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FORORD Så kom m er vi igen m ed et hæfte om lokalhi
storie på Broagerland, det sjette i rækken. 
D et har voldt os en del besvær at finde stof 
nok til dette hæfte, men det skyldes nok en 
del det, at vi er kom m et for sent i gang efter 
Svend's sygdom og død. Vi håber nu, efter at 
I har læste hæftet, at I får lyst til at skrive et 
stykke til næste hæfte, vi vil gerne være je r be
hjælpelige på alle måder.
Vi vil gerne rette en tak til alle dem , som har 
vist interesse og ofret tid på at skrive erindrin
ger til vore hæfter.
Til de, der endnu ikke råder over den kom p
lette samling af vore tidligere udgive hæfter, 
kan vi oplyse, at der endnu er muligt at er
hverve sig BRO A G ERLA N D  III og V.

Bogudvalget
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Skeide Andelsmejeri
Mejerihistorisk redegørelse fra opstart til del a f  koncern.

A f  Kristian Sibbesen.

Omkring årskiftet 1885-86 begyndte de første drøftelser om oprette l
sen af et mejeri, i første omgang om fattende hele Broagerland. Og al
lerede den 9. januar 1886 holdtes der udvalgsmøde om sagen hos gæst
giver Holst i Broager. Den 12. januar var udvalget kørende til Ullerup 
for at se deres ombygning og indretning af et centrifuge-m ejeri, et den
gang helt nyt mejerisystem. D erefter holdtes der atter et møde i B ro
ager, men da det ikke førte til nogen enighed om sagen, begyndet kort 
efter en videre forhandling om at oprette et mejeri for den østlige del 
af sognet.

På m ejeribrugets om råde havde det her i Nordslesvig, og navnlig på 
Als og Sundeved i en årrække stået i »Fællesmejeriets« tegn. En form, 
hvor et mindre antal m ælkeproducenter, som skik og brug var den 
gang, stod som m ejeriejere, men med m ejeridriften overladt til en for
pagter, der fastsatte mælkeafregningspris, og tillige ifølge kontrakten 
beholdt skummetmælken til brug i egen fedesvinestald. Mange land
mænd var dog langtfra tilhængere af denne form for m ejeridrift, de øn
skede den skummede mælk retur til brug i egen stald, og på en vis måde 
kom utilfredsheden da også til at bane vejen for de andelsejede m eje
rier, hvor enhver m ælkeproducent kunne optages som medlem med 
lige afregningsvilkår og lige m edbestemmelse.

Om kring midten af firserne kom andelsbevægelsen på m ejeriom rå
det fraD anm ark  hertil. Den 10. juni 1882 var D anm ark, og dermed ver
dens første andelsmejeri sat igang i Hjedding i Vestjylland, og selv om 
vor landsdel i ca. 20 år havde været under tysk herredøm m e, så gik trå 
dene på det folkelige, det kulturelle og det faglige om råde stadig mod 
nord. Såvidt det kan konstateres, kom alle impulser og m ejeritekni
ske fremskridt nordfra, således også den kontinuerlige centrifuge. 
Dens opfindelse får på m ejeriom rådet så stor betydning, at den kom-
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m er til at præge vor landsdel, både landbrugsmæssigt og økonomisk. 
Centrifugens betydning lå i den hurtige og fuldstændige adskillelse af 
fløden fra mælken. M edens skummetmælken fra de gang gængse fløde
afsætningssystemer indeholdt 0,5 -1,0%  fedt, så indeholdt den centri
fugeskummede mælk kun 0,1 - 0,2% fedt.

Også i landskabsmæssig henseende kom centrifugen til at præge de 
nye m ejeriom råder, derved at den og dam pm askinen nødvendiggjorde 
rejsningen af m ejeriskorstenene. Ligeledes gav centrifugen stødet til at 
andelstanken fik solid grobund, og derved opm untrede til sam arbejde 
efter andelsbevægelsens grundlæggende princip med mulighed for til
slutning, hvor alle på lige vilkår havde medbestemm else.

For at oprette et mejeri efter disse sidstnævnte retningslinier blev 
der beram m et et møde i Skeide kro den 6. februar 1886. A ndreas A n
dresen, Rojhus, der havde været med i de første forhandlinger, blev an
m odet om at føre sagen frem, og planen slog så godt an, at det beslutte
des at oprette et som det dengang hed: M ejeri-Interessentskab. Og al
lerede ved dette første orienterende møde tegnedes der straks en tyde
lig bæredygtig tilslutning.

E t foreløbig udvalg valgtes til at fremme sagen, og som den initiativ
tagende talsmand blev A ndreas A ndresen det nedsatte udvalgs for
mand. De øvrige m edlem m er var Carsten Jepsen, Hans Iversen, H. C. 
bock og Rasmus Tychsen.

Efter at have forberedt sagen og skrevet udkast til love, indkaldtes
der så til stiftende generalforsam 
ling den 17. februar i Skeide kro om 
oprettelse af M ejeri-Interessentska
bet, og de foreløbige udvalgsmed
lemmer valgtes som første mejeri
bestyrelse med A ndreas A ndresen 
som formand. D e tegnede sig 
samme aften, ifølge protokollen, 48 
andelshavere med tilsammen 588 
køer.

Den 22. og 23. februar var besty
relsen på en besøgstur hos et par an
dre m ejerier for at blive bekendt 
med deres afregningsmåde.
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Skeide mejeri omkring århundredeskiftet.

Den 26. februar forhandledes med fabrikant A. Jacobsen fra firmaet 
P. J. Petersen i Haderslev om m askinerne til mejerianlægget: 3 store 
Burm eister & Wain - centrifuger, en 6 Hk dam pm askine og 2 kærner; 
som så endelig den 24, marts købtes for 10.000 mark plus 400 mark for 
at indlægge en møllesten til fælles benyttelse såfremt kornmaling på by
ens mølle var ram t af vindstille, og møller M adsen skulle så forpligte 
sig til at vedligeholde stenene samt at have ret til at male for en mindre 
betaling på 5 pf. pr. 100 pund.

Den 25. marts begyndte brøndboringen og bygningens opførelse 
overdrages til m urerm ester H orn i Broager. De nødvendige pengem id
ler låntes hos professor Esm ark, Kiel.

En mejerist, Jørgen Peter Jensen fra Fruering ved Skanderborg, som 
var hos købm and Weber i Broager, og som var kendt med centrifuge- 
drift lejedes til m ejeribestyrer. Og som protokolfører fungerede i den 
første tid skolelærer D iederich Holst, Skeide.
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Den 23. august stod mejerianlæg
get færdig til at m odtage mælk til be
handling fra de nu 57 leverandører 
m ed ialt 600 køer.

D en 9. septem ber fandt den 
første udbetaling sted som udbyttet 
for de 8 dage i august m åned. Og 
ifølge A ndreas A ndresens opteg
nelse var det en fornøjelse med 
denne første og de nærmest føl
gende udbetalinger. Leverandø
rerne var ovenud tilfredse, når de 
hørte, hvor mange penge de fik i 
mælkeafregning. D et m å erindres, 
at det var det første andelsmejeri på 
egnen, så de fleste havde ingen sam 
menlignelig overbevisning om hvor 
lønnende det fælles foretagende 
kunne være.

M ejeribestyreren fik en efterud
dannelse på Ladelund M ejeriskole JørSen Peter Jensen (mejeribestyrer 1886-91) 

til at prøve mælkens fedtindhold efter docent Fjords m etode, og m eje
riet gik om trent straks, som et af de første m ejerier i Nordslesvig, over 
til at betale mælken efter denne afregningsmåde.

Det medførte at adskillige m ejeribestyrelser og m ejerister fra andre 
egne kom tilrejsende for at gøre sig bekendt med denne afregningsmå
de.

I løbet af efteråret 1886 byggedes i tilslutning til mejeriet et ishus, og 
ved grundens oprettelse nedlagde form anden A ndreas A ndresen føl
gende manuskript:
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¿ ĵiatfnuÆ

få lttA  JU**. . ■'S ~y& ^*\sje-*s ^*-
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I mejeriets første regnskabsår november 1886-87 blev der indvejet 

3.201.837 pund mælk, heraf 2.818.675 pund fra andelshavere.
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Ved m ejerigeneralforsam lingen, der fandt sted i Skeide kro den 26. 
november 1887, blev der nedsat et frivilligt udvalg til fælles indkøb af 
rapskager. Ligeledes blev det pålasgt bestyrelsen at undersøge om kost
ningerne ved at oprette en dam pskibsbro ved Skeide Folekobbel. Og 
den 24. april 1888 er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 
desangående, og der blev valgt et interessentselskabsudvalg til at vare
tage oprettelsen af dam pskibsbroen til betjening af skibsforbindelsen 
med Sønderborg. D enne forbindelse ville m ed den korte afstand billig
gøre transporten af smør, kul, kemikalier m .m. Forstvæsenet havde 
vist sig villig til at anlægge og vedligeholde en ny vej gennem skoven og 
beboerne i Skeide og Dynt fremskaffede 750 m ark, dampskibsselska
bet i Sønderborg stillede 577 m ark til rådighed og m ejertiet gennem 
det nedsatte brointeressentskab påtager sig broens vedligeholdelse i 10 
år.

A llerede ved m ejerigeneralforsamlingen den 27. november 1888 
overtager m ejeriet dog broen ved at indløse restgælden på 1020 m ark. 
Broen har ialt kostet 3300 m ark, og det skønnes, at selv i tilfælde af at 
broen ødelægges af isdrift, vil materialeværdien være indløsningsbelø
bet værd, og nu kunne der opkræves brotakster for benyttelse af b roen . 
D et må konstateres, at have været beslutsom me, initiativrige og frem 
synede mænd, der startede m ejeriet op og i løbet af blot to år koblede

fælles rapsindkøb, kornm alingstje
neste i sam arbejde med møllen, en 
brobygning og den overtagelse til 
realiteter til gavn for mejeriet og 
om rådets befolkning.

M ejeriet har nu 97 leverandører 
med tilsammen 812 køer. Fra 1. maj 
1889 ansættes m ejeribestyrer Jen
sen til for egen regning at forestå 
m ejeridriften for en årlig løn af 2500 
mark plus visse nærmere bestem te 
tillæg og naturalier, og ligeledes 
skal han for et årligt tillægsbeløb af 
1450 mark påtage sig indkøb af kul, 
petroleum , soda m.m.

Ved generalforsamlingen den 21. 
Rasmus Rasmussen (formand 1889-90). november 1889 bebuder A ndreas
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A ndresen, at han ikke lader sig gen
vælge, og trods en enstemmig for
samlingstilkendegivelse fastholder 
han sin beslutning og Rasmus Ras
mussen, Skeide indvilliger i at lade 
sig vælge som ny form and, en post 
han dog kun beholder i et år.

Ved generalforsamlingen den 27. 
november 1890 overtager Philip E. 
Sibbesen, Gam m elgab, form ands
posten.

Mejeriets indkøringsperiode ser 
ud til at virke stabilt, og man påtæn
ker at oprette et osteri, men alle
rede den 1. november 1891 skiftes 
der m ejeribestyrer, idet Jørgen Pe
ter Jensen overtager Skeide kro 
efter sin svigerfar og nedsætter sig

Ph. Ernst Sibbesen (formand 1890-1906). SOIT1 krom and i Skeide.
Joldrich Sønnichsen fra Ravsted 

kom m er herefter som mejeribesty
rer til at stå for driften.

I 1898 tilslutter man mejeriet til 
»M ejeriforeningen for Als og Sun
deved«. 1901 foretages revision af 
vedtægterne, så de er m ere i over
ensstemmelse med den tids mejeri
drift. Og m ejeriets navn ændres til:
»Fri Andelsmejeri i Skeide«.

D et var den gang ikke ualm inde
ligt, at en lang form andsperiode 
blev belønnet med et guldur med in
skription, det skete også da Jens Pe
ter Clausen i 1925 efter 19 års for
mandsperiode ikke lod sig genvæl
ge.

Den 28. november 1906 vælges 
Jens Peter Clausen, Overballe i Jens Peter Clausen (formand 1906-25).
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Skeide til formand. M ejeribestyrer 
Joldrich Sønnichsen køber Skeide 
kro af sin m ejeribestyrerforgænger 
Jens Peter Jensen, der overtager en 
gård på Skodsbølmark. Og den 18. 
februar 1907 ansætter man derfor 
Lorenz Schmidt fra Tørsbøl som 
m ejeribestyrer, og han fungerer 
som sådan i 31 år.

1911 m eddeles der første gang om 
mund- og klovsyge, og de ram te be
sætninger må ikke levere mælk, 
men der ydes dog en m indre godt
gørelse for den mistede mælkeleve
ring.

Ved en ekstraordinær generalfor
samling den 4. januar 1913 besluttes 
det efter anbefaling af mejerikonsu-

Lorenz Schmidt (mejeribestyrer 1907-38). lent Johs. Jensen, Å benrå, at fore
tage en gennem gribende ombygning og forandring af mejeribygningen 
og hertil optages et lån på 30.000 mark at afdrage over 15 år. Mælkeind- 
vejningen er nu oppe på 5.187.998 pund og bruttoindtægten pr. ko er på 
281,46 m ark med 220 pund produceret sm ør pr. ko.

Ved krigens udbrud i august 1914 sker der også forandringer på m eje
rifronten, man beslutter sociale hjælpeforanstaltninger ved at sende 
100 pund smør månedlig til feltlazarettet gennem sam lestedet i Altona. 
Å ret efter sendes 50 mark som bidrag til krigsinvalider i Sønderborg 
kreds.

Ved en generalforsamling i 1917 er kun mødt 9 andelshavere. Krigens 
udpining og ingen jordbrugere i bedste alder til at forestå den hjemlige 
bedrift gør, at mælkeindvejningen daler til 2.222.443 pund, altså under 
det halve.

I efteråret 1920 afholdt »De samvirkende danske Andelsselskaber« 
et delegeretm øde på Folkehjem i Å benrå under ledelse af landsform 
anden A nders Nielsen, tilstede var også flere af andelsbevægelsens le
dende mænd, der hver på sit om råde frem satte redegørelser over for 
sønderjyderne, som ønskede at orientere sig i forhold til bevægelsen på

22



INTERIØR FRA M EJERIET
Bemærk det typiske transmissionssystem med den gennemgående aksel med remskiver under 

loftet, hvorfra der går drivremme ned til de enkelte maskiner.
Bemærk også stigen, der står klar såfremt en drivrem mister den fulde trækeffekt eller måske 

helt sm utter af remskiven. Dampmaskinen, der trak akslen, lå i et særligt kedelrum ved siden af.

Skeide mejeri 1935.
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dette det første m øde mellem den 
organiserede danske andelsverden 
og Sønderjylland. I forsamlingen 
har der nok siddet adskillige andels
bevidste landm ænd, der allerede 
var fuldt bekendt m ed, at de store 
frem skridt landbruget havde gjort 
efter 1880 var nøje forbundet med 
netop bøndernes samvirke som de

Chr. Andresen Sibbesen (formand 1952-39).

gennem årene forud, ofte under 
vanskelige forhold, selv havde vir
ket så m ålrettet efter. Nordslesvig 
var godt på vej til at få lært m ejeri
brug efter dansk mønster.

I løbet af tyverne stiger mælke
mængden igen konstant til fuld nor
mal mængde.

Ved generalforsamlingen den 6. 
februar 1925 valgtes Chr. Andresen 
Sibbesen, Gammelgab til ny for
mand. I 1929 indfører man den 
første rutefastlagte licitation med 
m ejeribetalt mælkekørsel. 1934o g 3 
år frem foretages dyrlægeundersø
gelse af besætningerne vedrørende Hans J. Matthiesen (mejeribestyrer 1938-53).
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kvægtuberkulose og i 1937 sker 
mælkeafregning efter resultat af 
den foretagne tuberkuloseudryd
delse.

I november 1938 ansættes ud af 
172 ansøgninger H ans J. M atthie- 
sen, Å benrå, som mejeribestyrer.
Samme år rammes egnen igen af en 
mund- og klovsygeepedimi, der 
denne gang er så alvorlig, at der nok 
engang bliver ydet erstatning.

Ved generalforsamlingen den 16. 
november 1939 overtager Jens Clau
sen, Skeide, form andsposten.

E fter krigsudbruddet og D an
marks besættelse 9. april 1940 be
gynder kulkrisen snart at kradse, og 
der bliver hos en af egnens land
mænd købt 80 m3 træ til kedelfyrin
gen. Smørnoteringen daler helt ned jens Clausen (formand 1939-54).

til 1,76 kr. pr. kg. D er besluttes at anskaffe et syrningsanlæg til behand
ling af returm ælken. Tre hårde krigsvintre og m anglende im port af 
kraftfoder får mælkeindvejningen til at dale med over 25%. Fra 1943 
begynder på mejeribasis en systematisk bekæmpelse af kalvekastning, 
så den over en årrække er helt udryddet.

For at højne mælkekvaliteten kan der gøres brug af en hygiejnekon
sulent, der også er til rådighed til at tilse gårdenes malkemaskiner. Ved 
generalforsamlingen 1946 besluttedes det at bygge en ny osteproduk
tionsfløj. D et må i denne forbindelse huskes, at Hans M atthiesen i 
1938 netop var ansat som spec. osteproduktionskyndig mejeribestyrer.

På grund af krigstidens eftervirkninger af brændselsforsyninger blev 
der givet landmænd med overskud af halm mulighed for at levere til 
delvis halmfyring under m ejeriets kedel. Prisen var 30 kr. pr. dagsfy
ring. For at sikre mejeriet stabil arbejdskraft erhvervedes i 1950 den 
første personalebolig beliggende lige overfor mejeriet. Og samme år 
installeres der rustfri flødetank og kærne for en pris af 60.000 kr., og 
for at give en bedre udnyttelse af kulfyringen anskaffes et stokerfyr.

I osteafdelingen var forholdene nu efterhånden allerede ved at
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DEN RUSTFRI STÅLKÆRNE.
Med anskaffelse af nye maskinanlæg gjorde man nu i højere grad brug af elektrificeringens fordele 
med indbvgget el-motor i hver sit driftselement, så det loftsophængte transmissionssystem bort
faldt.
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FRA REJSNINGEN DEN 22. 4. 1953.
Efter kransene var sat til tops, og der var udtalt tak for byggeriet og gode ønsker for formålet med 
udvidelsen, så osteproduktionen nu kunne foregå inden for nye rammer, var mejeriet vært ved et 
traktem ent. Bemærk den nye mejeriskorsten i billedets venstre side.

blive for trange, der var i 1946 byg
get til en kapacitetsudnyttelse af
400.000 kg mælk, og nu var der
1.500.000 kg til rådighed. Man ved
tog derfor med arkitektbistand at 
udvide osteafdelingen mod nord for 
en pris af 115.000 kr. Udvidelsen 
stod færdig til ibrugtagning forsom 
m eren 1953.

Og samme forår skete der et m e
jeribestyrerskifte, idet mejeriets 
førstem ejerist, Ove M ortensen, 
blandt 27 ansøgere, afløste Hans 
M atthiesen, der på opfordring 
havde søgt og derfor flyttede til en 
anden mejeribestyrerstilling. Ove Mortensen (mejeribestyrer fra 1953).
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Ved generalforsam lingen den 18. 
november 1954 valgtes undertegne
de, Kristian Sibbesen, Gammelgab 
M ark, til formand. For at rationali
sere mejeriets arbejdsgang blev der 
i 1955 anskaffet oliefyr, der kunne 
brænde den billige fuelolie; ligele
des etableredes et specielt ostetran
sportbånd til at fungere mellem 
osteri og lager, hvorved arbejdsgan
gen lettedes betydeligt.

17. februar 1956, på mejeriets 70 
års dag, holdtes et m øde i Skeide 
forsamlingshus med foredrag af 
husdyrbrugskonsulent Hans B ru
un, Broager; ved det efterfølgende 
kaffebord gav form anden en me- 
jeristorisk redegørelse. Kristian Sibbesen (formand fra 1954).

I sidste halvdel af halvtredserne var de første m ejerirationaliseringer 
i form af større sam m enslutninger godt på vej i nogle af vore konkur
rencelande på afsætningsm arkederne, og netop lande, der for EFs be
gyndelse i 1957 var med i EF-m edlem sskabet. Hvor længe kunne D an
m ark som »førende mejeriland« sidde denne udfordring overhørig?

Vi havde på det tidspunkt ca. 1200 andelsm ejerier og ca. 250 privat
m ejerier i D anm ark, alle med dyre maskinanlæg og inventar i dyrt rust
frit stål. Disse anlægsaktiver var langt de fleste steder kun i brug for
holdsvis få tim er i døgnet. Hvis tankbiltransport af mælken kunne 
finde sted i andre lande, m åtte det også kunne praktiseres her til lands, 
herved ville gårdens arbejde med spandevask overflødiggøres samt det 
tunge arbejde med mejeriets spandeindvejning og igen udvejning bort
faldt.

