien, at næste år skulle han have en mindre arbejdskrævende 
plads på teglværket. Når han så det følgende forår igen stillede til sam 
tale på »Villaen« og med hatten i hånden bad sig fri for at smide i m a
skinen, svarede M atzen: »Det kan du da sagtens. D u er den stærkeste 
mand på hele teglværket.« Indvandreren Petersson svarede: »Ja, hvis 
De m ener det, hr. M atzen, så ...« Og sådan blev det, år efter år.)

Til pasning og drift af dam pm askinen har der nok været 1 maskinm e
ster og 1 fyrbøder. Disse to har også været med til at smøre og reparere 
maskinparken. Ved afskærerbordet 2 arbejdere og 4-5 arbejdere til 
transport af våde og tørre sten. Ved ovnen var der 2 arbejdere til at 
køre til ovnen og til at sætte de tørrede sten. Samme antal ved de varme 
(nybrændte) sten, altså: 4 arbejdere i alt ved ovnen.

A ntallet af brændere, der fulgte brændingen ved at se igennem ind
m uret marieglas til ildzonen, var norm alt 4 i skift. H eraf var de 3 egent-

Fig. 18. Hånddrevne stenpressere til figursten m. m. Disse m odeller fra 1894 viser, hvordan 
de sten vi i dag finder med navne trykket dybt ind i lere t, er lavet. M askinen kunne også 
lave figursten, som teglværket havde en m indre produktion  af. Man anvendte norm al
producerede sten fra pressen, til at putte i form ene. (O tto  Boch).

116



lige brændere, mens den 4. var en ekstra medhjælper, hovedsagelig i 
dagtim erne (fyre i gasfyr, hente brunkul/kul, stille porte osv.).

På lageret, til afskibning af sten, losning af brændsel osv., har der væ
ret 4-5 mand. Til produktion af figursten og fliser, (fig. 18), som ikke 
var så om fattende, har man brugt de arbejdere, der i perioder har kun
net frigøres. D er har været ansat en snedker/tøm rer til at lave figurste
nenes forme og til at vedligeholde de store bygninger.

Udover denne m ere eller m indre faste stab, hvoraf en del var kvin
der, har der været et antal løst tilknyttede, som f. eks. skulle skillesten.

M atzens Teglværk har således beskæftiget ca. 30 arbejdere foruden 
teglm esteren, form anden og bogholderen. En del af denne stab var 
frem m edarbejdere fra Sverige eller Æ rø. En del kom fra Lippe i Mel- 
lemtyskland.

Om regnet til m andtim er pr. 1000 sten giver det ca. 30 mandt./1000 
sten. Til sammenligning ligger m oderne teglværker i dag mellem 1-2 
m andtim er pr. 1000 sten.

N. A. M atzen døde den 1. decem ber 1899 efter kort tids sygdom, 67 
år gammel. Han var i 1857 blevet gift med Elisabeth Conradine Lan- 
genhejm i Schonwalde, cg de fik sammen en datter, der døde i 1890.

Ved sin død var M atzen indvalgt i den tids amtsråd (Kreistage) og 
var »Deputiert« til »Provinszial Landtage«. Han havde stiftet (1876) og 
var ved sin død form and for den lokale landboforening. Man ved, at 
teglværket havde økonomiske problem er ved M atzens død. D et var be
mærkelsesværdigt, at gældsposterne m ere vedrørte privat gæld end tab 
skabt over driften.

På anbefaling fra teglværksejeren på Rendbjerg Teglværk, fører en
ken teglværket videre, men da hun i 1907 sælger teglværket, er det dybt 
forgældet (Steen Ove Christensen). August Korse skriver bl. a . , at der 
kom en depressionsperiode i årene før århundredskiftet, hvor salget 
stod stille. (D er er folk på egnen der mener, at M atzen hængte sig, og 
det kan have en sammenhæng med denne depression). D er blev anlagt 
en del teglværker ved den nye Kielerkanal og salget for hele om rådet 
gik så langt ned i årene 1908-14, at salget nærmede sig en halvering af 
det salg der var omkring 1890.

Køberne er købm and Weber, Broager, der sikkert har haft mange 
penge tilgode, overbogholder Christian Jessen og enkefru Korff, Søn
derborg.

Teglværket er stadig i gang omkring 1910, men krisen omkring ver
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denskrigen, lukker teglværket, og den 23. januar 1914, køber gårdejer 
Hans Hansen, Midtskov, teglværket. E fter den tid huskes teglværket 
ude af drift.