Den fremstilling m åtte være en overvejelse værd. Ved en samtale den 
24. maj 1959 med den senere formand for »M ejeriet D anm ark«, nu af
døde Knud Friis, Rinkenæs, berørtes tanken om mejerisamm enslut
ning som det, der i flere år var foregået i de førnævnte lande. D et blev 
i som m erens løb til flere sam taler om em net.

Og på et bestyrelsesmøde i Skeide mejeri den 1. oktober samme år, 
blev tanken ført frem og fik en positiv behandling. At tanken ikke nød
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vendigvis havde trængt sig frem på grund af dårlige produktionsresulta
ter og dårlig driftsledelse på Skeide mejeri, taler følgende avisklip sit 
tydelige sprog om.

Ost fra Skeide 
landets bedste
De sam virkende ostningsforenin- Det bodste resultat opnåedes af
ger holdt i  går en interessant ud- m ejeribestyrer M ortensen, Skeldo

..... . , . . .  . „  . m ejeri i  Sanderborg am t, der nå-
stillm g pa Hotel Norden l Haders- ed e op på 14,0 pointe.
lev, hvor der udstilledes ialt 236 
mærker.

Det bedste Smør 
i Sønderborg Amt

D et endelige R esultat af de seks Inden for Sdnderborg Am t er det
Sm orudstillinger, der b lev holdt i de M ejeribestyrer M ortensen, Skelde,
sonderjydskc Am ter sidste Aar, er der indtager Førstepladsen. Han har
nu udregnet, og det viser sig  atter, ia lt opnaaei 73,6 Points, hvad der
at Sonderborg Am t har klaret sig l#vrigt er det hojeste. noget M ejeri
bedst. har faaet.
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Ved mejerigeneralforsam lingen den 27. november om taltes em net 
igen som bestræbelser man m åtte være lydhøre over for. D er var på ge
neralforsamlingen både positive og betænkelige tilkendegivelser.

D er blev på m ejeriet selvfølgelig holdt igen med investeringer indtil 
en afklaring var mere synlig. Ved det efterfølgende års generalforsam 
ling den 26. november 1960 drøftedes sagen m ere konkret og indgåen
de, og ved et bestyrelsesmøde den 27. januar 1961 blev det besluttet at 
være med ved et møde i Sønderborg den 7. februar for nærmere plana
nalyse. Og ved et efterfølgende bestyrelsesmøde i Skeide mejeri den 6. 
maj vedtoges det, at lade form anden være med i en orienterende un
dersøgelse om muligheden for sammenslutning af en gruppe af m eje
rier mellem Alssund og hovedvej 10.

Den 18. november 1961 kl. 19 holdt Skeide mejeri 75 års jubilæums
fest i forsamlingshuset m edca. 200 deltagere. D er var historisk redegø
relse ved form anden, festmiddag vekslende med tale og sang samt op
førelse af et par tidsbilleder - dels fra m ejeriets stiftelsesmøde samt fra 
et bestyrelsesmøde med nutidige problem er om fremtids mejeridrift 
og herefter samvær og dans.

afh o ld e r

ekstraordinær generalforsamling
T irsdag  den 17. ju li 1962 kl. 20 

S k e id e  F o rsa m lin g sh u s  m ed  fø lg e n d e  d a g s o rd e n :

1. In d le d n in g  ved fo rm a n d e n .

2 . F o rs la g  om  æ n d rin g  a f  m e je rie ts  v e d tæ g te r.

3 . F o rs la g  om  s a m m e n s lu tn in g  m ed fo lgende 
a n d e lsm e je rie r  (A v n b o l. B lans. F e ls te d .
K v æ rs . R in k e n æ s. S te n d e ru p  og  V arm es). 

V ed tag elsen  a f  p u n k t 2 og  3 e r  kun  
g æ ld e n d e , s å f re m t tilsv a re n d e  fo rs la g  også 
v ed ta g es  på m in d st 5 a f  o v en n æ v n te  
m eje rie rs  g e n e ra lfo rsa m lin g e r .

4 . F o rs la g  om  v alg  a f  re p ræ s e n ta n te r , som  
skal ti lt ræ d e  sam m e n s lu tn in g e n s  re p ræ se n 
ta n ts k a b . så f re m t p u n k t 2 og  3 b liv e r v e d ta 
get p å  d et fo rn ø d n e  a n ta l  g e n e ra lfo rsa m lin g e r .

5 . E v en tu e lt.

P . S . U n d e r fo ru d sæ tn in g  a f  a t  se lsk ab e t 
b liv er d a n n e t ,  e r  d e r  re t til e k s tra o rd in æ r  u d 
træ d e n , så f re m t d e tte  m ed d e le s  m eje rie ts  fo r 
m a n d  in d en  l .  s e p te m b e r 1962.

B E S T Y R E L S E N .

Ved den ordinære generalforsam 
ling seks dage senere gav andelsha
verne enstemmig tilslutning til vi
dere undersøgelse af de nu mere 
frem skredne rationaliseringspla
ner. Den 28. maj 1962 holdt m eje
riet en ekstraordinær orienterende 
generalforsamling med følgende 
dagsorden:
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Skeide Andelsmejeri
afholder ekstraordinæ r

Og den vejledende afstemning gav 
overvejende tilslutning til at fort
sætte de videre forhandlinger.

Og endelig, den 17. juli, var der 
ekstraordinær generalforsamling 
med følgende dagsorden:

orienterende generalforsamling
i Skeide forsamlingshus 

mandag den 28. maj 1962 kl. 20.

E M N E :

R a t io n a lis e r in g s a rb e jd e t  vedr. m ejerierne.

D A G S O R D E N :

1. In d le d n in g  ved  fo rm a n d e n .

2. R ed eg ø re lse  fo r  d e t fo rb e re d e n d e  a rb e jd e  ved 
e t a rb e jd su d v a lg sm ed lem .

3. G e n n e m g a n g  a f  ta v le m a te ria le  ved  k o n su le n t 
S ig u rd  M ad sen .

4 . V e d tæ g ts fo rs lag , h e ru n d e r  sæ rlig  re p ræ se n 
ta n ts k a b s fo rm e n  ved d e t a n d e t a rb e jd s u d 
v alg sm ed lem .

5. F o rh a n d lin g .

NB. Modet er kun a f  orienterende art, men der ønskes 
dog en vejledende afstemning, der absolut ikke  er bind
ende, til brug fo r  bestyrelsen.

Skeide, d en  19. m a j 1962.

SK ELD E A N D E L SM E JE R I
Kristian Sibbesen

Forslaget, der ifølge vedtægterne skulle vedtages med mindst 75% 
m ajoritet, fik den fornødne tilslutning, og bestyrelsen valgtes som 
eventuelle repræsentantskabsm edlem m er, såfrem t sammenslutningen 
blev en kendsgerning.

Den 15. august 1962 holdt Skeide mejeri sit sidste bestyrelsesmøde, 
hvor det blev m eddelt, at sammenslutningen var vedtaget på det for
nødne antal mejerier, og nu var Danm arks første mejerifusion: »G rå
stenegnens m ejerisammenslutning«, »GEM A«, en kendsgerning, for
m anden blev valgt til at tiltræde sammenslutningens bestyrelse og se
nere også som formand for »GEM A«.

Den 5. decem ber samme år holdt Skeide mejeri sin sidste afslut
tende generalforsamling, som forløb roligt og sagligt med åben for
ventning til frem tiden.
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Driftsregnskab fra 29. septem

Skeide mejeris sidste 
årsregnskab 1961-62.

Kr Ore Kr. Ore
Indtægt:

O verfø rt fra forrige å r ............................................. S 751 94
Solgt sm ør en g r o s ................................  105.156 kg 532.844 47
Solgt sm ør i d e ta i l ...................................  6 .226 kg 47  459 18
S olgt sm øi til an d e lsh av e rn e ...............  5.835 kg 44.485 36 624.789 01

Å re ts  p r o d u k t io n ...................................... 117.217 kg

H jem m em ark ed so rd n in g en ........................................ 68.810 06
-j- o s te a fg if t ...................................................................... 17.034 92 51.775 14

Solet fløde i d e ta il ...................................  2.232 kg 10.984 70
Solgt fløde til an d e lsh av ern e ...............  678 kg 4.1 14 88 15.099 58

la it 2 .910 kg

Solgt sødm æ lk i d e ta i l ...........................  42.944 kg 28.468 17
S olgt skum - og kærnem ælk i de ta il. . 6.351 kg 1.636 20
Solgt skum - og  kærnem ælk til ande lshaverne. 926 26 2.562 46

Solgt ost en g r o s .....................................  94 .430  kg 279.944 51
Solgt ost til an d e lsh a v e rn e .................. 2.911 kg 12.039 10
- f  beholdning  den  4. o k tober 1 9 6 2 . .  13.370 kg
-=r beholdning  den 29. sep tem ber 1961 13.849 kg 30.800 50 261.183 II

Å rets p r o d u k t io n ...................................... 96.862 kg
Forskellige in d tæ g te r .................................................. 244 50

M odtaget fra G raasten  egnens m ejerisam m enslutn.
fo r:
O stebeholdning d. 4. o k tober 1962...................... 41.781 14
Tekniske a r tik le r ............................................................ 15.212 86 56.994 00

1.049.867 91

Sta tu so v e rsig t pr.

Kr Oro
A ktiver:

Bygninger og grund  ............................................................ 98 .700 00
-4- a fskrivn ing .......................................................  . . . 2 .700 00 96.000 00

M askiner og in v e n ta r .......................................................... I I 6.('00 00
- -  n y an sk a ffe lse r .................................................................... 4 276 55
-j- a f s k r iv n in g ......................................................................... 10.576 55 109.700 00

A ndelskapital i A n d e lsb an k en ........................................ 3 .000 00
1 S A M D L N ......................................................................... 8 .200 00 11 200 00

14.820 61
Indestående i b a n k ............................................................... 15.030 66
K asse b e h o ld n in e .................................................................... 6 .356 80

253.108 07

G ennem snitsfedtprocent 4,29 Kr. Sibbesen O . M ortensen
f orniunil Mejeribestyrer
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ber 1961 til 4. oktober 1962.
Kr. Kr Øre

Udgift:

A ndelshaverne fo r 2 .805.347 kg sø d m æ lk ............... 779.283 55
K v a lite ts tillæ g ......................................................................... 2.782 50
A ndelshaverne fo r 571.830  kg skum m etm æ lk . . . . 52.930 80

d r i f t s f r a d r a g ........................................... 112.213,88 834.996 85
+  re d u k ta se fra d ra g ...................................  2 .699,25 114.913 13 720.083 72

F orskud  på e fterbetaling  i fo rå re t 1962 .................. 13.415 00
Forskud  på  e fte rbe ta ling  i e fte rå re t 1962 ............. 71.539 31 84.954 31

D riftsu d g ifte r :

R enter ........................................................................... 370 98
M æ lkekørse l................................................................. 36.465 00
A nden kørsel og f r a g t ........................................... 170 67
Vedligeholdelse af v o g n e ...................................... 931 20
M ejeribesty rerløn ....................................................... 21.932 00
M edhjæ lpsløn............................................................ 64.719 29
A ndre lø n n in g e r ....................................................... 2.807 24
B randsel incl. k ø rse l................................................ 8.356 03
E le k tr ic ite t.................................................................... 5.789 95
S m orem ballage ............................................................ 19.907 21
Vedligeholdelse af b y g n in g e r.............................. 1.923 51
V edligeholdelse af m askiner og inven tar . . . 5.390 13
Tekniske a r t ik le r ....................................................... 4 .217 07
Tekniske a rtik ler til o s te p ro d u k tio n .......... 9.964 75
K ontor- telefon og  p o rto u d g if te r ....................... 1.243 82
Skatte r, fo rsikringer og k o n t in g e n te r ............. 8.449 20
F o r s k e l l ig t .................................................................... 1.464 70 194.102 75

Andre u dg ifter:
A fskrivninger på b y g n in g e r ................................. 2.700 00
A fskrivninger på m askiner og  in ven tar . . . . 10.576 55 13.276 55

K astn ii'gsb  k æ m p r ls e ............................................. 541 90
O verfø rt lil k ap ita lkon to , nyanskaffelser 4 .276 55
A fdrag  pa  l å n ............................................................ 9.000 00

13.276 55
- i-a fs k r iv n in g e r .......................................................... 13.276 55 0 00
Jubilæ um  75 å r .......................................................... 4 .632 61
Til rå d ig h e d ................................................................. 32.276 07

1.049.867 91

4. o k to b e r 1962 .
Kr Øre Kr. Øre

Passiver:

L a n ............................................................................................... 13.500 00
- j - a f d r a g ................................................................................... 9 .000 00 4 .500 00

K ap ita lk o n to  iflg. forrige reg n sk ab .............................. 212.400 00
K r e d i to r e r ................................................................................ 3.932 00
Til råd ig h ed .............................................................................. 32.276 07

253.108 07

H ans Schm idt Ph. E. Sibbesen
Revisor Revisor
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G EM A s opstart og samkøring blev af flere mejerifolk betragtet som 
famlende med en tilslutning på blot de nødvendige 6 mejerier, m en al
lerede inden årskiftet var tilslutningen af m ejerier oppe på 10, og flere 
kom til i løbet af året 1963. En tværgående analyse af sammenslutnings- 
m ejerierne skulle nu give en sikker bedøm m else af hvilke mejerianlæg, 
der m åtte ophøre. Og så var tiden inde til at følge målsæltnin gen op og 
tilføre de bedste og mest centralt beliggende anlæg mere mælk, så en 
rationaliseringsgevinst kunne blive både m ærkbar og synlig. Tankbil
transport blev indført og andelshaverne fik tilbud om at installere gård- 
køletanke på favorable vilkår.

V idere forhandlinger med nye senere etablerede m ejerisam m enslut
ninger m od nord begyndte, og efter et stiftende m øde den 28. oktober
1963 blev det m ed virkning fra årskiftet 1964 til en større sam m enslut
ning bestående af G EM A , Tyrstrup mejeri og Haderslev øst til selska
bet »Sønderjylland øst« m ed ialt 23 mejerier. M ed Tyrstrup mejeris tap 
pecentral, der leverede mælk til de amerikanske tropper i Vesttyskland 
i den, den dag i dag gængse karton-engangsemballage, var hele kon
sum mælksproblemet og derm ed og så det besværlige flaskemælksprob
lem løst, tillige med at der også var et righoldigt udbud af nye mælkep
roduktudviklede tilbud til rådighed.

Den 17. marts 1964 holdtes der ekstraordinært kredsmøde i Skeide 
m ejerikreds vedrørende driftsstandsning af m ejeriet, og m ed totredie- 
dele m ajoritet vedtoges forslaget om Skeide mejeris absolut sidste sta
tus som mælkebehandlingssted. Driften kunne derm ed standses om 
kring m idten af juli.

Flere sam m enslutninger i anseelig størrelsesorden var nu efterhån
den en realitet andre steder i landet, og der stiftedes derfor i fællesskab 
»M ejeriet D anm ark«, som et stort overordnet produktionstilrettelæg- 
gende og afsætningssamlende organ med idag ca. 75% af landets mæl
kemængde.

For at have tilstrækkelig international gennemslagskraft et navnet 
sidste år ændret til »M ejeriselskabet M D-Foods«, en koncern blandt 
D anm arks største med over halvdelen af produktionen som udland
somsætning, og m ed etableringen af »MD-Foods International« har 
den på tærskelen til det indre m arked sikret sig en base for in ternati
onal ekspansion.

Og i denne fødevarekoncern udgør mælken fra Skeide m ejerikreds 
sin meget lille beskedne andel.
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M ejeribygningerne og grundstykket har siden driftsstandsningen i
1964 været handlet flere gange og brugt til forskellige formål.

Bygningerne er nu nedbrudt, og har givet plads til et m indre bolig
om råde på grundstykket.

Kristian Sibbesen

K ild em ateria le :
Skeide  A n d elsm eje ris  p ro to k o lle r
A n d re a s  A n d re se n s  p riv a te  o p teg n e lse r
M e je ria r tik lc r  i N ordslesv igsk  L an d b ru g s- og M ejeri-T idende
sam t i A n d e lsb lad e t.
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Mellem to skolelove
Ved A. Juul Petersen

Ved genforeningen i 1920 »arvede« man den tyske ordning af kom- 
m une-adm inistrationen. D en nuværende Broager kommune blev i 
1922 dannet ved sammenlægning af ialt 9 m indre enheder, som med 
undtagelse af 2 - Smøl og M ølm ark - hver havde deres skole med skole
kommission. Disse kommissioner fortsatte efter sammenlægningen 
som skolenævn ved de enkelte skoler, medens der så dannedes en sko
lekommission fælles for hele kommunen.

H er i landsdelen var skolevæsenet rimeligt forsynet med bygninger. 
I årene 1909-13 opførtes et større antal skoler på landet. M an brugte 
hovedsagelig to standardtyper, hvoraf skolen i Iller var den ene. B ro
ager skole blev efter genforeningen hurtig købstadordnet, d.v.s. med 
en overlærer - senere nævnt skoleinspektør - som leder af skolen og de 
ansattes nærmeste overordnede, men uden de faciliteter, købstadsko
lerne iøvrigt havde: gymnastiksal, sløjdsal og fysiksal, dog med en 
gymnastikstue (uden omklædning og bad) og undervisning i fysik. D er 
var derim od ikke undervisning i frem mede sprog og m atem atik. D er 
var ansat 6 lærerkræfter ved skolen.

De sanitære forhold var mildest talt ikke gode: toiletter fandtes u- 
dendørs i et baggårdshus, drikkevand fra en pum pe i baggården med 
et fælles krus - når det var der, og håndvaske fandtes slet ikke.

Den tidligere overlærerbolig på 1. sal i den helt gamle fløj (nu nedre
vet) var blevet ledig, da overlærer D am toft flyttede til sit eget hus på 
den anden side af gaden. Lejligheden blev i nogen tid beboet af en læ
rer, m en også senere af tilfældige lejere. D et sidste lejemål kunne give 
anledning til gevaldige verbale sammenstød.

Således var forholdene til 1950 - men ind imellem var der sket et og 
andet.

D et store lovkompleks i 1930erne indeholdt også Folkeskoleloven af
18. maj 1937.

En del af forudsætningerne blev skabt i »Den store skolekommissi
on« 1919-1923. E fter dannelsen af den socialdemokratisk-radikale re 
gering i 1929 blev kommissionens forslag taget op og dannede baggrun
den for en ny seminarielov (læreruddannelsen) i 1930, en ny lov om til
synet med folkeskolen i 1933 og endelig skoleloven i 1937.
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Et hovedformål - eller e t af dem - var at ligestille skolevæsenet uden 
for byerne med skolerne i byerne. Købstæderne havde ved skoleloven 
af 1899 fået udvidet fagkredsen bl. a. med sløjd og fysik, samt m atem a
tik og m oderne sprog.

D en landsbyordnede skole - alle skoler uden for købstæderne - 
havde endnu mange steder den ordning, at eleverne gik i skole hveran- 
den dag; i Vestjylland fandtes den såkaldte vestjydske ordning, hvor 
eleverne ikke gik i skole i som m erm ånederne (men vogtede kvæg og 
fjerkræ). De havde til gengæld lange skoledage om vinteren.

E t andet hovedformål var at frem me eksam ensskoletanken med 
mellemskole/realklasse og overgang til gymnasiet. D en store problem 
stilling her var at danne en skoleform for de elever, der ikke kom i eksa
mensmellemskolen. M ens der var nogenlunde politisk enighed om li
gestilling af land- og bybefolkning om skolem ulighederne, var drøftel
serne af grendelingen (eksam ensklasser/ikke-eksam ensklasser) in
tens.

Endelig i 1934 kunne undervisningsminister Borgbjerg fremsætte et 
skolelovsforslag, hvis hovedindhold var: folkeskolen grendeles efter 5. 
klasse, så man fik to mellemskoler: eksamensmellemskole m ed efter
følgende realklasse (fra en lov fra 1903) og en ny eksamensfri eller så
kaldt praktisk mellemskole. For at opnå ligestilling mellem de to grene 
skulle undervisningspligten udvides med 1 år. Mens eksamensmellem 
skolens krav var fastlagt - og usmidige - var tankerne om den praktiske 
mellemskole meget progressive pædagogiske som et attraktivt alterna
tiv til eksamensmellemskolen, der jo havde bevist sin succes.

Borgbjergs lovforslag blev først vedtaget efter hans død. D et blev 
genfrem sat af den radikale undervisningsminister Jørgen Jørgensen i 
1937. Men lovforslaget var blevet barberet for nogle af de elem enter, 
som kunne have gjort den eksamensfrie mellemskole, som den altså 
desværre kom til at hedde, til en progressiv skole.

Således var den skolepolitiske stilling, da skolenævnet ved Broager 
skole m ed S. M. D am gaard som formand i et m øde den 13. november 
1937 indstillede til sognerådet, at der i henhold til den ovenfor om talte 
skolelov (lov nr. 160 af 18. maj 1937) ved Broager skole, skulle indrettes 
en gymnastiksal m ed inventar og bademuligheder, samt sløjd og skole
køkkenlokaler m ed inventar.

I april m åned 1939 forelægger arkitekt Bill planer til en gymnastiksal 
+  ombygning af den gamle skole for skolenævn og fælleslærerråd/læ-
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rerråd. E t par m åneder senere holder skolenævnet møde om de fore
lagte planer. De er enige om , at sløjdsalen er for lille og indstiller nogle 
ændringer. (Desværre har det ikke været muligt at finde disse tegnin
ger i arkiverne).

M en så går sagen i ro. Situationen ude i verden og de lokale økono
miske forhold var ikke lige netop gunstige for en udbygning af skolevæ
senet. D er høres først officielt til sagen i et notat fra april 1944, hvor 

* skoleplanerne efter skoleloven af 1937 blev udsat indtil videre!!!
E fter afslutningen af 2. verdenskrig kom Broager skole tilbage til sin 

vante gænge. 1. april 1946 efterfulgte Carl Jensen J. P. D am toft som le
der af skolen, og 1. septem ber 1946 blev jeg ansat i den derved ledig- 
blevne stilling. Vi var fortsat kun 1 overlærer/skoleinspektør, 4 lærere 
og 1 lærerinde.

Carl Jensen havde været ved skolen fra det tidlige forår 1920. Han 
nærede stærke ønsker om at blive skoleleder efter J. P. D am toft, men 
det er tvivlsomt, om udnævnelsen bragte ham den glæde og tilfredsstil
lelse ved arbejdet, som han havde ventet. H an var uden tvivl en dygtig 
og omhyggelig lærer, men det administrative arbejde, hvoraf der jo er 
ret så rigeligt som skoleleder, faldt ham uhyre vanskeligt. Specielt var 
udarbejdelsen af ugeskem aerne for lærere og elever et job, der faldt 
ham meget, meget besværligt. H an ville også gerne tjene kommunen 
ved at drive skolen på billigste m åde, men det gav anledning til alvor
lige rivninger med alle lærerne.

Lærer Johannes Carstensen var flyttet til Broager skole fra Iller 
skole 1931. Han havde gået på Tønder Seminarium og kom 1910 til Iller. 
D en tyske læreruddannelse var i 1910 væsentlig grundigere end den til
svarende danske, og lærer Carstensen kunne stadig sin metier. Han var 
gammel idrætslærer, og indførte i grunden den årlige motionsdag!! 
Carstensen var ivrig jæger, og en dag hvert efterår havde han skolefri 
for at gå på klapjagt. Til formålet »lånte« han en 5. eller 6. klasse som 
klappere. Eleverne fik en skolefridag, fik en 2-krone og fik rigeligt 
med motion den dag.

H an kunne med megen lune fortælle om de tyske skoleforhold i Iller 
indtil 1920, om besøg af »D er Kreisschulrat« og om forholdene til sko
lens forældrekreds.

Hvis lærer Jørgensen var radikal interesseret, så var frk. Hansen 
konservativ med stort K. Udover at de kendte alt og alle på Broager
land og Sundeved, kunne de på lærerværelset komme i vældige politi-
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ske diskussioner. Carl Jensen (V) deltog undertiden, medens Carsten- 
sen neutralt brum m ede fra sin plads for bordenden. Vi to unge, hvoraf 
min holdning ikke var ukend t, blev m eget belært om , at det var vi virke
lig for grønne til at have nogen mening om.

Men ellers var der et godt arbejdsklim a mellem lærerne.
D er var også en række traditioner. Carl Jensen stod for indsamlin

ger/salg af nationale m ærkater på nationale dage. Lærer Jørgensen o r
ganiserede indsamling blandt handlende og beboere til den årlige ju le
uddeling af godteposer. Lærerkonerne med fru Jørgensen i spidsen 
pakkede poserne, Knud Pedersen instruerede jule-eventyr-spillene, 
og jeg tog mig af det m ere praktiske.

Pens. lærer Reinhold H ansen (B roager skole 1920-1940) samlede 
hvert år ind til Sydslesvigs skoleforening og Sprogforeningen - og han 
bestem te, hvor meget hver enkelt skulle yde. Ikke noget med at snyde 
udenom . Den dag, han ventedes på lærerværelset, var jegsom  sidst an
sat nøje instrueret af de andre lærere. Jeg skulle holde mig ude af lærer
værelset de første m inutter af frikvarteret og derefter forstille mig, når 
jeg kom ind. Reinhold Hansen kom, de andre betalte deres skyldig
hed, og så satte Reinhold H ansen sig til at vente. De andre frittede ham 
ud, og fik så ud af ham , at han ventede på den nye lærer. På det aftalte 
tidspunkt dukkede jeg så op, og blev præsenteret, og derefter uden 
dikke-darer afkrævet et beløb af ham. Jeg fulgte min instruks, og fandt 
på mange udflugter, men blev kraftigt belært om mine nationale plig
ter. D et endte da også m ed, at jeg ydede mit bidrag. Å ret efter havde 
han sat beløbsstørrelsen op. Nu var jeg »kommet lidt i vej«.

Tankerne om udbygning af skolen efter 37’loven var ikke ganske 
glemt. Tiden havde arbejdet for centraliseringstanken og planerne om 
at etablere en mellemskole og realafdeling ved Broager skole. E levtal
lene i Iller, Gammelgab og Skodsbøl var vigende, medens der var ten 
dens til vækst i Broager og Egernsund. Man havde set mulighederne 
for mellemlagenes opstigning ved hjælp af de kommunale eksam ens
skoler, og endelig havde man i tankerne, at 40’ernes store fødselsår
gange skulle uddannes, og heri så man skolen som et vigtigt led.

I årene op til 1950 var det således, at eleverne fra Broager kun havde 
reel mulighed for eksamensmellemskole på Statsskolen i Sønderborg 
eller den private realskole i Broager.

Kravene til optagelse på Statsskolen var store. Optagelsen fandt 
sted efter 5. klasse, men undervisningen i folkeskolen var indrettet på,
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at de mål, der var opstillet ved optagelsen på Statsskolen iflg. vor un
dervisningsplan først blev nået i løbet af 6. klasse. A spiranterne til 
Statsskolen fik derfor nogle ekstra tim er i regning og diktat forud for 
optagelsesprøven. Undervisningen fandt sted efter alm . skoletid og var 
gratis for eleverne (og uden betaling til lærerne).

I efteråret 1948 og det tidlige forår året efter kom der for alvor gang 
i drøftelserne af skoleplanerne for Broager kommune. Jørgen Sand- 
beck og Nis Nielsen, hhv. skolekommissionsformand og skolenævns
form and, var de drivende kræfter, men de øvrige sognerådsm edlem 
m er var stort set positivt stem t for de planer, der m and og m and imel
lem blev drøftet.

På et stort anlagt m øde for alle myndigheder blev de første planer 
fremlagt. Man kunne hurtig konstatere tilslutning til planerne om cen
tralisering af midtsognets skoler i Broager. Kun Iller skoles nævn 
havde alvorlige indvendinger. Chr. Lorenzen, Iller, sloges bravt for 
den lille skole. Han kunne i det hele taget ikke se noget godt i større en
heder. Fra Egernsund og Skeide var der opbakning om planerne vedr. 
mellemskolen og realafdelingen i Broager.

Stort set var alle m yndigheder indstillet på centraliseringstanken, 
men det var også klart, at etablering af en kommunal eksam ensafde
ling m åtte være en forudsætning. Det var man fra sognerådets side 
også indforstået med, men undervisningsministeren tøvede med et for
håndstilsagn. D et kan vel ikke ganske fralægges enhver betydning, at 
undervisningsministeriets skolefolk vedr. eksamensskoler fortrinsvis 
havde rod i privatskolerne, når man temmelig kraftigt underhånden 
lod forstå, at en godkendelse af en kommunal eksamensskole var af
hængig af, at man fandt en løsning, der indebar en kommunal overta
gelse af den private realskole i Broager, dens ejer - og skulle det senere 
vise sig, dens lærerkræfter. D en private realskole havde under krigen 
ført en hensygnende tilværelse, men havde i 1945 fået et elevtilskud, da 
de tysksprogede skoler lukkede. Bygningerne på torvet i Broager var 
ikke særlig velegnede og manglede næsten alle faciliteter. Skolens stør
ste problem  var dog at fastholde lærere m ed læreruddannelse. Med 
am tsskolekonsulent Novrups mellemkomst opnåedes et forlig, som 
alle parter kunne tiltræde, og så var vejen banet for ministeriets god
kendelse.

I maj 1949 kunne arkitekt Brix forelægge en plan for om- og tilbyg
ning ved skolen i Broager med henblik på centralisering af midtsognets
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skoler og etablering af en kommunal mellem- og realskole. D et store 
arbejde med revidering og ny udarbejdelse af skole- og undervisnings
planer kunne tage sin begyndelse og decem ber 1949 var alt klart til en
delig vedtagelse af kom petente myndigheder.

1. april 1950 -13 år efter lovens vedtagelse - blev 37 loven ført ud i li
vet i Broager kom m une. U den bygninger, uden lærermidler, uden erfa
ringer, dårligt nok m ed lærerkræfter. D et var i virkeligheden en kæm
peopgave.

D et har nok været m ed store betænkeligheder at lærerne fra 
Dynt(C. B redtoft), Gamm elgab (O. H agedorn) og Skodsbøl (C. M at
hiesen) flyttede fra deres små enem ærker til den store skole, der fra 
den ene dag til den næste voksede fra 6 lærere til 15. Fra den private re
alskole kom V. Rasmussen, E. Ullman og A . G raff Jensen, fra Iller 
kom J. Schmidt og B. Juul Petersen.

Lokaleforholdene var mildest talt elendige: 4 klasseværelser på B ro
ager skole af god standard, resten af m indre god eller yderst ringe kva
litet. Man benyttede fortsat realskolens lokaler, herunder en gymna
s tik sa l«  i en gammel lade uden omklædningsforhold. Lærere og ele
ver vandrede frem og tilbage mellem de to skoler og tilsyneladende var 
alt et stort virvar. N år det gik, var det bl. a. fordi V ictor Rasmussen var 
meget dygtig til at lave ugeskem aerne for lærere og elever og ikke 
mindst: det var den holdning blandt lærere og elever: dette her skal gå. 
Mellem lærere var der den holdning, at det ikke skulle være os, der fik 
det til at knirke. For os unge lærere var det svære tider, men hvor må 
det have været uendelig m eget værre for den ældre generation af lære
re. M en det gik. D er har nok aldrig før eller siden været så godt et sam 
m enhold i et lærerkollegium.

D ette sam m enhold hjalp også til at bære skolen igennem , da skolein
spektør Carl Jensen gennem længere tid var sygemeldt, og senere 
døde, hvorefter skolen i trekvart år var uden egentlig leder.

I mellem tiden var byggeriet ved skolen gået igang, så i næsten 3 år 
boede vi på en byggeplads.

Således som nybyggeri og eksisterende bygninger lå i forhold til hin
anden, m åtte transport af byggem aterialer m.v. foregå ind over skole
pladsen. D er var ingen egentlige afspærringer, men det forløb uden 
uheld - men med stor interesse fra elevernes side. Lidt sm ådrillerier 
blev det dog til. H åndværkernes skurvogn var placeret på skoleplad
sen, og nogle initiativrige elever mellem de større drenge fandt en lang

41



planke, som de placerede med den ene ende under skurvognens højre 
hjørne. Da så m urerne holdt spisepause i et frikvarter, skvulpede kaf
fen i kopperne pludselig ret så voldsomt. Ved hjælp af planken kunne 
drengene få skurvognen til at gynge. Naturligvis var drengene væk, in
den håndværkerne kom ud af døren på skurvognen.

Ved det første rejsegilde den 8. november 1951 var alle håndvær
kerne og lærerne indbudt til spisning på Fr. Jacobsen. Senere blev rej
segilderne mere sparsommelige.

Første etape med gymnastiksalen, skolekøkkenet og sløjdsalen blev 
taget i brug efteråret 52. Lokalerne til skolekøkken og sløjd blev i 
første omgang brugt som almindelige klasseværelser, m en gymnastik
salen blev taget i brug til sit formål. E fter datidens norm er var den fuldt 
m oderne. A rkitekt Brix havde været meget lydhør for vore forslag til 
indretning. Eleverne behøvede således ikke hver gang, de skulle tage 
gymnastiktøj og håndklæde med hjem m efra i en pose. Tøjet hang i vel- 
ventilerede skabe på skolen, og skulle kun med hjem til vask. Systemet 
med barfodsgang og om råde med udendørs fodtøj var også nyt. D er 
var ikke blevet plads til et omklædningsrum for lærerne, men det gik 
også uden.

Min kone og jeg husker endnu tydeligt elevernes uskrøm tede glæde, 
da de tog de nye faciliteter i brug - ikke mindst muligheden for bad.

I den samme fløj blev indrettet toiletter, og disse sammen med de 
ovenfor om talte badem uligheder gav anledning til enkelte kom m enta
rer. Man fandt, det var flot. D et var bedre, end de var vant til hjem m e
fra - og hvem skulle betale det alt sammen? Stort set var der nu nok 
enighed om, at byggeriet var rimeligt.

løvrigt er det senere blevet sagt, at 37'lovens allerstørste betydning 
udover landet, måske nok var den gode indflydelse, den fik på den al
mindelige hygiejne i hjem m ene, hvor velindrettede bade- og toiletvæ
relser nu også blev almindelige i hvert fald i nybyggeri.

Da man var færdig med gymnastiksalsfløjen fortsatte byggeriet med 
klasseværelsesfløjen. I en overgang anvendtes det halve klasseværelse 
for neden af gangene i stueetagen som lærerværelse og samtidigt depot 
for naturhistoriesamlingen. D et hele var naturligvis noget sammenstu- 
vet og uoverskueligt. D et vakte nogen m unterhed, da en højgravid læ
rerinde en dag i et frikvarter højlydt efterlyste et bestem t præparat til 
sin undervisning. Hun spurgte, om nogen havde set storken?

U nder byggeriet af denne fløj, stødte man på overraskelser. D et vi
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ste sig ved udgravningen til de dybe sikringsrum, at man kom ned i 
ikke-bæredygtige sandlag. D er m åtte yderligere store fundam enterin- 
ger til, således at denne fløj i virkeligheden hviler på et antal dybt ned
gravede brøndringe fyldt med cement, og hvorover der hviler en meget 
stærkt arm eret jernbetonbjæ lke, som så bærer hele bygningens m idter
parti.

E fter som m erferien 1953 blev skolens ældste bygning røm m et. Det 
var det gamle domhus (Am tsgericht) fra ca. 1864. Under de første 
planlægninger vedr. om- og tilbygning af Broager skole drøftedes, om 
man skulle opgive udbygningen af Vestergade 19 og i stedet flytte om 
på det areal, kom m unen ejede øst for andelsboligerne på Ø sterbakke 
og mellem Vemmingbundvej og Ringridervej - det var da sportsplads. 
Jeg m ener ikke, der var realitetsforhandlinger om at afhænde Vester
gade 19 til anden side, og arkitekten var af den mening , at den gamle 
retsbygning kunne ombygges. Ingen kan med rette bebrejde det davæ
rende sogneråd, at det ikke forudså den udvikling 20 års senere, der 
m edførte yderligere udbygning af skolen - og de stolede naturligvis på 
arkitektens vurderinger. Da man så skulle igang, viste det sig, at m u
rene i den gamle bygning, var af så dårlig kvalitet, at man fandt det

B ro ag e r sko les h o v ed indgang  1955 m ed  de sand b læ ste  ruder.

43



nødvendigt at rive hele bygningen ned. I hovedtræk ønskede man at be
nytte de eksisterende fundam enter. A rkitekten var derfor bundet i sin 
udformning af bygningen - ellers havde den måske fået en bedre udnyt
telse m .h.t. trapper o. 1.

Få m inutter efter sidste time før som m erferien 1953 puffedes m u
rene ud, og opførelsen af sidste etape kunne gå i gang. E fteråret 1954 
var den færdig, og nu kunne man gå til indretningen af faglokalerne, 
der hidtil alle havde været i anvendelse som klasseværelser og 5. marts 
1955, var man klar til indvielsen. A. C. Rasmussen har beskrevet i sin 
bog: »Broager skole 1912-1982« beskrevet festen. Mellem indtrykkene 
fra den dag står endnu klart, da en elev fra hver klasse, to og to på 
række kom frem m ed hver sit flag. D et var elevernes gave til skolen: 
klassens flag. A rkitekt Brix overrakte på håndværkernes vegne 
smukke sandblæste ruder med motiver fra egnen. (For at disse ruder 
helt kan komme til deres re t, burde man måske nu, da muligheden er 
der, fjerne cykelskurene ud mod pladsen foran Broagersalen)!

1. m arts 1954 var Jørgen Jacobsen tiltrådt som skoleinspektør. Skole
året 1954/55 var tilrettelagt (det startede 1. april), så han kunne straks 
bruge sine kræfter på at få skolen færdig og få hele arbejdet i faste ram 
m er igen.

A. C. Rasmussens bog fortæller om de årlige tilbagevendende begi
venheder, som enten blev genoptaget eller skabt i disse år.

A f nyskabelser må nævnes den fælles morgensang, som den nye for
hal gav mulighed for. I frikvartererne skulle samtlige elever (undtagen 
ordensduksene) forlade klasselokalerne og opholde sig i skolegården. 
Når det ringede ind, stillede man op to og to klassevis, og blev sendt til 
klasselokalerne af gårdvagten. Men m andag morgen skulle det gå 
stærkt. Klasserne blev sendt op i forhallen i speciel rækkefølge. De tog 
opstilling i forhallen med de største elever i yderkanterne og de 
mindste elever nærmest m idten, hvor skoleinspektør Jacobsen stod. 
Pladsforholdene og lydforholdene var ikke ubetinget gode, men rige
ligt besværet værd.

Fra 1950 havde vi afholdt vore egne optagelsesprøver til eksam ens
mellemskolen . D er kunne og skulle være 30 elever i en 1. m ellem , men 
der m eldte sig altid mange flere . Optagelsesprøven var skriftlig, men 
den vigtigste bedøm m else fandt sted på et lærermøde med de lærere, 
der havde haft eleverne en årrække forud. D et var således ikke en en
kelt prøves udfald, der var afgørende for, om den pågældende elev blev
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optaget eller ikke.
D enne optagelsesprocedure var nu slet ikke nogen rar opgave for os 

lærere. D et var let nok m ed de elever, der ubesværet kunne gennem 
føre eksamensklasserne m ed et rimeligt resultat. D et var heller ikke 
svært at udskille dem , der hverken kunne eller ville. Men tilbage var al
tid en flok, hvoraf nogle kunne komme m ed og andre, der ikke blev 
plads til, hvor gerne de end ville - eller deres forældre ønskede det. D et 
kunne tage lang tid, førend vi var færdige og listen m ed optagne elever 
forelå.

Efterhånden øgedes antallet af klasser, og der blev ansat flere og 
flere lærere. Skolen kom i faste rammer, og man forsøgte i det små med 
nye pædagogiske ideer såvel i grundskolen som i den eksisterende afde
ling.

A . C. Rasmussen har om talt nogle af de episoder, der fandt sted: 
gymnastiksalen kunne bruges til jule- og skoleafslutninger; eleverne 
begyndte ar samles til klassefester; musikalske elever dannede eget 
»orkester«, der særlig var virksomt den sidste skoledag før de ældste 
elevers første eksamensdag.

Fra gammel tid havde Broager skole - iøvrigt i lighed med mange an
dre skoler - skoleår fra 1. april (som m erskoleåret blev indført 1961). 
D et m edførte eksamen og årsafslutning i februar og m arts, der almin
deligvis er m åneder med mange sygedage blandt såvel elever som lære
re. D et er hændt, at vi var ude i hjemmet (eller på sygehuset) for at ek
sam inere elever, der så kunne slippe for at gå op til sygeeksamen i sep
tember.

Alt i alt var årene efter 1955 på Broager skole en relativ rolig arbejds
periode, selvom skolen stadig fik flere og flere elever og derm ed flere 
klasser.