1 1917 eller 1918 bliver teglværket »hugget op«. Ovntagets m idtersek
tion bliver skilt ad, flyttes til H olsten for at tjene som ladebygning ved 
et gods. De store trækskorstene bliver »hugget« af den lokale befolk
ning, hvis skorstene i årene efter udsendte sort røg af alt det tjærepap. 
Ovnen, skorstenen og fundam enterne bliver sprængt af fisker Beine 
(Illerstrandvej 32). Han fik tilladelse til at opbevare dynamit. Man m o
rede sig over, at han bar kassen med sprængstoffet ud i æblehaven, hver 
gang der var optræk til torden.
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FRA BESTYRELSEN
N U V Æ REN D E BESTY RELSE:

Svend Hollensen, M ølm ark, formand 
Chresten Krogh, Smølmark, næstformand 
Randi D em uth, Broager, kasserer 
Tage H olm , Broager, sekretær 
Lory C arstensen, Vemmingbund, arkivleder 
Hans A ndresen, Skeldemark 
Chr. Frederiksen, Brunsnæs 
Hans Hein. H iittm ann, Egernsund 
Em m a Krogh, Broager

Suppleanter: Peter A. Petersen, M ølmark 
Edith Johannsen, Broager

Revisorer: Fr. Riibner, Broager
Hans P. Petersen, M ølmark 

+

A F FO R EN IN G EN S A K T IV IT E T E R  I 1986
kan nævnes:

26. 11. Efterårsm øde på Jes Jacobsens H otel hvor Lasse Jo
hansen, Lysabild, holdt foredrag og viste lysbilleder fra 
ture til den danske kirkegård i Braine, hvor der findes 
mange danske krigergrave fra første verdenskrig. I 
1986 holdtes i alt 4 bestyrelsesmøder.

FR A  1987 KAN NÆ VNES:
25. 03. Generalforsam ling på Jes Jacobsens Hotel, hvor Poul

A ndersen, M unkemølle fortalte om sin tid som »Bonde 
i M arsken«.

25. 06. Som m ertur til Nydam Mose hvor Peter Petersen, Ny
Skovbøl holdt foredrag om fundet af Nydambåden 
samt de seneste udgravninger i mosen. Kaffen fik vi på 
»Sandbjerg Slot«. D erefter fortalte Kai Baggersgaard 
om slottet.
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25.11. Efterårsforedrag hos Jes Jacobsen, hvor foredragshol
der G eorg Rasmussen, Flensborg, fortalte løst og fast 
om begivenheder på Broagerland - især fra tidsrummet 
1600-1700. I 1987 afholdtes 4 bestyrelsesmøder.

FR A  1988 KAN NÆ VNES:
07. 03. Generalforsam ling på Færgegården Egernsund hvor

Jørgen Wangel, Sønderborg holdt foredrag m ed titlen: 
»En Broagerpræst og hans slægtninge i 5 århundreder«

28. 06. A ftentur til Dyntm ark og G ratelund med Johs.Tychsen
som leder og fortæller - kaffe på Skeide Kro.

22. 11. Efterårsforedrag om Stavnsbåndet og livegenskab af
forstander Filt-Jensen. I 1988 er afholdt 4 bestyrelses
møder.
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SET OG SKET PÅ BROAGERLAND
1986

v! Emma Krog

JA N U A R :
6. Nu starter ombygningen af posthuset. I 4 mdr. er der ekspedition 

fra Vestergade 21.
17. Overtoldbetjent Åge H ansen fortæller om gendarm er på Skods

bøl Kro (Lok. For.).
28. S tor fremgang for A utom atic Syd.
31. En drengepatrulje vinder et Dinizuli-løb i Espergærde.

F E B R U A R :
6 . »Nåleøjet« fejrer sin eet års fødselsdag.

19. Fastelavnsfest med tøndeslagning og udklædning på Vestervang. 

M A R TS:
5. Pastor Haystrup fortæller på Skodsbøl Kro om familien Ebeling 

(Lok. For.).
11. Skolenævnsvalg.
12. H annes kiosk i Egernsund lukker.
25. Kommunen køber jord  til udvidelse af hallen.
25. Broager bueskytter vinder 4 m esterskaber i en konkurrence mel 

lem de sydjyske foreninger.

A P R IL :
10. Niels Enevoldsen overtager fr. Sigfussons tandlægepraksis.
22. Heine Jacobsen har 40-års jubilæum.
30. City åbner en butik med børnetøj i Vestergade.