Men skoleudviklingen i D anm ark har i grunden aldrig stået stille. 
Skoleloven af 1937, der havde haft så mange startvanskeligheder, 
havde fra starten et par slemme indbyggede knaster. E t stort antal ele
ver forlod skolen efter 7. klasse, og delingen efter 5. klasse var alt for 
streng. D ertil kom, at undervisningen i eksamensafdelingen - sin suc
ces til trods - var stivnet og stort set uændret siden århundredskiftet. 
Det rumlede med planer om en ny skolelov. Undervisningsminister Ju 
lius Bomholt var ivrig efter at sætte gang i udviklingen, men hans så
kaldte midterlineforslag blev jordet af politiske grunde. D et blev hans 
efterfølger, Jørgen Jørgensen, der kunne sætte sit navn under en ny
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skolelov. D en blev på god dansk m aner et kom prom is, der så efterhån
den er blevet repareret og »forbedret«, så skolen i en længere periode 
egentlig ikke har haft arbejdsro.

D en uheldige deling efter 5. klasse blev til en såkaldt mild deling i 6. 
og 7. årgang, hvoraf den ene skulle være for de bogligt egnede elever - 
og den anden - ja for de øvrige. D er skulle være overgangsmuligheder 
fra den ene linie til den anden, m en jeg erindrer ikke, den har været an
vendt. D er var i loven indbygget en lille mulighed for at lade de etab le
rede 5. årgange fortsætte i uændrede 6. og 7. klasser - den såkaldte u- 
delte skole. D enne ordning blev indført ved Broager skole 1961.

Udvidelsen af undervisningspligten var fra mange sider ønsket med
2 år, således at man kom på linie m ed mange andre lande. Kom prom i
set sagde obligatorisk 8. +  et valgfrit 9. skoleår. Jørgen Jørgensen 
havde fået gennem trum fet, at klasserne skulle afslutte skolegangen 
uden prøver af nogen art, og realeksam en skulle helt afskaffes. Um id
delbart efter hans afgang som undervisningsminister gennemførtes 
prøver i 9. årgang og realeksam en blev bibeholdt.

D en største betydning i lovrevisionen lå dog i det indholdsmæssige. 
Statskonsulent, senere undervisningsminister K. Helveg Petersen var 
utrættelig i sit arbejde for den nye lov. Han havde ansvaret for de vej
ledninger, der er kendt som »Den blå betænkning« - uundværlig for 
alle skolefolk (37-lovens betænkning er gul).

58-lovens fornem ste opgave var at fjerne en række blindgyder. E fter 
37-loven var det således, at en-gang placeret - ingen realistisk mulighed 
for overflytninger. M ålet blev nu sat som: lige opstigningsmuligheder 
for alle kun afhængig af evner, lyst og anlæg. M an søgte bevægelse bort 
fra den stive, golde kundskabstilegnelse: i regning: bort fra det m eka
niske over mod forståelse; i dansk: bort fra det digtsønderhakkende 
over mod den bedste brug af sproget som meddelelsesmiddel og ud
tryksmiddel (i den gule betænkning var målet: eleven skal kunne læse 
og genfortælle det læste; i den blå: eleven skal kunne læse og forstå det 
læste); i naturfag: bort fra det systematiske (antallet af knudetæ nder i 
over/underm und) hen mod det økologiske (samspillet i naturen); i m u
siske fag: over mod glæden ved at kunne bruge sine evner, på den ene 
side sikre m ulighederne for den fulde udnyttelse af elevernes evner/an
læg, på den anden side lære dem at acceptere, at ikke alle kan og skal 
det samme - at de derfor udmærket kan være lige så gode om ikke 
bedre mennesker.
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Under skoleinspektør Jacobsens ledelse gik vi igang m ed at ud
m ønte den nye skolelov, og var således en af de første skoler, der optog 
Teknisk forberedelseseksam en i skoleplanen. 1 1963 afholdtes den sid
ste realeksam en efter 37-loven.

En epoke var slut.
D en sønderjyske skoles særlige styrke m ed skolenævn, der havde en 

reel indflydelse bl. a. på læreransættelser blev ved 58-loven indført om 
end i svækket form i hele landet. Genforeningen også på skoleom rådet 
var endelig gennemført.

I m arts 1963 fraflyttede min kone og jeg skolen i Broager. I store 
træk faldt vor tid sam m en m ed virkeliggørelsen af 37-loven frem til den 
blev afløst af 58-loven.

Vi oplevede en epoke i det forløb, der fra den begejstrede ånd fra ty
verne havde været gennem  tredivernes tryk hen mod kulm inationen i 
1942, og videre m ed en gennemgribende skolelovsændring 1937 til 
endnu en ny skolelov i 1958.. M an havde overlevet og fået nyt mod. Vi 
kom m ed, da forældrene igen var rykket sammen om det, der har været 
bærende: forældrenes holdning til den danske skole, myndighedernes 
forståelse for at skole er en vigtig ting for en komm unalbestyrelse, for
enet m ed den særlige form for am tskommunal styring og indflydelse 
(am tsskolekonsulenterne) - en model for det øvrige land - en model, 
som man har været stolt af at kunne frem føre, fordi vi følte, det var 
m ed til at skabe en god skole.
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En håndværksvirksomhed 
i Østergade i Broager

Når jeg - på opfordring - skal skrive om det gamle snedkeri i Ø ster
gade 2, kan det ikke undgås, at det også i høj grad kom m er til at dreje 
sig om personen Peter H ansen, der var født i Skodsbøl i 1877, hvis far 
også var håndværker, nemlig murer, for omkring 1890 at blive graver og 
kirketjener ved Broager kirke.

Samme Lorenz H ansen - som han hed - byggede så hus i Østergade 
nr. 2. O m trent på samme tid, kom Peter H ansen i lære som snedker hos 
snedkerm ester Weggerslef i Ø stergade, der hvor Borgerhjem m et nu 
ligger.

E fter svendeår, bl. a. m ed beskæftigelse i Flensborg hos en mester,
der i fritiden underviste de unge 
m ennesker i f. eks. fagtegning og fa
gets teori.

2. januar 1900 startede han som 
selvstændig i et værelse hjemme hos 
forældrene, og blev i septem ber 
samme år gift med D orothea Peter
sen fra Skodsbølmark.

Startværkstedet blev snart for 
småt, og da faderens grund var no
genlunde stor, byggede han nyt 
værksted i et par etaper, for i 1907 at 
»pagte for 99 år« et stykke af den til
stødende præstegårdshave.

På dette areal byggede han så et, 
efter tidens forhold, stort maskins
nedkeri. Også på dette felt var han 
en foregangsmand. De lidt ældre lo
kaler blev så stadig brugt til hånd-

Snedkermester Peter Hansen. Snedkeriet.
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Først i 1912, da Peter Hansens far døde, overtog han officielt ejen
dom m en efter sin mor. Inden krigen brød ud i 1914, havde han oparbej
det en forholdsvis god og stor snedkervirksom hed.

Da Peter H ansen ikke havde været »aktiv« tysk soldat inden krigen, 
på grund af en skulderskade, blev han først indkaldt i som m eren 1915, 
og kom til at gøre tjeneste i »Hanau am Main« ved de der garnsione- 
rede »Jernbanetropper«, der vistnok, fortrinsvis, sørgede for bane
transporter og sporreparationer i »baglandet«. D a interessen for ty
skernes - også dengang - »stortyske drømme« var m eget lille, er det mit 
indtryk, at Peter H ansens deltagelse i den tyske krigsmaskine var m e
get passiv.

Mens han var indkaldt, blev værkstedet derhjem m e ledet af en sned
kersvend, G erhard Møller, der var dansk statsborger, og som sådan 
ikke blev indkaldt til militæret. Samme M øller havde fundet sin kone 
her i Broager, og var derfor ikke interesseret i at flytte, selvom krigen 
satte sine stærke spor - også på levestandarden.

I modsætning til de fleste håndværkere, var Peter H ansen tidligt op
taget af regnskabet og dets betydning - også for en håndværksvirksom 
hed. Ligeledes håndværkets organisationsforhold havde hans store in
teresse. I den tyske tid var forholdene m eget dårlige for frie organisati
oner, men allerede i februar 1919 var han m edstifter - og den første for
m and - for »Broager Sogns Håndværkerforening«, ligesom han var en 
meget ivrig deltager i om dannelsen af »Gewerbliche Fortbildungsschu
le« til »Teknisk Skole Broager«, der var i nært sam arbejde med hånd
værkerforeningen.

Peter H ansen var også m eget aktiv i om dannelsen af det gamle tyske 
»Tvangsinnung« til danske forhold, og han blev den første olderm and 
i »Snedkerlauget for Sønderborg Amt« - nu »Sønderborg Snedker- 
laug« - uden at vide, at et snedkerlaug i Sønderborg kunne føres tilbage 
til 1624, da den første »Laugsskraa« blev godkendt af den daværende 
H ertug Alexander, for den 12. maj 1668, at blive konfirm eret af kong 
Frederik III.

Som energisk deltager i opbygningen af håndværkets deltagelse i det 
danske samfund, fik Peter H ansen mange kontakter til de etablerede 
»rigsdanske« organisationer, som f. eks. »Håndværkets Fællesrepræ
sentation« - nu H åndværksrådet. Også Teknologisk Institut i K øben
havn fik han nære forbindelser med - ikke mindst efter deltagelse i hen
holdsvis et maskinsnedker- og bogføringskursus - lige først i 1920erne,
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og mange er de kurser fra Teknologisk Institut, der er afholdt i snedker- 
laugets regi.

Først i tyverne - frem til 1927-28 - blev det en god tid for snedkeriet 
i Østergade, med deltagelse i Sønderjyllands genopbygning efter gen
foreningen. D er kom også udvidelse og forbedringer af værksted og 
maskinpark. Så satte krisen ind, og først efter 1935 blev forholdene 
igen bedre, m ed nogenlunde beskæftigelse.

I 1937 skete der det, at den gamle m askinkraft - 15 Hk dieselm otor 
- brød sammen og erstattedes af en elektrom otor af samme styrke. Se
nere blev det så til el-m otorer på hver enkelt maskine, men det blev 
først efter 2. verdenskrig.

I 1942 optog Peter Hansen sin søn, Lorenz H ansen, som kompagnon 
og i en tid med m aterialem angel - og mange andre besværligheder - 
slap han helt tøjlerne i 1948, da hele forretningen og ejendom m en blev 
overdraget til ovennævnte søn. Peter Hansen slap dog aldrig følingen 
til sin gamle virksom hed, idet han fik »aftægtsrum« i beboelsen, næ
sten symbolsk, i nær tilknytning til kontoret med stue i det rum , hvor 
han havde sit første værksted i 1900. Hans store interesse for regns
kabsvæsenet gjorde sig stadig gældende, idet han førte sønnens regn
skab frem til han fyldte 80 år.

I 1966 købtes en nedlagt landbrugsejendom , Østergade 9, der blev 
ombygget til møbel- & tæppeforretning. Samme år blev Peter Hansens 
sønnesøn, Chresten Hansen, optaget som kompagnon i den samlede 
forretning. M øbelforretningen blev afviklet i 1974, samtidig m ed at der 
blev købt et nyere m oderne snedkerværksted i Ø stergade 21A.

1 1978 ville Lorenz H ansen gerne trappe lidt ned, så kom pagniskabet 
med sønnen Chresten opløstes. Chresten Hansen overtog det nye 
værksted med snedkeriet og Lorenz H ansen beholdt den oprindelige 
bygning og værksted, Ø stergade 2, samt den efterhånden ret om fat
tende begravelsesforretning.

D enne specielle gren af en snedkers virksom hedsom råde, kræver 
næsten sin egen lille beretning:

Før i tiden var det skik og brug, at når der skete et dødsfald i famili
en, gik m an til den lokale snedkerm ester, der så m ødte frem for at tage 
mål af afdøde, og så var det hjem på værkstedet for at lave kiste - uden 
nævneværdige pauser - før kisten var færdig. Dengang var det fortrins
vis sortsværtede - sandstrøede kister, suppleret med ganske enkelte 
egetræsmalede.
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Som een af de første - i alt fald på disse kanter - begyndte Peter H an
sen at lave kister til lager, især i arbejdsmæssige stille perioder. H er fik 
lærlingene en enestående god faglig opgave med alle de skrå gehringer, 
og hvad dertil hører.

1 1940erne gik m an næsten udelukkende over til fabriksfremstillede, 
hvidlakerede kister, samt - ganske få - egetræs, og efterhånden også 
fyrretræskister i naturtræ .

Som nævnt var det almindeligt, at den lokale snedker leverede ki
sten, og så havde sognekirkerne en »ligvogn«, der blev stillet til rådig
hed uden heste, når een af sognets beboere skulle begraves. Afdødes 
nærm estboende landm and stillede så heste til rådighed og kørte. »Lig
vognen« var sort, og som datidens vogne med jernringe på hjulene. 
Overbygningen var ret pom pøs, og - så vidt jeg husker - med sorte d ra
perier af stof med tilsvarende kvaste. På bukken var der - foruden ku
sken - plads til en person, der som regel var en stor dreng fra nabolaget, 
der skulle holde om 1 eller 2 trækors (sorte), hvorpå der var placeret 
kranse, oprindelig en »perlekrans«, der ikke har noget at gøre med en 
halskæde. D a der i 1950erne tyndede kolossalt ud i hestene ved land
bruget, blev det efterhånden vanskeligt at få nogen til at køre m ed »lig-
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vognen«, så indtil m idten af 50erne blev det så til, at der faktisk kun var 
en enkelt, der havde heste og seletøj tilvognen. D et var først Jes og Fr. 
Jacobsen og til sidst Hans Løper fra det - vi dengang kaldte Broager- 
mark.

Så i 1956 anskaffedes en »ligbil« - rustvogn, er jo  efterhånden den 
gængse betegnelse. D ette betød en m ærkbar fremgang i antallet af 
»ordnede« begravelser, thi nu om fattede det også en udstrakt service 
med ordning af papirer m .m ., et om råde, som Peter H ansen gik stærkt 
op i, da det at ordne papirkrigen var noget han tog sig af indtil starten 
af 1960erne.

For at illustrere, hvad anskaffelsen af rustvognen og indførelsen af 
den udstrakte service b e tø d , kan jeg ikke nære mig for at oplyse, at året 
før anskaffelsen af rustvognen, leverede vi et par og tyve kister, dette 
tal nåede op på 120-130, inden afhændelsen - af også den gren af det 
gamle firma i 1987, ligesom snedkeriet ej m ere er i familiens eje.

Utallige er de større og m indre opgaver, for såvel private som offent
lige kunder og bygherrer, der er udført i det lange spand af år, og firm a
ets forskellige indehavere har taget meget stærkt del i det offentlige liv, 
vel først og fremmest i et forsøg på at varetage de mindre virksom he
ders og ikke mindst håndværkets interesser.

H er skal da også nævnes, at i tidens løb er der uddannet mange lær
linge i værkstedet. A llerede i tyverne, og frem til 1937, arrangerede 
snedkerlauget frivillige svendeprøver i sam arbejde med Håndværkets 
Fællesrepræsentation, et om råde, hvor Peter H ansen også var en ivrig 
foregangsmand.

I 1937 kom der en ny lærlingelov, der indførte tvungen svendeprøve, 
med officiel deltagelse af både mester- og svendeprøveorganisationer. 
Også her blev Peter H ansen den første form and for den nye svendeprø
vekommission.

Peter Hansen døde i 1967, næsten 90 år gammel, efter at have været 
enkem and siden 1940. Han havde et indholdsrigt og aktivt liv, og det 
ville have glædet ham , at den gamle ejendom  i Ø stergade 2 nu er over
taget af hans ældste oldebarn Per Hansen.
Solskrænten 13, Broager - juni 1990 Lorenz Hansen

snedkermester
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Fra smedie til maskinfabrik
Historien bag maskinfabrikken Fr. Petersen, Smøl

A f Christen Krogh

A f landsbyerne på Broagerland har Smøl sin egen særlige historie. H er 
lå der engang en borg, nu kun jordvolde tilbage, her byggede man 
Smølvold til værn m od venderne, her fremstillede man de m unkesten 
som Broager kirke blev bygget af (Smøller). Men den rum m er også hi
storien om landsbysmedien, der idag er blevet til den største industri
virksomhed på Broagerland.

D enne beretning starter m ed en optegnelse foretaget af den 5. smed

Chr. F. P etersen  m ed  familie.
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i Smøl og dækker perioden fra starten i 1716 til 1881, hans navn var C hri
stian A ndreas Petersen, født 17. 3. 1811, han blev gift i Broager kirke 
den 21. 12. 1853 m ed sm ededatter Helene Schmidt fra Avnbøl, hun 
døde 90 år gammel den 27. 12. 1916. Optegnelsen er nogenlunde ordret 
oversat fra gotisk og stillet til rådighed af fru Anni Pørksen, Højer, sø
ster til Frederik Petersen, den sidste smed.

I året 1716 fik byen Smoel (Smøl) den første smed som hed Peter Jes
sen, født i Sebbelev på Als. Da byen kun var lille for en smed, antog de 
ham  på gode betingelser for sm eden. For det første gav de ham  en byg
geplads i deres rakkerkule uden årlig afgift (der boer V iendau), og for 
det andet byggede de ham  en smedie nede hvor nu sprøjtehuset står, så 
fik han 6 tønder sm edeland til fri benyttelse, som bønderne skulle plø
je, kjøre kornet i hus og kjøre gødning ud på landeriet, tillige et læs 
møg køres af hvert boel, og 6 skjæp byg årlig pr. boel.

Hvor gammel han blev, og når han døde, ved jeg ikke, men ifølge kir
kebogen døde han den 11. 5. 1741, han efterlod en søn som hed Johan 
Johansen eller Petersen, og denne søn blev hans efterfølger.

2. smed i Smøl
Johan Johansen Petersen, en søn af benævnte Peter Jessen, ved jeg 

ikke, når han blev smed i Smøl, men så m eget ved jeg, at han varen  ud
mærket, dygtig smed efter den tids brug, en lille »Bunk Dont« (anek
dote) om ham , er ikke af vejen at tilføje her. Han havde nemlig ingen 
klokke, men kun et Stundenglas (timeglas), da indtraf det en vinter, 
han havde ikke noget at bestille. Johan, der havde et godt hoved, be
gyndte på at gjøre sig en ny klokke, fik alt afsmedet, fik sin Hiielbænk 
(høvlebænk) ind i stuen, hvor han ville sammensætte den. M en så traf 
det sig en dag, at der kom en urm arche (urm ager) over fra Sottrup og 
bestilte en ny skruestik hos ham , som dengang m åtte være et kunst
stykke at gjøre, og smeden og urm acheren blev enig således, at smeden 
gjorde skruestikken og urm acheren klokken, tjent med dette var de 
begge. Klokken er endnu i familiens eje, min søster i Avnbøl har den 
endnu. Bem eldte Johan havde 4 sønner, Peter, Johan, Rasmus og A n
ders. Peter havde lært sm edehåndværket, men han ville ikke have det 
lille Smoller sm edeværksted, han friede sig ind i de vestlige egne, og fik
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et landsted til o tte køer og to heste og et sm edested dertil. D a han var 
af en driftig natur, var dette ham endnu for lidt, han solgte samme og 
pagtede Kjelstup G aard, det var ham også for lidt, så forpagtede han 
Blansgaard i 100 år af den danske Regjering. D a han havde haft Blans- 
gaard i nogle år, brændte gårdens bygninger, og den danske Regjering 
besluttede da at separere (udstykke) gården imod at give pagteren, Pe
ter, en afståelsessum, som faldt ud til hans tilfredshed. Nu skulle der på 
samme tid en H erregaard  udparceleres nede ved Kolding, nemlig 
Faursletgaard. Peter fik lyst til at kjøbe nogle parceller af denne gård, 
men nu var han i forlegenhed m ed Kjelstrup G aard. Han resolterer 
(besluttede) da at drage op til H ertugen af Augustenborg, som var ejer 
af Kjelstrup G aard, om han ikke m åtte afstå sin pagt, m en til al held 
kom m er hertugen til ham på vejen m ed nogle tyske herrer, og han siger 
til Peter (før Schmidt), thi som H errem and blev han altid kaldet 
Schmidt, jeg kom m er her med en herre, der har lyst til at pagte Kjel
strup G aard , du har vel ingen lyst til at afstår den imod en godtgjørelse. 
Peter blev lidt »flau« naturligvis, det ville Peter ikke gjerne, idet hertu 
gen skulle godt pumpes. Nu blev de da enige, og Peter fik en klækkelig 
sum for afståelsen. Nu var Peter flot kørende, penge fra Kjobenhavn 
og penge fra A ugustenborg, nu kunne han kjobe parceller, han drog 
dann (så) til Faursletgaard og kjobte to store parceller, hvor de nu hol
der 60 til 70 koer på hver parcel. På een af disse parceller er Peter død 
og parcellerne er endnu i familien. En søn af sidst bem eldte Peter har 
været i besøg her hos os i Førstning (begyndelsen) da jeg blev smed, 
han havde lyst at få se sin faders fødested. Han var ejer af den ene par
cel til de 60 til 70 køer, han var klædt i en Weimels kjole. Han kunne 
selv sm ede, sine sønner lærte han at smede. B øndersønner kom til ham 
for at lære landvæsnet og tillige også noget af sm edehåndværket, at de 
ved lejlighed kunne wesse (skærpe) deres plovjern og slå en hov under.

Endnu lidt m ere om Peter, han var i alle henseende en agtet mand, 
thi som herrem and som på Blansgaard, hvor bønderne dengang skulle 
gjøre hovtjeneste, imod dem var han altid hum an og følsom. Bønderne 
kunne næsten få det m ed ham , som de ville, han var en ligefrem mand, 
thi han gik selv i m arken med sine karle, og pløjede , han såede selv sit 
korn, han sad og spiste ved selvsamme bord som sine tjenestefolk, altså 
han levede et patriakalsk liv med sine undergivne, jeg tror nok denne 
m etode er den lykkeligste. Hans kone var af samme slags, thi som her
rem ands kone sad hun selv på vævestolen og tog hånd med i alt. Alt
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dette er mig fortalt at et øjenvidne fra dan tid, nemlig min bedstem or, 
en svigerinde til Peter.

Nu kommer smedens anden søn Johan, en broder til Peter.
Han lærte også sm edehåndværket, og m eningen var, at han skulle af

løse sin gamle fader, men hvad sker, han får sig en stolt og fornem  kjæ- 
rets, en skovridderdatter fra Broager, thi dengang boede skovridderen 
eller Jægerreiteren i Broager, hvor nu Hans Jørgen Jacobsen bor. Hun 
var for fin til at være sm edekone, og især endda på dette lille sm ede
sted. For nu for Johan at komme indenfor bondestanden pagtede han 
en teglgård ved Iller, hvor han erobrede sig en lille formue. De sten og 
tagsten der var i den sidste gamle smedie er fra ham.

Da Johan nu havde erhvervet sig denne lille formue og pagten var 
udløben, drog han ned af Jylland og pagtede en stor herregård, thi den
gang kunne de nok m ed en lille kapital pagte en herregård, især endda 
i Jylland, thi Jylland stod dengang helt tilbage for hertugdøm m erne. 
De tyske pagtere havde dengang indført mergling, grøftning, græsfrø, 
for eks. Kløverfrø, Raigræs Thim othe og m ere. A lt dette havde Johan 
lagt mærke til her i sit hjem, og gjorde brug af samme dernede på sin 
gård, således at han blev en velhavende m and, således da pagten var 
ude, kunne han købe hele godset. Bagefter købte bønderne sig fri for 
kirketiende hos ham, hvor han fik lige så m eget for det, som han havde 
givet for hele godset, åltså var nu en rig m and efter den tid, men ikke 
lykkelig, thi han havde kun en eneste søn, og denne var en ødeland, 
han blev i sin ungdom fordærvet af sin stolte moder. Som godsejers søn 
skulle han jo blive til noget. H an drog til Kjøbenhavn og skulle studere, 
men det tog en gal ende, den ene regning kom til faderen større end 
den anden, og m oderen gav altid sønnen medhold. Til sidst m åtte fade
ren dog tage ham hjem, thi faderens pung begyndte at få ebbe, sønnen 
kom hjem uden nogen forbedring, han vedblev sit lidderliv og fik fade
ren ruineret. Til allersidst tog han en flaske brændevin, gik ud i sin fa
ders skov, drak brændevinen ud og hængte sig. Hvorledes det er gået 
den stakkels fader bagefter ved jeg ikke. D ette om Johan. Nu kom m er 
Rasmus, han lærte kjøbm ands-handelen i Flensborg, og døde der som 
ungkarl.
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Tredie smed i Smoel, Anders Johansen, smedens 
yngste søn.

A nders tjente hos bønderne til han var 32 år gammel, da hans fader nu 
var meget gammel og ingen af de ældre sønner ville afløse ham , blev 
A nders tilrådet at lære sm edehåndværket for at overtage sm edestedet, 
for derved at pleje sine gamle forældre på deres gamle dage. H an kom 
så som 32 årig Lehrbursche (læredreng) i lære i Dybbøl i 2 år, en tarve
lig (kort) læretid for en tilkom m ende håndværksmester, men det gik 
dog, thi den gang gjordes der ikke disse fordringer som nu om stunder, 
han var gemytlig og fornøjelig mod bønderne og stod i sin sm ededør og 
ventede efter om der ikke snart ville komme en bonde til »æ Smirre« 
(smedien). H an stod sig godt ved dette, der var nu også dette derved, 
at han havde en kone, der havde stået i lære 3 år ved en dril væver i Søn
derborg, og hun lærte sin håndtering. H endes fader som var en velha
vende rebslager i Broager, lod lave en ny vævestol af egetræ til hende i 
1783, og den er endnu i huset hos os, bem eldte vævestol takserer jeg 
kan blive lige så gammel som M etusalem , da den er af bedre m ateriale, 
som han var, det hedder, når han har været af kjød og blod som m enne
sker nu til dags ere. På denne vævestol har hun mangen gang haft et 
stykke væv på, hvorfor hun i ren fortjeneste har fået 10 C ourant eller 
preussiske Thaler. D et var naturligvis drill, thi dengang spandt pagte- 
koner, pagtedøtre og velhavende teglværksejeres kone og døtre til 
deres eget væv, og sådant væv kan bruges af børnebørns børnebørn. 
Nutiden er nu anderledes, da købes alt i butikkerne, der spørges 
næppe om det er holdbart, når det kun er nobelt og efter m oden og 
hvolfuld (billigt), og så vil det gamle ordsprog gælde nu, som i gamle 
dage, og dette er: »Ved Godtkjobspris er mangen gået til G runde.« 
Altså gamle A nders og kone fru Kestin, mine bedsteforældre stod dem 
godt ved dette, de levede et kristeligt og tarveligt liv og døde begge i 
Gudhengi venhed.

Fjerde smed, 
Christian Frederik Fabricius Petersen, min fader.

E r født i Jylland på en herregård kaldet Oxvingaard, som min bed
stefar havde i pagt af en godsejer. Nu traf det så uheldig ind dengang, 
at D anm ark spillede den ulykkelige Staats-Bankerot hvorved papir
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pengene tabte deres værdi.
H er slutter beretningen brat, de sidste sider m angler uvist af hvilken 

grund. M en det kan oplyses, at smed A nders Johansen har overtaget 
smedien 23. 12. 1784, han var samme år blevet gift. Anledningen til 
overtagelsen har sikkert været, at hans m or er død den 20. 12. 1784. 
Overtagelsen sker efter samme accord som hans bedstefar havde op
rettet m ed bønderne i Smøl den 6. 4. 1716, dog med een undtagelse, 
idet hans far den 27. 6. 1751 havde købt smedien af »Det hele nabo
skab«, som skrevet står. I ægteskabet m ed Sofia Christina født H an
sen, fik han to døtre. D en ældste Christina gifter sig m ed smedesvend 
Christian Frederik Fabricius Petersen, der som om talt kom fra »Oxvin- 
gaard«, Højen by ved Vejle. Hans forældre havde gården i forpagtning, 
hans m or var præ stedatter af slægten Fabricius. D e blev gift den 23. 6. 
1810, og han overtager smedien som den 4. sm ed, idet svigerfaderen 
var død 17. 7. 1809.1 beretningen nævnes statsbankerotten i 1813. Den 
fik dog aldrig større indflydelse her på egnen. Man bibeholdt nemlig i 
stor udstrækning de gamle sølvmønter, udstedt i Ham borg eller Ly- 
beck. Tiltroen til de danske papirpenge var ikke stor og med god 
grund.

A rb e jd ss ty rk en  (B il ledet  e r  fra  før  1914).

58



I ægteskabet fik de syv børn, den ældste søn Christian A ndreas født
17. 3.1811 blev udlært som smed og fik koncession som smed i 1837 med 
ret til at holde en medhjælper, han bliver således den 5. smed, hans svi
gerfar dør den 12. 5. 1846.

Landbruget er her i begyndelsen af 1800-tallet i rivende fremgang 
Udstykningen, bedre dyrkningsm etoder og redskaber sammen mei 
en bred folkelig oplysning sætter sit præg. I Broager e r møller, fabr 
kant og landm and C. H . Clausen foregangsm and på mange område]
I 1856 søger han patent på en undergrundsplov sammen m ed smedei 
i Smøl, Chr. A. Petersen og smeden Lorenz Michelsen i Bovrup. Land 
brugsredskaberne undergik også en udvikling, idet træ blev erstatte t ai 
jern  såvel støbt som sm edet. D et gav øget beskæftigelse til sm eden, og 
der er ingen grund til at tro , at smedien og smeden i Smøl ikke har væ 
ret med i denne udvikling. Man bør huske på, at der i landsbyen Smøl 
kun var 5 boel med kådnere og inderste, ialt 25 landbrug ved udstyk 
ningen i 1772. I sammenligning var der alene 24 boel (boelsteder) i 
Skeide. Udviklingen i landbruget fortsætter, den første mekanisering 
begynder, hestegangen bruges som trækkraft til hakkelsesmaskinen og

H e r ses de m ange lo k o m o b ile r, m an b åd e  frem stilled e , re p a re re d e  og le jede  ud. 
Ved tra n sp o rt an v en d tes o p  til 2 h es te sp an d .
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F ra  tid en  om k rin g  fø rs te  v erd en sk rig  ses sm ed ien  og m ask in v æ rk s ted e t. 
M ask in en  e r  en  aflæ gger (h ø stm ask in e ).

pigtærskeværket. D enne udvikling ses også af at da sønnen Christian 
Frederik Petersen overtager smedien i 1884 som 29 årig, kalder han sig 
maskinbygger. H an havde fået sin sm edeuddannelse hos smed- og m a
skinbygger Chr. Fr. R ehhoff i Mjels på Nordals. Senere arbejdede han 
på værftet i Kiel. Ved overtagelsen i 1884, som nu var et alm. salg fra 
far til søn, var der kun en lærling. D et ændrede sig hurtigt, i 1895 var 
der således 8 ansatte, i 1901 17 og i 1910 om kring 15 ansatte. H an var 
uhyre initiativrig på mange felter. For at gøre arbejdspladsen m ere a t
traktiv var alle de ansatte på fuld kost, lærlingene boede tillige på fa
brikken, så hans hustru har haft rigeligt at se til. Som trækkraft til dre
jebænkene brugte man en vindmølle, der ved vindstille blev erstatte t af 
en petroleum sm otor eller lokom obil. Disse lokom obiler byggede man 
også, de blev brugt til drivkraft for landbrugsejendom m enes tærske
værker. Man byggede ligeledes hakkelsesmaskiner, kunstgød
ningsspredere, græsslåmaskiner, kageknusere, aflæggere, der hurtigt 
blev afløst af selvbindere, dertil kom reparation af alle disse maskiner. 
Kundekredsen var meget stor, idet man også drev m askinstation bestå
ende af flere tærskeværker med tilhørende lokomobiler, de fleste 
gårde fik høsten tærsket hos ham. Steggemaskiner (kvashuggere), kar-
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D en  gam le fab rik  
hv o r også  læ red ren g en e  b o ed e .

L o k o m o b ilen  igang fo ran  tæ rsk ev æ rk e t. 
Som  fy rb ø d e r ses læ red ren g en , 

W illy D orow .

O tto  K lietsch  og W illy D orow .
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toffeloptagere, græsslåmaskiner og kunstgødningsspredere blev også 
lejet ud. D er var ligeledes et savværk på fabrikken, så det var således 
et alsidigt foretagende knyttet til landbruget på egnen. Man drev for
øvrigt også landbrug ved siden af. Køb og salg af m askiner og m otorer 
samt deres opstilling hos egnens kornkøbm ænd og landbrugets andels 
tærskeværker og kvashuggerselskaber tog man sig også af, og m an re 
parerede ligeledes de få biler og lastbiler, der var.

Chr. F. Petersen døde i 1923, der var syv børn i ægteskabet. E fter fa
derens død forsøgte sønnen Peter at føre hele dette foretagende vide
re, m en udviklingen i landbruget gik i en anden retning, m askinstati
onens kunder købte deres egne m askiner hos m askinhandlerne og m a
skinværksteder blev oprettet. Krisen i 1924 og 1929 gjorde også sit til,

A rb e jd ss ty rk en  ca. 1941.
F ra venstre : E in e r E n d e rle in . E rnst S tu rm , Ja co b  F. H an sen . P ete r W olf. H . G am m el- 
g a a rd . F re d erik  P e te rsen . E rn st E g g ert. B jørn  H ald , Bov D av idsen  og W illy D orow .
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S k in n e tra k to r  (100%  e g e n fa b r ik a tio n ) . 
P å m o n te re t g asg en e ra to r, d e r  lev ered e  træ k k ra fte n .

S pande-g rav em ask in e  i a rb e jd e  p å  Jes Iversens Teglværk i N ybøl. 
B ygget på  fab rik k en .

F ra  v enstre  ses: P e te r  W olf, F re d e rik  P e te rsen  og W illy D orow .
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at det ikke rigtig lykkedes for ham. H an em igrerede til A rgentina og 
hans bror Frederik kom hjem. Han var uddannet ingeniør og havde 
yderligere uddannet sig i Tyskland. Han skulle så finde ud af hvad og 
hvordan virksom heden kunne komme til at køre igen, landbruget var 
der ingen penge i indså han. Han kontaktede derfor teglværkerne, 
hvor man hidtil kun havde haft lidt tilknytning til (opstilling og vedlige
holdelse af enkelte dieselm otorer), men han fik en positiv modtagelse, 
idet han kom med nye ideer, der både kunne lette og øge produkti
onen. D a produktionen så begyndte at stige og mekaniseringen blom 
strede, gav det arbejde til firm aet, og antallet af m edarbejdere på fa
brikken i Smøl voksede. Mange lærlinge fik her deres uddannelse hos 
Frederik Petersen, og de kan berette om en dygtig og energisk men 
streng og retfærdig mester. Udviklingen på fabrikken fortsatte, så de 
første udvidelser blev foretaget. Man var nu leverandør og opstiller til 
mange af de m askiner teglværkerne blev fornyet m ed, trillebøren og 
spaden blev sat til side, mekaniseringen overtog meget af det hårde ar

bejde.
U nder krigen fremstillede man 

mange gasgeneratorer til biler, ja , 
endog store anlæg til stationære die
selmotorer. Skinnetraktorer blev 
også fremstillet. E fter krigen optog 
man produktionen af mange tegl
værksmaskiner, idet de tyske fabrik
ker af gode grunde ikke var leve
ringsdygtige. Spandegravemaski- 
ner, autom atiske fyringsanlæg, be- 
schieckere, foræltere og transport
vogne fremstillede man. Frederik 
Petersen var noget af en opfinder, 
idet han forbedrede mange de for
skellige maskiner. Således i 1961 på
begyndte man fabrikationen af 
blødstensm askinen, maskinen der 
fremstiller m ursten som »hånd- 
strøgne sten«, populært sagt. 
D enne maskine er kendt langt ud 
over landets grænser, og der er til

' V '  _

G a s g e n e ra to r  til s ta tio n æ r d ie lse lm o to r. 
F a b rik e re t u n d e r 2. v e rdensk rig  

og levere t til T. Tychsen. N ybøl Nor.
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dato (1989) solgt langt over 70, man 
var blevet en ægte maskinfabrik. 
Frederik Petersen, der var 7. smed i 
Smøl, døde 1969. H an var gift med 
Cathrine Rasmussen, der var to 
børn i ægteskabet. Anni bor i H øjer 
og Frederik (Bror). Frederik over
tog fabrikken i 1969 efter sin far. 
Han førte fabrikken videre i sin fars 
ånd med en ildhu som få, udvidede 
således fabrikken. M en midt i van
skelighederne døde han alt for tid
ligt i 1975, 39 år gammel og med 
ham sluttede slægten Petersen.

E fter nogle års besværligheder 
dannede man i 1978 A/S Fr. Peter
sens M askinfabrik med støtte fra 
Sydbank og opbakning fra de dan
ske teglværker, der trods vanskelig- 

A u to m astisk  p o tte p re sse r  heder i starten kom godt igang, så
levere t til » G rø n lan d « , E g e rn su n d . man [ kunne Overtage et tysk

foretagende i Siegen, så m an i frem tiden kunne stå godt rustet på dette 
specielle om råde. Se det var historien i korte træk om smedien, der 
blev til en stor maskinfabrik i Smøl med speciale i teglværksmaskiner.

Kildeangivelse: Sønderjyske årbøger 1982.
Artiklen af arkivar Lars N. Henningsen: Jernstøberier og 
maskinfabrikker i Nordslesvig indtil ca. 1900.
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C hr. A n d re a s  P e te rsen C hr. F re d erich  Fabricius P e te rsen

F re d e rich  P e te rsen F re d e rik  Petersen
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Min barndom og ungdom
fortalt af Margrethe Johanne Thiesen 

*29. 03. 1902. f  2. 2. 1989

D et var hård vinter m ed kulde og sne. Jeg blev født den 29. marts 
1902, yngste barn af Cathrine og Hans Thiesen ved Iller Strand. Vi var 
ialt 14 børn, 6 var voksne, 7 var hjemme og 1 døde som lille. D et var 
trange tider, penge var der ikke mange af, men vi havde en god mor. 
Streng var hun, dygtig til at sy, trods det altid var gammelt og brugt tøj, 
hun brugte, var resultatet altid godt. Vi var altid rene og pæne i tøj. 
Koge m ad kunne hun af næsten ingen ting.

Jeg husker en vinterdag, hvorvi fik rissuppe til mad uden flæsk og 
kød. Den smagte dejligt. D er blev banket på døren og ind kom en han
delsmand. Far sagde: »Handle kan vi ikke, men det kan være, at du vil 
have en skefuld mad«. Ja tak«, sagde m anden. »Men der er ikke mere 
flæsk, da det er tredie dag, vi får det«, sagde far. M anden takkede 
mange gange for den gode varme mad, men m or gik ud i køkkenet og 
skam m ede sig på fars vegne, fordi han ikke talte helt sandt.

Vi var sunde og velnærede.
D et var et lærerigt hjem, vi havde. Vi børn skulle altid hjælpe til. 

Hele som m eren var m or i arbejde på Jom fru Petersens Teglværk. Til ti
der skulle små som store hjælpe til med og proppe drænsrør og bære 
sten hen til mor, som skulle lægge dem som et gulv i bræ ndeovnen. Det 
blev kaldt og flage. Vi fik en »god« betaling for det, en tvebak med 
smør og sukker. D et hændte også, at vi fik et stort stykke topsukker.

Inden vi gik i skole om m orgenen, m åtte vi også klare lidt pligter. 
D rengene skulle gå en lang vej for at hente 2 spande vand, og vi piger 
skulle grave kartofler op og vaske dem godt. D er m åtte ikke være re 
ster af sand på dem , for så kunne vi godt rage os en til. M or løb så i a r
bejdstiden ind og kogte kartoflerne, og om efterm iddagen skulle vi så 
skynde os hjem fra skole og pille dem.

Vi havde tre kostgængere til mad hver middag. Når vi så kom hjem 
fra skole, og havde pillet kartofler skulle vi klare opvasken efter dem, 
men så fik vi også Vi stykke rugbrød med spegepølse og Vistykke med 
ost. D er var altid en stor bunke tøj, der skulle lappes og stoppes, og vi 
skulle hjælpe med. Fire af mine brødre var i håndværkerlære. En var
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bager, en var smed, en var snedker og en maler. De kom så hjem om 
søndagen og skulle hente rent tøj til næste uge. De ejede kun et sæt ek
stra skiftetøj.

Jeg husker en søndag broder A rendt var hjem m e, og hans sko var i 
stykker. M or sagde: »Hvad i alverden skal vi dog gøre, kan du ikke 
have fars på i næste uge?«, og sådan blev det.

Om som m eren kunne vi nok få tid til at bade. D er var jo ikke m ere 
end fire m eter ned til vandet. Badetøj, håndklæder og det stads havde 
vi selvfølgelig ikke noget af.

I som m erhalvåret gik m or og far på akkordarbejde. Til 1. november 
sluttede m or så m ed sit arbejde, så blev grisen slagtet, for da tjente far 
kun 8 groschen om dagen. D er blev så lavet fedtegrever, medister, lun
gepølse og blodpølse. D et fede flæsk brugte vi til at sm øre på brødet.

Hvert efterår købte far 50 pund klipfisk ved H . H orn. De blev hængt 
op på loftet.