M A J:
15. Broager posthus vender tilbage til den restaurerede bygning på 

Storegade efter nogle m åneder i Vestergade.
24. Å bent-hus arrangem ent på Vestervang.
27. K. U. startes i Broager med Rene Carlsson som formand.
29.-31. M arkedsdage i Broager. Byggeri af verdens største heks.
30. De 12 nye andelsboliger på H ørm arken er nu alle beboet.
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JU N I:
8 . Havefest på Iller Slot.

24. Kirkekoncert m ed familien B ruun Jørgensen.

JU L I:
3.-7. Ringridning. Claus Hissel bliver konge.
22. Loppem arked i Egernsund.

A U G U S T :
15., 16., 17., Esben H øjlund-Carlsen’s friluftsspil »Dronning D oro- 

thea« går over scenen på Sønderborg Slot.
12. 86 ryttere m ed til ringridning i Brunsnæs.
28. Helge Jensen og Inga M adsen vinder det sydjyske m esterskab i 

bueskydning i Esbjerg.
29. Kommunens oplæg til debat om ældre-politikken lader til at blive 

en succes. I Skeide er der 200 frem mødte.

S E P T E M B E R :
2. A lle m edvirkende fra Teglværksspillet mødes på Sønderborg Slot 

til afsluttende rapport.
6 . 30 nye grunde på Sietmarken udbydes til salg.
14. Egernsund-spejderne holder 10-års jubilæum.
27. Broager Ungdomsskole viser sin video »Flugten« i TV-Syd.
30. Teater-forestilling på Fritidshjem m et, hvor børnene spiller »Sne

hvide«.

O K T O B E R :
5. Indsamling til »Flygtning 86«.

16. Diskussion på Forsamlingsgården i Skeide om vindm øllepark i 
Skeldevig.

26. R edaktør M atlok taler om »M inoriteter i Danm ark«.

N O V E M B E R :
5. Borgerm øde på Jes Jakobsens H otel om Loddenm osen.

11. Broagers politibetjent, Ole Juhl, starter sit arbejde og køber hus 
på Vemmingbundvej.

18. Bæverne i D. D. S. vinder et løb arrangeret af Dybbøl Division. 
O dder bliver nr. 3.
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30. Julebazar på Iller Slot.
26. Lysbilledforedrag i Lokalhistorisk Forening om kirkegården i 

»Braine«.
30. Å bent hus hos zoneterapeut Annelise Lorenzen på Smedevej.

D E C E M B E R :
7. Adventskoncert i kirken med A m atør-orkestret og organist B ruhn 

og Egnskoret.
16. Advokat Bernth-A ndersen overdrager sin virksomhed på Store- 

gade til advokaterne Sibbesen og Svanberg.
28. Langtidsledige gør et stort arbejde på «Cathrinesminde« m ed at 

rydde op og sortere sten.
28. »Broagerland 4« sælges fra Ihles papirhandel.

1987
JA N U A R :

2. Ved årsskiftet overdrages begravelsesforretningen Lorenz Hansen 
til B ritta og Børge Nørgård.

3. M edarbejderstaben på Autom atic Syd er vokset fra 5 til 25 mand.
4. Kommunen byggem odner 30.000 m2 ved Smedevej til håndvær

kergrunde.
20. D er er opsat lys ved Loddenm osen, så den også i tusm ørke og 

frostvejr kan bruges til skøjtebane, men på løbernes eget ansvar.

F E B R U A R :
2. Broager Brandværn er i gang m ed prøver på det store show.

17. Bueskytterne m odtager kongepokalen.
25. Æ ldrehus i Vestergade er ved at tage form.

M A R TS:
3. 720 billetter revet væk til Brandværnets galla-show.
7. Nyt V. V. S. firma startet på Højlykke ved A rne Schmidt.

13. Træningsstævne i B roagerland Rideklub.
27. O rientering om ældre-politikken på Egernsund gamle skole.
30. Stiftende generalforsamling: »Cathrinesmindes venner«.
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A P R IL :
29. Vindmøllen i Kragesand er klar efter 1 års arbejde.
29. Parkeringspladsen ved kirken er for eftertiden forbeholdt per

sonbiler.
30. Fritidsklubben får nu husly på M ariegård.