Om søndagen gik far til Brunsnæs for at købe fisk. D et var for det 
meste torsk. De blev så spist enten som kogt torsk med lever og rogn, 
fiskefrikadeller eller stegt torsk. Alle hoveder blev også kogt og spist.

Hver aften spiste vi en stor pande kartofler. Alle børn stående ved 
bordet, og så spiste vi ud af panden.

Så kom julen.
Far skulle klam pe alle vore træsko. Først blev de vasket og pudset. 

Alle drengene blev klippet med kam og saks af mor. Søster Line og jeg 
fik et nyt forklæde. Vi var i stiveste puds, og så gik vi til juletræ  i skolen. 
Pengene til denne fest var samlet ind blandt bønderne. Foruden en 
gave fik vi alle en appelsin, et æble, en håndfuld nødder og en håndfuld 
valnødder. Hvor var vi alle glade.

M edens vi var til julefest, bagte m or massevis af æbleskiver. Alle de 
mislykkede fik vi lov til at spise samme dag.

Så kom juleaften derhjem m e. D et bedste af alt. Julegaver fik vi ikke. 
D et var der ingen penge til. M aden bestod af grønlangkål, røget svine- 
hoved, istem adspølse, lungepølse og svineryg med agurker, rødbeder 
og snaps til. Om aftenen fik vi pebernødder og hasselnødder, som vi 
selv havde plukket i skoven. Far legede - »JOT-TE H U N D SPR E gæt 
hvor m anne dæ er i min re« - med os.

Klokken 10 fik vi kaffe og julesmåkager, og så i seng. Vores seng var 
med halm. Vi lå fire børn i en seng, så der var godt varmt.
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Om natten satte m or en dyb tallerken til hver på bordet i stuen, så 
kom julem anden om natten og puttede alt det i, som hørte julen til.

Julem orgen - nej, det var så hyggeligt.
I stuen var der fint varmt. Frisk sand på gulvet. En ny voksdug på 

bordet. Så fik vi hjem m ebagt julekage m ed rosiner, sukat og karde
momme i, samt varme æbleskiver. Jeg kan ikke mindes, at vi nogen 
sinde ikke har haft en dejlig jul.

Så en dag kom en gammel dam e, og spurgte om m or var hjemme. 
Jeg skyndte mig ud til m or og fortalte, at vi havde fået frem m ede, men 
hvem det var, vidste jeg ikke. M or skyndte sig ind. Stor var min forbav
selse, da hun sagde, »Goddag, mor«.

Det var så vores bedstem or fra Bovrup, som vi slet ikke kendte.
Line, Carsten og jeg gik ud, og lagde m ere sten på ovnen, da jeg var 

den m indste, skulle jeg bære sten i mit sækkeforklæde hen til de to an
dre.

M or fik så tid til at snakke med sin mor. Hun skulle videre samme 
dag m ed dam peren til G råsten, hvor hun skulle besøge sine to sønner.

Jeg husker en dag, hvor jeg sad ved spisebordet i stuen. Jeg fandt på 
at skubbe til petroleum slam pen, der hang ned fra loftet, så den dingle
de. D et endte m ed, at lampen faldt ned, og gik i stykker. Ingen kunne 
forstå, hvor det kunne gå til, og jeg som på det tidspunkt kun var fem 
år, fortalte ikke noget, og har aldrig senere fortalt det til mor.

Far og m or havde ingen penge til at købe en ny for. Søster M idde be
talte så de 7 m ark til en ny.

D a jeg var 7 år skulle jeg passe søster M iddes dreng Nis og Cathrine 
Cordsen, der er søster Cathrines pige. Senere kom også Nis’ bror Jo 
han til.
Jeg husker en dag, hvor jeg kørte med Nis i barnevogn. Barnevognen 
var meget større end jeg, og tog da også magten fra mig, og væltede om 
i grøften, hvor der var brændenælder og andet skidt. Nis græd, og jeg 
græd. D et fortalte jeg selvfølgelig heller ikke til nogen.

Da jeg var 10 år flyttede vi fra teglværket til Kløver Fire. Far havde 
ingen arbejde. Han anskaffede sig en vogn, og handlede med fisk, men 
det gav ingen stor formue. D a vinteren kom, fik han arbejde ved et 
damptærskeværk. De drog så rundt fra gård til gård fra Iller og til Skel- 
dem ark og tærskede korn. Al transport foregik til fods.

De arbejdede fra klokken 7 morgen til kloken 7 aften for en god be
taling af 3V2 mark pr. dag +  kosten. D et kunne ske, at en bonde tilbød
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far lov til at rydde et hegn. D et kaldte vi at »spulte«. D et gav en masse 
godt træ. Bondem anden kørte det så hjem til os. M or og Christine As- 
mussen bagte selv rugbrød i en stor sten-bageovn til træ i baghuset.

Så kom krigen 1914-18.
D et gav fire hårde år. For m or og far var 8 sønner og 3 svigersønner 

indkaldt. Mine brødre Heinrich og Christian kom ikke hjem igen. 
Christian efterlod konen og to småpiger. Hans kone giftede sig aldrig 
igen. Hun er nu 88 år. Søster Annas m and kom heller ikke hjem. H an 
efterlod kone og syv børn.

Min broder Carsten blev konfirm eret 1915, da var det allerede småt 
med at købe både tøj og mad. Hjem m e havde vi en lille gris på kun 150 
pund. Den var fodret op med kartoffelaffald fra køkkenet og bræ nde
nælder. E fter høst gik vi på m arkerne og samlede byg. Det blev tærsket 
med plejl, så kogte m or kornet, vi kunne ikke få det malet, det var for
budt, men grisen åd det, som det var.

Vi boede til leje ved en gammel polakker. H an gik hver nat på tyve
togt. H an stjal høns, kyllinger og kaniner, men de fik jo ikke andet at 
æde hos ham , end hvad de selv kunne finde på jorden, så lokkede vi 
børn dem m ed lidt affald hen til køkkendøren, og så greb vi dem og 
slagtede dem, så kunne vi da få mad den dag.

A f og til tog ræven et par høns. D et skete altid i m orgenstunden. 
Blev den så bange undervejs, smed den hønsene. D et kunne så hænde, 
at mor fandt to-tre høns i skoven, når hun om m orgenen gik derind for 
at samle træ, så blev de slagtet, og der blev kogt suppe, både til os og 
søstrene Cathrine og M idde og deres familie. Vi var jo  alle udsultet.

1913 blev Hans konfirm eret, så var vi kun to tilbage derhjem me.
1916 blev jeg konfirm eret. Vi fik pandekager til middag og lidt rug

kaffe. I gaver fik jeg 1 mark og 50 pfenning, tøj til to forklæder, tøj til 
en særk, 1 spejl og en lille kam. Min konfirmationskjole var sort. Mine 
støvler var størrelse 39, alt for store. Ellers m åtte jeg nøjes med det sø
ster Line ikke kunne passe. Jeg kom ud at tjene på Skeldemark. Det 
var langt hjemmefra. Min årsløn var 180 m ark, de 90 m ark skulle udbe
tales til 1. november.

Jeg kunne næsten ikke afvente tiden, til at jeg skulle have den første 
løn.

Min broder Hans skulle så købe et par sko til mig på Besuchschein. 
De blev købt i Vojens, og var med træbund og begge til venstre ben,
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men vi var jo ikke så godt vant, så det gik nok.
Vi kunne ikke købe noget uden bevis eller mærker. Alle vore penge 

var af papir. F. eks. var 10 pfenning også af papir og m ed et billede af 
Broager kirke.

D en 11. november 1918 var krigen forbi. D er gik mange år, før vi 
kunne købe, det vi ønskede os.

Den 24. maj 1924 blev jeg gift første gang. D et første halve år gik det 
meget godt, men så kom arbejdsløsheden. 1 understøttelse fik vi 12 
kroner om ugen. Tre kroner gik til kontingent. Tyve kroner om m åne
den til husleje og resten til at leve for.

Så flyttede vi til Egernsund, hvor vi boede til leje hos en gårdmand. 
D er fik jeg lov til at malke køerne for huslejen. Christian , Jens og Tul
les (Kristas) far tjente da 18 kroner om ugen. Og så gik det bedre.

1 1926 var det igen sløjt. E n dag kørte Christian en mødding ud, det 
gav 5 kroner, og var alt, hvad vi havde.

Næste dag skulle han til Nybølnor teglværk og læsse et skib. Ved fro
kosttid forulykkede han og døde. Hele min formue var på det tids
punkt 5 kroner. Jeg var 24 år, og sad alene med næsten to børn. Min 
m or og søster C athrine kom straks ned til mig. A fhjæ lpekassen fik jeg 
udbetalt 50 kroner.

Ti dage efter blev jeg sagt op i min lejlighed, så m åtte jeg højgravid 
afsted hver dag for at lede efter en lejlighed.

I Broager fik jeg en lejlighed til 30 kroner om m åneden, uden brænd
sel. D et var mange penge.

D en 1. oktober flyttede jeg ind. Den 19. oktober blev Tulle født. D et 
var igen en hård tid.

Lige efter dødsfaldet fik jeg 100 kroner af teglværksejeren. Dagen ef
ter m åtte jeg ned og takke. A f mange m ennesker fik jeg penge istedet 
for kranse til graven.

M ine søskende var m eget hjælpsomme m ed tøj m .m. D e to svin vi 
ejede, m åtte jeg sælge til slagter Schumann.

Min m or passede børnene for mig, m edens jeg m åtte tage det arbej
de, jeg kunne få. Vaske, gøre rent, var i roerne, arbejde i høsten og pas
sede barselskoner, alt for 3 kroner om dagen.

D a Jens var 9 år, kunne jeg nok se, hvad vej det gik. Jeg fik et lån til 
en strikkem askine i Sparekassen. D er blev strikket strøm per, lange og 
korte til 1 krone pr. par uden garn. D et hjalp til, at vi kunne købe en 
lille gris. D en blev fodret op m ed køkkenaffald og brændenældefrø
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(naldefrø). Til jul blev den slagtet.
Min m or boede hos os, hun var til stor hjælp både m ed sin pension 

og til at klare hjemmet. Om vinteren samlede jeg kartofler. D a havde 
vi det ret godt igen.

D a Jens var 10 år, havde jeg ingen penge tilbage af forsikringen, og 
jeg skyldte hjælpekassen 100 kr. Jeg gik til kom m unen, hvor jeg kunne 
få 8 kroner til børnene og 30 kroner til huslejen. H vordan tror I hum ø
ret var?

Så til jul fik jeg Vi svinehoved og et stort stykke ost +  5 kroner, og lidt 
havde jeg i Julens Glæde. D et skyldtes strikkem askinen.

1 1935 blev jeg gift igen, m en det gav jo fem børn m ere. Tre drenge 
og to piger.

A nna . . . den 5. 4. 1935
Jes Peter . den 1. 4. 1937
H ans . . . den 31. 12. 1941
D orthe . den 4. 7. 1943
Frederik den 27. 9. 1945

men så efterhånden fik vi det alligevel helt godt. Tiden efter 2. verdens
krig blev jo  til opgangstider for alle.
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Broager Kirke
Kirken, der er kendt landet over, står der højt knejsende, et m idtpunkt 
på Broagerland. D et har den gjort i århundrede, blevet brugt og bru
ges som symbol, sømærke, reklam e og som motiv for de tusinde af tu 
rister, der hvert år besøger kirken. Kirken er fyldt med historie som et 
lokalhistorisk skrift kan øse af. Alene de to tårne eller rettere spir har 
givet stof til mangt et sagn. D et »officielle« som står i kirkens brochure 
lyder i sin korthed: Broager Kirkes tårne blev bygget af to søstre. Som 
et minde om, at de to var siamesiske tvillinger (sammenvoksede) står 
tårnet sammenvokset til »lænden«, men med to spir. Spirene har ikke



samme højde, efter sigende fordi den ene søster overlevede i en kort tid 
den anden. Begge søstre blev iflg. sagnet gravlagt i kirken. D et andet 
sagn, der er det samme som sagnet om Fjenneslev Kirke, nemlig den 
fromme ridder, der boede på (ved) Smølvold nord for kirken, der på 
sin bekostning påbegyndte at bygge byens kirke, men inden den var 
fuldendt m åtte han afsted på et korstog til det hellige land. Han befa
lede sin hustru at fuldføre værket. Ved afskeden sagde han til hende, 
idet hun var med barn, at hvis hun fik en søn, skulle kirken have et 
spidst tårn, blev det en datter skulle tårnet være buet, så kunne han ved 
hjem kom sten straks kende husets velsignelse. D a ridderen vendte 
hjem, så han to spidse tårne smykke kirken, hans hustru havde nemlig 
født ham to drenge og derfor handlet efter sin husbonds befaling.

E t tredie sagn fortæller, at der engang var en herregård på Broager
land. D en ejedes af et par tvillingsøstre, der elskede hinanden højt. Da 
den ene døde, tog hun det løfte af den efterlevende, at denne skulle 
bygge en kirke i Broager. D ette værk fuldførte hun i de syv år, hun 
overlevede søsteren. Til minde om de to søstre fik kirken to tårne, men 
det ene mindre end det andet fordi søstrene ikke var lige høje.

E t fjerde sagn er her berettet af Peter Callesen, der var lærer i B ro
ager, blev senere bibliotekar i A abenraa. D et blev udgivet i Heimats- 
B lätter, et tillæg til Sonderburger Zeitung i 1922. Indlægget er venligst 
oversat af H arald Christensen, Illerstrand.

Ifølge en fortælling som vi finder i G lücksburger Badezeitung, er hi
storien omkring kirkens oprindelse følgende:

Ridder Niels af Smølborg sidder sammen med sin ven, præsten i B ro
ager, ved den knitrende kaminild. Præsten er igen kommet ind på sit 
yndlingsemne, han ønsker, at Niels skal bygge en kirke i Broager. Det 
har Niels hidtil ikke villet høre tale om, dog engang vil han vel blive 
blødgjort. D a styrter en rytter ind. Han kan næsten ikke få vejret, så
dan en fart har han haft på. Stammende beretter han, at sørøvere har 
overfaldet landsbyen Skeide, der hører ind under Smølborg. De stør
ste mænd, blandt dem også Sm ølborgherrens eneste broder er blevet 
taget til fange, de vendiske sørøvere vil have løsepenge.

I salen er der først lam m ende stilhed. M an kan se på ridderens an
sigt, hvordan det arbejder i ham. H an bliver ved med at være tavs, også 
da hans mænd, der er fulgt efter rytteren, udstøder et højt hævnskrig. 
D et er ikke angst for kam pen, der trykker ham. Nej, frygt kender han 
ikke til, men hans hustru venter snart et barn. Han håber, at han nu en
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delig må få en søn som arving, han har allerede fire døtre. Og nu må 
han forlade sit hjem i uvished for at befri sin broder. D enne uvished ud
nytter præsten straks. »R idder Niels«, siger han, »giv os en kirke i B ro
ager, og gud vil lønne dig og give en lykkelig udgang på dit forehaven
de«. Niels svarede: »Jeg frygter ikke for mit liv, men måske går det ene
ste store håb i mit liv i opfyldelse. Hvis min hustru skænker mig en 
mandlig arving, skal det påbegyndes at opføre et gudshus dagen efter, 
og det skal have et tårn , der kan ses langt ud over havet og helt til Flens
borg.« Nu forberedte m an sig ivrigt til kam p på Smølborg. Niels for
talte sin hustru om løftet, han havde givet præsten. Grædende lovede 
hustruen, at hun ville indfri det, hvis han ikke var vendt tilbage inden 
da. Så overfaldt Niels og hans naboer, der havde udrustet fem skibe, 
Ringborg ved Nybøl Nor. D er boede den gamle røver Peter Brynde. 
Borgen blev erobret, men Peter Brynde undslap. D et tog de sig dog 
ikke af, de forfulgte sørøverne, der var flygtet hjem til Pommern.

På Smølborg gik livet nu sin stille gang. En dag fødte ridderens hu
stru to kærnesunde drenge. D et glædede den ædle kvinde og præsten 
sig meget over. Snart påbegyndtes opførelsen af kirken, der efter den 
ædle kvindes ønske skulle have to tårne. Den følgende som m er var kir
ken færdig, men ridderen var endnu ikke vendt tilbage. Med bange tan
ker tilbragte ridderens hustru sine dage, for der kom slet ingen efterre t
ninger om hendes mand. Hvad kunne der være sket med ham? Selv 
præsten kunne ikke trøste hende, kun hendes omsorg for børnene 
holdt hende oppe. Næste vinter kom, og hun havde intet hørt fra sin 
mand. D a kom der ved juletid bud med en købm and om, at hendes 
mand var i Lübeck; når isen smeltede ville han vende hjem. D er blev 
nu travlhed på borgen, for at alt kunne være i orden til en festlig m od
tagelse.

Det var endelig lykkedes ridder Niels og hans naboer at tvinge rø
verne til at overgive sig. Fangerne blev lykkeligt befriet, og i det andet 
år gik det endelig hjemad. Langt ude på havet fik han øje på det spidse 
tårn i Broager. Han havde fået en søn, der skulle bære hans navn. Højt 
tiljubler hans skibsbesætning ham. M en da ser han, at der er to tårne. 
Hvorfor nu to tårne, grubler han, indtil en fisker fra Skeide fortæller 
ham , at han har fået to sønner. Den lykkelige fader kan ikke afvente 
ankom sten. Men da han ved Egernsund vil sejle ind i Nybøl Nor, bliver 
han ramt af en pil fra Peter Bryndes bue. Peter Brynde har ligget på lur 
efter ham her. Inden han kan nå at ram m e broderen, bliver han selv
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dræbt. D er lyder høje klageråb på skibene, broderen kaster sig over 
Niels. Ved landgangen venter ridderens hustru på dem. Hun spørger 
bekym ret efter sin ægtemand, da hun ser de alvorlige ansigter. 
Stumme viser de hende liget. M ed et frygteligt skrig falder hun død om 
ved siden af sin mands lig. E t hjerteslag har gjort en ende på hendes liv. 
Æ gtefællerne blev begravet til klangen fra de nye klokker. Smølborg 
har været længe i slægtens eje, indtil den blev ødelagt ved et fjendtligt 
svensk overfald.

Således beretter sagnet. U nder svenskerkrigene var der ikke nogen 
borg på Smølvold. D et drejer sig om et borganlæg fra den tidlige m id
delalder, og selv de ældste krønikeskrivere beretter intet om en sådan 
borg.

I Sprogforeningens A lm anak fra 1903 er skrevet et sagn fra Sundeved 
frit fortalt af M. (hvem det så end er).