M A J:
3. Laue H ansen bliver form and i Broager Turist og Erhvervsråd.
6 . H øring om »Det rene vand« på Skodsbøl Kro. Indbydere A . F. og 

Soc. Dem.
10. B. U. I. arrangerer hobby og fritidsudstilling i B roagerhallen. A r

kivet deltog med en stand, som var godt besøgt.
18. A rbejdet med tennisbanerne i Egernsund er i fuld gang og tilm el

dingen til klubben jævnt god.
7. M arkedsdage i Broager.

JU N I:
2. Søren Sørensen stopper som pedel efter mange år på Broager 

skole.
6 . D e første prøver af badevandet efter den nye vandudledning i 

Brunsnæs er fine. Så badeforbudet er snart fortid.
17. »Cathrinesmindes venner« holder festaften på friluftsscenen.
»Det lille Teater« opfører »Forår i Milkwood«.
25. A ftentur for Lokalhistorisk Forening til Nydam mose.
26. Bent Have tager til Cypern 1 år, da han er officer af reserven. Ib 

Funder Nielsen træ der ind i hans sted.
30. Indvielse af tennisbanerne i Egernsund.

JU L I:
2. Reception på Strandkroen i Vemmingbund ved Mona og Per 

Jensen.
7. Ringridning, hvor Helle Nielsen bliver konge.

14. Proklam a angående Storegade 33 ved advokat Sibbesen.
19. Broager Yachtværk søsætter en 14 m lang motorsejler.

A U G U S T :
9. Ringridning i Brunsnæs.

12. Gospel-musik i Broager kirke.
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14. Planer om et købm andscenter på Forsamlingsgårdens gamle 
grund.

25. Drengespejderne holder grisefest i Illerhytten, som genindvies.
30. Ny brochure om Broager kirke.

S E P T E M B E R :
8 . Folketingsvalg.

26. Kommunen holder åbent hus på renseanlægget ved Broager Vig.
29. Drenge- og pigespejderne stopper deres indsamlinger af flasker

og aviser, da der ikke m ere bliver betalt for genbrug.

O K T O B E R :
2. Egernsund Borgerforening holder lanternefest.
4. Udstilling på Sønderborg Slot m ed Egernsund m alerne fra slut

ningen af 1800-tallet.
6 . Cirkusforestilling i forbindelse med Fritidshjemmets 7-års fød

selsdag.
8 . Stort fald i byggelån fra Broager Sparekasse i forhold til 1986.

25. Æ ldre-huset i Vestergade opgives af Æ ldre-kom iteen.
29. Reception på M ariegård. Fritidsklubben har bygget en del om.

N O V E M B E R :
10. Kræm m erhuset udvider butikken.
14. Julemesse i Broagerhallen.
25. E fterårsforedrag i Lokalhistorisk Forening ved Georg Rasm us

sen. »På rejse gennem Broagerland i 1600-1700 tallet«.
29. Julebazar på Iller S lot.

D E C E M B E R :
5. Julekoncert med Broager skoles kor.
4. R ådhuset i Broager bygges større for 2Yi mill. kr. D er bygges en ny 

fløj ned mod Østergade.
9. Kirkekoncert m ed Broager A m atørorkester.

18. Reception på Stationskroen, som har fået nye ejere: Sonja og 
M artin Christiansen.



LOKALHISTORISK ARKIV
Vores arkiv fungerer som det skal, synes vi selv. Vi har fået mange in
teressante arkiver. I 1987 fik vi et stort arkiv af Broager B orgerfor
ening, 209 stk. arkivalier. Ligeledes i 1987 har vi efter A nna Jørgen- 
sen’s død fået et uhyre stort arkiv der strækker sig over årene 1883- 
1984. Næsten 1000 stk. arkivalier. E t utal af brochurer er sendt til Søn
derborg Museum. R andi’s billedarkiv har udvidet sig enorm t. Vi har 
m åttet købe nyt skab. M en stadigvæk får vi alt for mange billeder med 
ukendte personer og ukendte bygninger. Husk at skrive navne og da
toer på jeres bedsteforældre, tanter, onkler o. s. v. D et kan være til 
gavn og fornøjelse for eftertiden, navnlig ved slægtforskning. Hvis der 
skulle være nogen, der har lyst og tid til at skrive noget til B roagerland
6 , som udkom m er 1990, så har vi masser af m ateriale.

Arkivet har stadigvæk åben hver tirsdag fra 16-18 og alle er vel
kommen.

Venlig hilsen 
Lory Carstensen 

Arkivleder
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