O m trent 200 alen nord for kirkebakken, hvor vi står, og i um iddel
bar nærhed af landsbyen Smøl findes en ejendommelig firkantet høj på 
toppen af et stejlskrånende bakkestrøg. D enne høj synes opkastet af 
m enneskehænder. I vor tid afholdes på højens flade top folkeforlystel- 
ser med ringridning og dans. Højen kaldes af enkelte Svenskeskansen, 
i almindelighed kaldes den dog i folkemunde Smølvold. D enne sidste 
benævnelse er også ubetinget den mest betegnende og vistnok også

77



den rette. Smølvold e re n  gammel borgplads, og sagnet, der knytter sig 
til denne høj, ligger næppe længere tilbage i tiden, end at det godt 
burde være historie. Sagnet der hænger nøje sammen med kirkens op
førelse, og som tydelig henviser til de to tårne kirken har fået, lyder i 
fri fortælling som følger:

For mange hundrede år tilbage i tiden var næsten hele Broager halvø 
bevokset m ed store skove, af hvilke endnu nogle småskove er tilbage. 
E t par små landsbyer, Smøl, Iller og Skeide var de eneste, der fandtes 
på halvøen. Disse var bygget i nærheden af nogle store borge, der 
tjente beboerne til beskyttelse og som ydede dem sikre tilflugtssteder 
i urolige tider. På Broagerlandet fandtes i det mindste tre sådanne bor
ge, nemlig en i nærheden af Skeide, hvis tom t, »Borreshoved«, endnu 
tydelig ses, en i skoven Røje (Roi) i nærheden af Iller, hvor også rester 
af en pæleby skal være fundet, og endelig borgen eller slottet på Smøl. 
D ette sidste var det største og stærkeste på halvøen. Beliggende på en 
temmelig stor bakke med stejle skråninger, var borgen en omfangsrig 
bygning med fire længer og med et stort firkantet tårn på midten af den 
østre fløj. Tårnet havde et lavt tag og var forsynet med en vægtergang. 
Dag og nat gik her en stridsmand og holdt skarpt udkig til alle sider. På 
østsiden af bakken var skråningen m indre stejl, her førte en smal vej op 
til borgen. De øvrige skrænter var tæt bevoksede m ed slåentorn og 
brom bærranker, hvis tornede grene filtrede sig sammen til et uigen
nemtrængeligt hele. Endnu gror slåentorn og brombærris frodig på 
bakkens skrænter. Indgangsporten førte igennem det store tårn ind i 
borggården. Var porten lukket, kunne ingen trænge ind i borgen, thi 
den ydre m ur var kun forsynet m ed smalle skydeskår gennem hvilke 
beskytterne kunne sende deres hvasse, dødbringende pile. M uren var 
forsynet m ed m urtinder, bag hvilke en vægtergang førte rundt om hele 
borgen. Fra denne gang kunne borgen med lethed forsvares. På tårnet 
var over porten en svær bjælke ophængt i stærke kæder, på denne 
bjælke lå en mængde svære sten ophobet, hvortil de skulle bruges får 
vi senere at høre. Nærmede nogen sig slottet, så blæste vægteren på tår
net i sit horn, og portvagten tog den kom m ende i øjesyn, førend porten 
åbnedes og gæsten indlodes. Vi træder igennem den m ørke porthvæl
ving ind i borggården. H er havde slottet et helt andet udseende. En 
bred stentrappe, hvis sider bevogtedes af ti i sten udhuggede leopar
der, førte op til den høje, hvælvede indgangsdør. G ennem  høje, 
smukke buevinduer m ed brogede glasruder strøm m ede sollyset ind i
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de rummelige haller. K arnapper smykkede de fire fløje, og i hvert 
hjørne stod et m indre rundt tårn m ed rundgang om taget. Disse tårne 
var just så høje, at man fra rundgangen kunne se over slottets tag og så
ledes nyde den dejlige udsigt over land og hav. Borgen var opført af 
munkesten og store tilhuggede kam pesten, den havde tegltag, medens 
tårnene havde blytag. Midt på slotspladsen fandtes en dyb brønd, over 
hvilken et smukt brøndhus af træ hvælvede sig. U denfor slottet var på 
bakken små blom sterhaver anlagt, også en del køkkenurter og læge
planter dyrkedes her. D en store, smukke A bildgård lå derim od neden 
for bakken mod syd, og en smal sti med trappetrin  førte ned over 
skrænten til A bildgården. Bagved lå skoven m ed smukke veje og stier, 
her vandrede i fredstid borgens damer, hvorfor skoven også kaldtes 
fruerlunden. De omkringliggende store skove vrimlede med hjorte og 
vildsvin, og der fandtes også ulve og bjørne i nærheden, så slotsherren, 
der var en driftig og dygtig jæger, havde god lejlighed til at øve denne 
smukke og mandige idræt.

På slottet på Smøl boede i begyndelsen af det 12. århundrede en tap 
per og modig ridder hr. Jens på Smøl. H an var den ædle Knud Lavards 
lensmand og bannerfører. H ertug Knud havde mange kam pe at bestå 
med oboriterne, der dengang boede i det østlige H olsten, men især var 
det de urolige og rovlystne vendere, der stadig foruroligede hans land 
og gjorde strandhugst på Sønderjyllands kyster. Disse hedenske ven
dere boede på Rygen og i det nuværende Pommern. Efterkom m ere af 
dette folk bor endnu i B randenborg ved Spreeflodens bredder, i den så
kaldte Spreewald, og adskiller sig endnu for en stor del i sæder og 
skikke fra deres naboer, i Berlin ser man disse spreewalder spadsere 
rundt i deres nationaldragt, som hos os fanniker og amagerkoner. I 
store skarer landede de hedenske vendere på Sønderjyllands og de 
danske øers kyster og oversvømmede det omliggende land. Disse vilde 
horder røvede og plyndrede, hvor de kunne, brændte landsbyerne og 
stæderne og førte indbyggerne i fangenskab og slaveri eller ofrede dem 
til deres guder, blandt hvilke Svantevit og Nadegast var de berøm teste. 
Venderne landede m ed deres små skibe pludselig på de danske kyster 
for lige så hurtigt igen at forsvinde med deres rov. H ertug Knud tug
tede dem så ofte og så grundigt, at de til sidst ikke m ere vovede sig ind 
på hans om råde, og de af ham og hans lensmænd bevogtede kyster syn
tes endeligt at skulle få fred. På grund af sin tapperhed og dygtighed 
var ridder Jens af hertug Knud, hvis ven han var, blevet indsat som lens
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mand på Smøl og var således blevet betroet den vigtige post at beskytte 
B roagerlandet og den nordlige kyst af den vigtige Flensborg Fjord. 
M ere end en gang havde han gjort dette så eftertrykkeligt, at venderne 
uden mindste bytte, men m ed store tab, skyndsomt havde m åttet 
flygte hjemad. I det nære Vemmingbund lå 10 langskibe og nogle kno
rer, der hurtig skulle bem andes, da rorkarlene boede i Smøl og ved 
Vemmingbund, hvor de i fredstid drev fiskeri. Styremændene og stavn
sgem m erne hørte til de dygtige blandt borgens befæstning. På de 
nævnte skibe forfulgte ridder Jens tit venderne langt ud i Ø stersøen, 
ofte op forbi Slien. D et hændte også, at han sendte bud til H ertug 
Knud, som så i forening m ed ham fortsatte forfølgelsen helt op under 
Fehm arns og Rygens kyster. At sådanne mislykkede røvertog gjorde 
venderne hævngerrige og rasende er jo let at begribe. R idder Jens’ ban
ner m ed de to blå leoparder var både velkendt og frygtet af venderne, 
thi de vidste af erfaring, at hvor dette mærke vajede, der vankede der 
brådne pander, og m angen venderfyrste, m angen vendisk kriger havde 
en falden frænde eller en ven at hævne og havde derfor svoret den tapre 
slotsherre døden. M en slotte på Smøl blev dog godt bevogtet, både i 
fredstid og fejdetid, og man var altid vel forberedt på at m øde vender
nes angreb. I flere år havde nu Sønderjylland og da især Broagerland 
fred for venderne. Den tapre slotshøvding sad rolig og tryg på sin stolte 
borg, og beboernes velstand på den lille halvø voksede år for år. M ed 
grådige blikke skelede venderne efter denne fede bid, m en de vovede 
ikke at udstrække hånden efter den.

Lige så tapper som ridder Jens var i felten, lige så hyggelig var han i 
familiens skød. En søn og to døtre var hans fryd og lykke. Sønnen blev 
oplært til en brav og dygtig krigsmand, tidlig blev han øvet i våbenbrug, 
for at han efter faderen kunne tage slottet og lenet i arv. D øtrene var 
smukke børn og blev af deres fromme m oder omhyggeligt opdraget til 
fromme og huslige kvinder, tidligt lærte de at bede for deres kære fa
der, når han var borte på togt imod venderne. Ja, ridder Jens havde et 
dejligt og hyggeligt hjem, hans mænd og husfæller elskede ham som en 
fader, men han behandlede dem også som sine børn, om end mangen 
af dem allerede havde tjent hans fader og nu alt for længe siden var grå
net i hans tjeneste.

D a blev i året 1131 den ædle Knud Lavard m yrdet af sin fætter, konge
sønnen Mogens Nielsøn og dennes staldbroder Henrik Skatelår. D ette 
ynkelige m ord i Haraldskov ved Roskilde gav som enhver dansk ved,
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anledning til en 27 årig borgerkrig. A nden pinsedag, den 4. juni 1134 
faldt begge m ordere i slaget ved Fodvig i Skåne, og kong Niels, Mogens 
fader dræbtes samme år i Slesvig af gildesbrødrene, hvis olderm and 
Knud Lavard havde været. Begge de følgende konger Erik Em une og 
Erik Lam gjorde nok et par krigstog mod venderne på Rygen, men 
disse tog havde kun til følge, at venderne lærte deres svaghed at kende, 
og i året 1148 hjemsøgte disse røvere igen vore kyster. Således af
brændte de denne gang byen A abenraa. I store skarer landede fjenden 
på B roagerlandet og plyndrede og brændte på det rædsomste. R idder 
Jens på Smøl var nu de stakkels beboeres sidste håb og tilflugt. H an sad 
på sin borg, ældet og nedbøjet af sorg, hans elskede hustru, hans børns 
fromme moder, var for kort tid siden lagt i graven, med hende var al 
solskin og glæde veget fra hans hjem. Hans høje vens og beskytters 
Knud Lavards død havde alt gjort et dybt og smerteligt indtryk på ham, 
han var blevet mørk i hu og indesluttet og ofte sad han tungsindigt 
grublende med ansigtet i hænderne, tunge tårer piblede frem mellem 
fingrene og randt ned i hans lange, grånende skæg. D a han hørte om 
vendernes strandhugst tog han sig sammen, og man mærkede snart, at 
det endnu var den samme gæve kæmpe, der i spidsen for sin lille ud
søgte skare drog den vilde fjende imøde. Forfærdelig var den tapre 
slotsherre at skue, de dybtliggende øjne syntes at skyde lyn, de blege 
kinder var indfaldne, og hår og skæg var stærkt grånet, men hans ryg 
var lige, og man mærkede snart, at i hans arm endnu var stål, og knu
gede han sværdskaftet så knoerne blev hvide, da ve den hvem slaget 
traf. Snart traf man småflokke af plyndrende vendere, der hurtig blev 
slagne og adspredte, dog stadig nye skarer dukkede op, så den lille m o
dige trop fik nok at gøre. D et syntes som havde helvede udspyet alle 
sine furier mod den lille hob krigere fra Smøl. Flokkede om deres gæve 
anfører trak de modige mænd sig kæmpende tilbage ned mod Vem- 
mingbund, deres hensigt var at gå ud på skibene for således at tvinge 
venderne til også at gå i deres skibe, da jo ellers Jens og hans mænd 
ville ødelægge disse og således afskære venderne tilbagetog. Ved Vem- 
mingbund blev den lille skare på det heftigste angrebet af vendernes 
hovedstyrke. Rorkarlene sad på tofterne m ed årene i hænderne, pa
rate til at støde fra land, m en venderne var skibene nærm ere end Jens 
og hans mænd, og da nogle allerede gjorde mine til at bemægtige sig 
skibene, stødte rorkarlene fra land, stadig beredte til, når lejlighed ga
ves, at hente deres fæller. Da der imidlertid kom stadig flere fjender,
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trak den lille flok sig kæm pende tilbage til slottet, bag hvis mure de ro 
ligt kunne afvente angreb. Venderne fulgte dem i hælene, under slot
tets port kom det endnu engang til et hæftigt sam m enstød, da venderne 
ville forsøge at trænge m ed ind i slottet. M en vejen var så smal, at kun 
få ad gangen kunne angribe og det blev den tapre lille skare til fordel. 
Hr. Jens, der stod fjenden nærm est, var ikke uden grund frygtet af ven
derne, snart dannede de faldne en vold mellem de kæmpende og ven
derne form åede ikke m ere at trænge frem over deres faldne brødres 
lig. I et gunstigt øjeblik åbnedes porten, forsvarerne sm uttede igen
nem , og porten smældede i lige for næsen af de forbitrede vendere. 
Disse udstødte et forfærdeligt hyl og løb rasende mod porten, men de 
tykke egeplanker gav ikke efter, og al anstrengelse var forgæves. Tæt
tere og tæ ttere flokkedes de storm ende vendere foran porten og dund
rede løs på denne med økser og sværd. D a sukkede det hult over deres 
hoveder, bjælken med de store sten løsnedes og stenene faldt med et 
forfærdeligt bulder ned på vendernes tæ tte klynger. Mange lå lemlæ
stede og knuste på pladsen, de øvrige overdængedes m ed en sådan pile
regn, at mange faldt og endnu flere såredes. G rebne af forfærdelig 
angst og gru løb de andre på må og få for blot at komme bort fra denne 
skrækkelige ødelæggelse. I løbet af få øjeblikke var ingen levende 
fjende at se, og borgen lå atter i dybeste fred.

Også inde i borgen var alt tyst og stille, ingen glædesytringer lød over 
det vellykkede tilbagetog og fjendens nederlag, kun sagte hviskende 
stem m er og forsigtige trin hørtes, de vejrbidte krigsmænd gik omkring 
med m ørke, sorgfulde miner, og mangen barket næve søgte at bortvi
ske en tåre , der stjal sig frem under buskede øjenbryn. R idder Jens, 
borgens herre og den tapre skares afholdte høvedsmand, lå dødelig så
ret på sit sm erteleje. En pil, en af de sidste, venderne sendte den lille 
flok før porten skilte de kæmpende fra hverandre, havde netop i det 
øjeblik, da ridder Jens sprang ind under porthvælvingen, truffet ham i 
siden hvor brynjepladerne var sammenfæstede. Næppe havde porten 
lukket sig, før hr. Jens segnede om i armene på sine mænd. Nu lå han 
på sit dødsleje, ved hans seng knælede hans grædende børn, medens de 
ældste og dygtigste af hans krigere med tårefyldte øjne modtog hans 
sidste befalinger, der nærmest drejede sig om borgens forsvar. De lo
vede den døende at forsvare borgen til det yderste. Dersom de overle
vede den forestående kam p, skulle de bringe deres herres unge søn til 
hertug Knuds søn, den unge Valdemar Knudsen, der blev opdraget af
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hr. Asger Ryg på Fjenneslev, thi ham og ingen anden skulle hr. Jenses 
søn tjene. R idder Jens døde. Venderne drog plyndrende, brændende 
og skændende omkring både på Broagerland og på Sundeved, m en i 
nærheden af slottet på Smøl viste sig ingen. D en afdøde slotsherres søn 
blev bragt til Fjenneslev, døtrene forblev på deres stolte slot, der igen 
var sat i tilbørlig forsvarsstand. Bjælken over porten var atter befæstet 
m ed tunge sten, gliderne stod på deres pladser på m urene og hobe af 
sten lå opstablet ved hver af disse vældige slynger. Skudvogne, der 
skulle skyde gloende stene stod på porttårnet og på pile og kastespyd 
var der ingen mangel. Trøstig imødeså de fjendernes ankomst.

Og endelig kom de. Dog stenene, der truende lå på bjælken, indgød 
venderne en sådan respekt, at de ikke vovede sig i nærheden af porten. 
Derim od begyndte de at afhugge tjørnekrattet og slæbe strå og ved 
sammen neden for højen. En mørk nat benyttede de til at ophobe de 
sammenslæbte brændbare sager foran porten , og da hoben syntes dem 
tilstrækkelig stor, satte de den i brand. Snart luede flammerne højt op 
og små ildtunger slikkede stadig voksende op ad portens svære planker 
og stolper, et tegn på, at det ophedede og udtørrede træ snart ville 
fænge ild. Da løsnede forsvarerne bjælken over pæorten og styrtede 
stenene ned i det brændende kvas for at kvæle ilden, den dæmpedes vel 
nok også en kort tid, men hvad hjalp det, snart brændte det igen i lys 
lue og portens egeplanker begyndte at brænde. Venderne hilste stene
nes fald med et øredøvende triumfskrig, der end også overdøvede ste
nenes buldren og ildens bragen. I store flokke styrtede fjenden frem 
for at øge ilden, borgens forsvarere skød pile og kastespyd af mod de 
frem storm ende vendere, også blidestene, ja kogende vand styrtede 
ned på de myldrende fjender, men de flagrende flammer kastede et alt 
for ustadig lys på skuepladsen for den natlige kamp og kun forholdsvis 
få af de lig skygger omkringløbende vendere blev fældet. Om m or
genen faldt porten med et vældigt brag, men alt var endnu et eneste ild
hav og først den følgende dag var det muligt at skaffe sig indgang. Ven
derne storm ede frem , mand mod mand modtoges de i den mørke po rt
hvælving af de uforsagte forsvarere. Kampen var lang og blodig, men 
alt var ulige, stedse ny masser af vendere storm ede frem, og efter en 
hårdnakket modstand blev den lille tapre skare trængt tilbage efter at 
de første var faldne. Venderne trængte ind i slotsgården, og nu kendte 
deres rovgerrighed ingen grænser, alle storm ede ind i slottet for at røve 
og plyndre, enhver ville være den første og nær var de kommet til at slås
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indbyrdes. D e få mænd af borgens befæstning der var blevet tilovers 
indså at alt var tabt og benyttede vendernes begærlighed og havesyge 
trak de sig i sluttet hob med deres døde høvedsmands døtre i deres 
midte langsomt tilbage til skibene, som de lykkeligt nåede. Snart var 
de i sikkerhed ude på fjorden. D a venderne intet fandt at plyndre og 
røve, satte de ild på borgen, og snart efter forlod de det ødelagte land. 
Broagerlands beboere vovede sig snart frem af deres skjulesteder, de 
afbrændte landsbyer blev igen opbygget og lidt efter lidt vendte med 
freden også velstanden tilbage. Den afdøde ridders forældreløse og 
hjemløse døtre fandt et tilflugtssted hos en af deres faders gamle trofa
ste mænd. Og endelig fik landet den så længselsfuldt imødesete fred, i 
året 1157 blev D anm ark delt imellem Svend Eriksen, Knud M aagensen 
og Valdemar Knudsen således, at Valdemar fik begge Jyllande, både 
Nørre- og Sønderjylland. Han var en dygtig og tapper herre, der vand
rede i sin ældre faders fodspor og rensede landet for vendere. Samme 
år blev Knud M aagensen myrdet i Roskilde af Svend Eriksen. Valde
m ar undgik m orderne og undkom til Fjenneslev. Nu udbrød en krig 
mellem Valdemar og Svend. På G rateheden ved Viborg faldt Svend, 
som man siger, for en bondes øksehug. Valdemar blev nu af hele D an
m arks folk kåret til konge. D et stolte tvillingepar Asbjørn Snare og 
Asker Hvide, hans fosterfader Asger Rygs sønner, stod last og brast 
m ed Valdemar deres fosterbroder, til hvem de var knyttet ved et trofast 
venskab. For at tugte venderne eftertrykkeligt for deres røvertog, førte 
Valdemar i mange år krig mod dem, men han nøjedes ikke med at jage 
dem bort fra Danm arks grænser, han angreb dem i deres eget land.

1168 erobrede og ødelagde han A rkona på Rygen. 1170 indtog han 
Julin, Kamin og Stettin i Pommern. Derm ed var vendernes magt 
brudt, deres land blev et len af Danm arks rige, og snart fandt kristen
dommen indgang hos dem , deres sæder og skikke blev mildere og al
drig mere gæstede de deres nabolande på deres forrige vis. Valdemar 
fortjener med rette tilnavnet den Store, som både hans samtid og efter
tid tillagde ham , han viste sig som en ægte søn af sin tapre ædle fader.

Da landet endelig havde fået fred, lod de to søstre på Smøl af deres 
fædreneborgs mure opføre en kirke til et værdigt minde om deres brave 
fader. Kirken blev opført på en nærliggende høj. Også sig selv satte dø- 
trene et varigt minde, idet de forsynede kirken med tvende mægtige 
tårne. Disse to lige høje tårne vidner endnu om, at to søstre har bygget 
dette prægtige tem pel. D en om talte kirke er kirken i Broager. I tidens
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løb opstod om dette gudshus landsbyen Broager. Inde i kirken oprej- 
stes et træbillede der fremstillede kristendom m ens sejr over den vendi
ske drage. D ette billede findes endnu den dag i dag i kirkens våbenhus. 
D ette sagn er genfortalt som det vel har lydt med dram atik og dan
m arkshistorie, alt efter den fortællendes viden og fantasi. I slutningen, 
hvor kam pen mellem den onde og det gode bliver om talt, blev et træ
billede om talt. D erm ed m enes sikkert den billedskæregruppe som vi
ser Sankt Jørgens kamp med dragen, der jo idag springer en i m øde, 
når man træder ind i kirken.

Om denne gruppe skriver N ationalm useet følgende:

Sankt Jørgen
Nationalmuseet

S. Jørgen og dragen. I kirkens tårnrum  står nu den store, meget vel- 
skårne figurgruppe, et sengotisk billedskærerarbejde fra slutningen af 
1400 tallet, nystafferet og restaureret efter en om tum let tilværelse. 
Dragen er helt fornyet i 1880 prinsessen og den oprindelige piedestal er 
forsvundet. Den legemstore helgen, 190 cm høj, sidder på en hest i na
turlig størrelse.

Som på B ernt Notkes lidt ældre, Hans Briiggemans og Henning van 
der Heides lidt yngre, berøm te storskulpturer af samme em ne (den 
første i Stockholm Storkyrka, den anden i N ationalm useet, tidligere 
Husum M ariakirke, Sydslesvig, den tredie i S. Anne-m useet, Liibeck) 
er S. Jørgen fremstillet i det øjeblik han vil lade det højt løftede sværd 
suse ned i dragen, over hvilken hesten nu rejser sig med stejlende for
ben. Helgenen er en ung, skægløs, hårfager m and, med lidt velnæret 
ansigt (hvis træk til dels er fornyet 1880). På hovedet bærer han en rund
puldet hue, kranset afen  vulst, hvor hulede skråbånd veksler med kug
lestave, og samme m ønster har huens store topknop, over panden er 
der et stærkt foldet, blom sterlignende ornam ent. Ø jnene er detailleret 
skåret, næsen smal og fin, m unden lille, med noget fyldig underlæbe, 
og han har ansats til dobbelthage. H året har tidens kraftige, men ikke 
outrerede krøl, om trent som på A lbrecht D urers selvportræt fra de

85



86



unge år, det falder som en svær m anke langt ned ad ryggen, opdelt i tal
rige lokker, der til dels dækker hinanden.

Over rustningen bærer han en kort kofte med skøde, halvcirkulært 
opslidset over hofterne, med halvrund og to spidsovale udskæringer i 
ryggen og fortil delt af tre og tre remme skråt ned over brystet. Den 
sammenholdes dels af en smal rem om livet, dels af en centim etertyk 
snor foroven, bundet med en sløjfe i højre side. Æ rm erne har gab un
der arm ene, så rustningen kom m er til syne under den hævede højre 
arm , hvis hånd holder et nyere, lidet tidsmæssigt sværd.

Selve rustningen består af en toleddet halskrave med grat fortil, ak
selstykker, hvis fiskefinneformede rygskinner kom m er til syne neden 
for højre armhule (overarm srør og albuepukler er ikke synlige) under
armsrør, der skimtes ved højre håndled og handsker samt bryst (og 
ikke synlige ryg) plader, brystpladen er tvedelt, med skarp m idtgrant i 
forlængelse af halskravens. Underdelen, der er næsten muslingeskal
formet med ophøjede »stråler« fra bæltestedet og ud til siderne, er 
skudt opefter i en spids til midt på brystet. H er begrænses den af det 
øverste af de to vinkeldannede prydbånd, som hver ender i en kors
blomst. U nder den stærkt indsnævrede talje breder det korte lænde- 
skørt sig ud og til dette - gennem en smal tværskinne - slutter lårta
skerne sig m ed deres dekorative, buede grater. Men hele bentøjet er, 
som brystpladerne, karakteriseret ved den kraftige, gennemløbende 
lodrette grat, der i høj grad bidrager til rustningens elegance. Knæpuk- 
lerne er fint udformede med fligede bladborter, selve knæskålen glat, 
men en lende i en vifteform et vinge, også for de fastspændte remme 
under knæene er der gjort rede. U nderbensrørene, der slutter sig tæt 
til benets form, er glatte. De leddelte sko, med hælhuller til for
svundne sporer, har rundede næser. Stigbøjlerne er nye.

Ifølge hele sin form er S. Jørgens rustning da en karakteristisk sen
gotisk tysk rustning af en type, der er i brug i tiden 1470 - 1490/1500, og 
som kendes fra flere bevarede eksemplarer, blandt hvilke kun skal 
nævnes ærkehertug Sigmund af Tyrols fornem m e rustning fra o. 1480.

Dragen er, som nævnt fra 1880, udført i den af maleren og billedskæ
reren Christian Carl Magnussen startede og ledede billedskærerskole 
i Slesvig. Stafferingen (rød kofte, sølvrustning med guld, grøn drage) 
er noget senere.

Formentlig har figurgruppen været opstillet i nordkapellet, hvis øst
væg har kalkm alerier med skildringer fra S. Jørgen legende, noget
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yngre end træskulpturen. Sandsynligvis har gruppen haft plads på et 
podie, m en om dette har været en høj, reliefsmykket piedestal som i 
Stockholm eller en lav, usmykket, vides ikke. Givet er det im idlertid, 
at prinsessen, som S. Jørgen frelser fra dragedøden, ikke har manglet.

I kirkens regnskaber om tales gruppen mærkeligt nok ikke. Først i 
præsteindberetningen 1809 nævnes den »auf den Kirchenboden« i he
stens bug var der et stort, med vold åbnet hul, efter forlydende gjort »i 
krigstider« (1658-59) af svenske soldater, der ventede at finde guld i he
sten. 1858 var der p laner om at restaurere gruppen, snedker Teller 
skulle udføre arbejdet for 100 rdl.

Worsaae havde foreslået en afrensning af farverne, »men dette tilla
der m aterialets skrøbelighed ikke«. Før 1880 var »resterne« imidlertid 
kastet på loftet, og da m an tog dem ned, var dragen (og prinsessen) for
svundet. E fter M agnussens restaurering og supplering 1880 blev figu
rerne bronceret (1883) og opstillet i tårnrum m et. »Dog tidens tand 
satte sit mærke på dem. En del af rytterens ansigt var hensm uldret. H e
stens bug åbnet og flere skavanker viste sig også på dragen. Ved et til
fælde fandt man i den åbnede bug en seddel m ed årstallet 1572 samt en 
tysk bibel fra 1854«. H ele gruppen, der var uden nogensomhelst farve 
blev nu grundigt istandsat. E fter korrespondance m ed sognepræsten 
ved Storkyrkan i Stockholm. Ved hjælp af dennes oplysninger og et ko
loreret billede af gruppen lykkedes det omkr. 1927 en af vore dygtige 
hjemlige m alere, Jakob H ansen, Broager, at skabe en skøn og udtryks
fuld gruppe«.

D et vil efter ovenstående være klart, at spørgsmålet om gruppens 
kunsthistoriske proveniens ikke kan besvares med fuld sikkerhed, så 
meget m ere som m eddelelsen om rytterens hensm uldrende ansigt be
kræftes af et ældre fotografi i N ationalm useet, hvoraf fremgår, at næ
sen og hele hagepartiet (til dels med m unden) må være nymodelleret. 
Ikonografisk står Broager-gruppen Henning v. der Heides S. Jørgen i 
Ltibecks S. A nnen museum nær uden dog at nå dennes kunstneriske 
kvalitet. Broagers hest viser helt det samme m uleparti som Heide- 
gruppens fnysende ganger, med åbent gab og blottede overtænder, 
men i enkeltheder er både heste og ryttere forskellige, og Broager- 
gruppen savner ganske den H eide’skes liv og bevægelse. En sam m en
ligning med S. Jørgensgruppen i Kråksm ala, Småland og m ed Ros
kilde domkirkes urgruppe giver antydninger om , hvorledes dragen kan 
have været anbragt.



H erm ed ender ikke Sankt Jøregens tilknytning til kirken. Broager 
kirke er ganske vist indviet til Jom fru M aria, m en er bedre kendt for 
sin tilknytning til Sankt Jørgen og ikke uden grund, thi under kalk
ningsarbejdet i kirken i året 1923 fandt m urer Chr. Nicolaisen fra Dynt, 
senere kendt som sognerådsform and for Broager sogn, spor af kalkm a
lerier i korhvælvningen og afdækkede et stykke deraf. Man tilkaldte 
m useum sinspektøren fra Sønderborg, som derefter bad N ationalm u
seets d irektør Dr. M ackesprang om at se på fundet. D et blev så beslut
tet at restaurere kirken og de m alerier der var. H er fandt man et m or
somt maleri på nordfløjens østvæg, en billedserie som viser Sankt 
Kathrinas historie. I øverste felt til højre ses en kirke med dobbelttårn, 
korsfløje og m ur omkring. D ette billede er kun løst afdækket, så det 
endnu ikke kom m er tydeligt frem , men man kan sige, det vistnok er 
det ældste billede af Broager kirke, der her er kom m et for dagen (1924- 
27). E fter dragter og andet at dømme vil disse m alerier stam m e fra ti
den kort før 1500, altså fra samme tid man har opført kapellet. Men det 
besluttedes i 1933-34 at genrestaurere disse m alerier og konservator 
Egm ont Lind, der i 1930 var blevet ansat ved N ationalm useet som kalk
malerikonservator, han havde iøvrigt været m edhjælper hos konserva
tor Egil R othe, der sam m en m ed N. R Rasmussen havde forestået ar
bejdet fra 1924-27, han blev betroet arbejdet. H an blev meget optaget 
af disse m alerier og skrev i skriftet: »Fra Nationalm useets arbejds
mark« i 1937 artiklen »Set. G eorgslegenden i Broager« som her gengi
ves i sin fulde længde:

Set. Georgslegenden i Broager
A f  Egmont Lind

Broager kirke, en af Sønderjyllands skønneste og mest m onum en
tale kirkebygninger, ejer en i flere henseender interessant samling 
kalkm alerier fra ikke m indre end tre forskellige tidsperioder, nemlig 
apsismaleriet fra ca. 1260-70, korhvælvingens evangelistbillede dateret 
1581 og korsskæringshvælvingens dommedagsbillede og prægtige o rna
mentik fra tiden omkring 1510-20.

Samtidig med sidstnævnte m alerier og udført af samme m ester er
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desuden den farveprægtige billedsamling, som pryder østvæggen og 
delvis vestvæggen i kirkens nordre korsarm , et i senmiddelalderen til
bygget kapel.

En ganske særlig interesse knytter sig til disse maleriers em ne, thi for 
første gang i den hjemlige ikonografis historie står vi overfor en kalk
malerifremstilling, hvortil motiverne er hentede fra Set. Georgs m ar
tyrlegende, den såkaldte »ældre legende« eller »den latinske legende«, 
hvis opståen går så langt tilbage som til det 4.-8. årh ., m edens »den 
yngre legende«, som blev optaget i m iddelalderens berøm teste legen
desamling »den gyldne legende«, først kom til Vesteuropa m ed kors
ridderne i det 13. århundrede. I den yngre legende fortælles om Set. 
Georgs kam p med dragen, et emne som middelalderens kirke med for
kærlighed tager sig af og anvender som symbol på kam pen mellem 
godt og ondt, mellem kristendom  og hedenskab. Vel sm elter den ældre 
og yngre legende sammen i m iddelalderens løb og kaldes slet og ret 
»Set. Georgslegenden«, men af denne er det kun den yngre part, d ra
gestriden, som kom m er til anvendelse i kalkmaleriudsmykningen. I 
den ældre m iddelalder kæmper ridderen til fods med dragen, i den 
yngre m iddelalder foregår kampen til hest.
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Set. Georg - »then første riddere effther vor herriss fødelse« - fødtes 
i Kappadokien og blev rom ersk kriger. U nder sine rejser kom m er han 
til Syrien og finder her konge og folk slagen i rædsel og sorg, thi en 
grum drage huserer på det frygteligste i landet, har røvet kongens dat
ter, den skønne prinsesse Kleodelinde, og bortført hende til sin hule. 
D en unge ridder tilbyder at befri prinsessen, opsøger dragen og indla
der sig i en rasende kam p med uhyret, som tilsidst må bukke under gen- 
nem stukket med lanse og sønderkløvet med sværd.

Kongeparret og det ganske folk jubler over den unge ridders dåd, 
men da G eorg erklærer, at sejren ene er vundet ved Guds hjælp, lader 
konge og folk sig kristne. Tyve tusinde m ennesker lod sig døbe på een 
dag. R idderen ønsker ikke at få prinsessen som løn for sin dåd, hvad 
ellers kun var rimeligt, m en ene M aria, Gudsm oderen, vil han tjene; - 
»det haffuer ieg iomfru loffuet hindis tienere skall ieg verre«. - Kongen 
overøser da den unge helt med kostelige gaver, m en også her viser han 
sin ædle karakter og skænker alle gaverne til de fattige.

Om sider ankom m er Set. Georg til Bithyniens hovedstad, Nichome- 
dia, hvor den hedenske kejser D iocletian residerer. R idderen går i kej
serens tjeneste og bliver hurtig dennes yndling og senere tribun takket 
være sit mod og ædle sind. Ved Set. Georgs gode eksempel lader kejse
rinden, den ædle A lexandra, sig kristne, og tilskyndet af ham bønfal
der hun kejseren om at opgive afgudsdyrkelsen og lade sig kristne, men 
kejseren afslår hendes bøn.

D iocletian skal have været meget tolerant over for de kristne, hvoraf 
mange havde deres gang ved hove og besad offentlige embeder. Med 
desværre lod han sig påvirke af sine rådgivere, der stod meget fjendtlig 
overfor kristendom m en op på alle m åder søgte at lægge de kristne for 
had hos kejseren ved at beskylde dem for at være årsagen til ulykker og 
modgang i hans land. Således udbrød der engang ild i kejserens slot, og 
naturligvis blev skylden påduttet de kristne, hvorfor mange af dem 
måtte vandre i fængsel.

Tilsidst lod kejseren sig overtale til at udstede en række forfølgelse
sedikter. Å r 303 giver han således ordre til, at alle de kristnes kirker 
skal nedbrydes, og året efter udsteder han et nyt edikt lydende på, at 
alle uden undtagelse skal tilbede afguderne og ofre til dem.

Forbitret river Set. Georg ediktet ned og tram per det under fode, 
men gribes af kejserens mænd og kastes i fængsel. Diocletians harme 
er mægtig, da han erfarer, at de kristne næsten alle som een nægter at
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afsværge deres tro og dyrke afguderne, og under rædselsfule pinsler 
må hundreder og atter hundreder lide m artyrdøden.

Kejseren lader Set. Georg føre for sig, og opfordrer ham til at af
sværge sin kristentro for derved at redde sit liv. Men hverken indtræn
gende tale eller hårde trusler form år at rokke den tapre ridder. Da gri
bes han af bødlerne, som river tøjet af ham og kaster ham i en kule med 
læsket kalk. I tre dage m å staklen opholde sig i den ætsende kalk, inden 
han udfries og atter føres for kejseren. Nye opfordringer til ridderen 
om at lade sig omvende er lige så frugtesløse som forhen , og man griber 
til en ny proces, ifører ham gloende jernsko og pisker ham med svøber 
af okselæder. Og lige så ofte kejseren m aner ham  til at opgive sin tro, 
lige så ofte svarer m artyren standhaftigt nej. En troldm and får så ordre 
til at brygge en meget kraftig gift, og i overværelse af kejseren tvinges 
Set. Georg til at tøm me giftbægeret. Men forinden han fører bægeret 
til m unden, beder han en bøn, gør korsets tegn over giften og kan ved 
himlens bistand drikke den uden at tage skade. Ved dette under blev 
flere af hedningerne slagne med rædsel og lader sig omvende. Dog, kej
seren giver ikke op. M artyren må endu en gang tømme giftbægeret, 
m en se - det samme gentager sig, Set. Georg forbliver uskadt. Da sker 
det, at troldm anden, som har brygget giften kaster sig for Set. Georgs 
fødder og lader sig omvende. Men nye pinsler venter staklen. A f bød
lerne spændes han på et m arterhjul beklædt m ed m ange, skarpe knive 
og tilredes på det frygteligste. Sønderskåret og blødende tages han af 
hjulet, men hvad sker? Set. Georg knæler i bøn og er helbredt i et nu.

Endelig lader Diocletian sin skarpretter tage affære. Med sit sværd 
skiller denne Set. Georgs hoved fra kroppen, og slut er det med alle de 
m irakuløse hændelser og m artyrens liv.

D ette i korte træk indholdet af Set. Georgslegenden, som man må 
kende for at kunne forstå billedserien i Broager kirke.

Østvæggen i den om talte nordre korsarm (fig. 1) er inddelt i fem fel
ter, hvoraf det øverste rækker gennem væggens fulde bredde og for
oven begrænses af hvælvingens vederlagsstik. - H er i dette felt begyn
der m artyrlegenden. Til venstre ser man byen Nichomedia med de 
kristnes kirke, talrige huse, kongeborgen og bym uren, som omgives af 
voldgraven. Fra et stort porttårn fører en bro over voldgraven til det 
åbne land. På broen står kejseren, og den kronede kvinde, der knæler 
for hans fødder, er kejserinde A lexandra, som forgæves bønfalder ham 
om at opgive afgudsdyrkelsen (fig. 2). Bag ved kejserinden står legen
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dens hovedperson, selveste Set. Georg, iklædt ridderdragt, en kort, 
tvefarvet kjortel, røde hoser og »andenæbssko« samt sværd ved lænd. 
Beskyttende rækker han hænderne frem mod dronningen, en gestus, 
som fortæller, hvor stærkt han tager del i hendes bøn. R idderen har bå
ret en baret m eden  lille, rundpu ld , men ingen glorie. D enne bæ rer han 
meget betegnende først i den underste billedfrises fire felter, hvor det 
egentlige m artyrium  begynder.

I feltet længst til venstre bliver helgenen af to bødler ført frem for kej
seren. Billedet fortæller os om kejserens forgæves forsøg på at få ridde
ren til at afsværge sin tro. I næste felt ser man hudstrygningen. Nøgen 
hænger m artyren i et træ, alt imens to bødler piner ham  i kejserens nær
værelse ved at slå ham  med en stok og piske ham  med en indretning, 
som måske nok skal forestille en oksesvøbe.

Særlig farveprægtig og dekorativt grupperet er figuropstillingen i tre 
die felt, scenen hvor giftbægeret tømmes (fig. 3). Tydeligt er skildret, 
hvordan Set. Georg med sin højre hånd foretager en signende gestus, 
korsets tegn, over bægeret, hvorved giften gøres virkningsløs. I bille
dets venstre side ser m an bødlerne styrte til jorden slagne af skræk ved 
m artyrens usårlighed; bægeret må altså være tøm t første gang. Den 
knælende kvinde i billedets m idte skal muligvis forestille kejserinden 
eller en anden m edtroende, som beder for m artyrens liv, hvis da ikke 
her er tale om en hedensk kvinde, som bliver grebet ved m iraklet, og 
lader sig omvende. Kejseren selv synes så temmelig uberørt af situati
onen, men den bag ved ham stående person, en cerem onim ester eller 
kan hænde den i legenden om talte troldm and, som bryggede giften, 
trykker sig fortroligt op ad sin hersker og peger ivrigt hen mod dram a
ets hovedfigur. Tænkeligt er det, at han fyldt med bange anelser gør 
kejseren opmærksom på processens unorm ale forløb og bødlernes san
seløse rædsel, eller at han med opm untrende ord netop vil hindre, at 
også Diocletian skal blive grebet af frygt.

I sidste felt skal så m artringen på hjulet gå for sig (fig. 4). Men rigtig
nok er em net her behandlet noget vel frit. Thi uden at være m arteret 
knæler Set. G eorg i bøn, påkaldende himlens hjælp, og hjulet bliver 
splintret i mange stykker af et mægtigt lyn. Krigere og bødler styrter 
bedøvede eller dræbte til jorden. Lynets splintring af m arterhjulet er et 
træk, som muligvis er lånt fra K atharinalegenden, hvor en lignende til
dragelse går for sig.

M artyrens henrettelse ved sværd er en scene, man forgæves søger ef
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ter. At den endelige afslutning på hans martyrium ikke skulle være 
fremstillet sammen med de øvrige malerier, er vel lidet sandsynlig. M å
ske har dette motiv oprindelig været at finde på vestvæggen, hvis indde
ling og udsmykning har svaret til østvæggens, men ved tidernes ugunst 
næsten er gået tabt.

Og dragestriden - senm iddelalderens med så stor forkærlighed be
nyttede del af Set. Georgslegenden, heller ikke den findes i billedsam- 
lingen. Lykkeligvis er den dog ikke tabt. Såvist som kam pen mellem 
godt og ondt er evig standende, såvist udkæm per Set. Georg den dag i 
dag sin bitre strid med dragen i Broager kirke. Men kampen er forlagt 
til et for dette mægtige dramas udfoldelse så snævert og forklem t sted 
som kirkens tårnrum . H er - skåret i træ og vældig bem alet har vi »den 
gyldne legende«. Iført en sølv- og gyldentglimtende rustning og og ri
dende på en gråskimlet hingst styrter ridderen sig frem mod dragen 
svingende sit sværd for at sønderkløve det hvæsende uhyres hoved.

At denne gruppe oprindelig har haft sin plads i den nordre korsarm 
er givet. Og hvilken pragt har da ikke præget dette sted i kirken, hvor 
vægmaleriernes rene og glødende farver har spillet om kap med den 
ikke mindre farvestrålende ryttergruppe. Men trods pragten undgår 
man ikke at føle sig slået af kontrasten mellem m artyrlegendens beret
ning om bitre og kvalfulde lidelser og riddertidens fra fantasiens ver
den hentede beretning, gennem hvilken vi i vor erindring uudslettelig 
bevarer mindet om Set. G eorg, »then første riddere effther vor herriss 
fødelse«.

Som man ser, har Sankt G eorg eller på dansk Sankt Jørgen sat sit 
præg på kirken. D et e r så vidt vides den eneste kirke i D anm ark, hvor 
denne legende er fremstillet. At man har undladt halshugningsscenen 
kan i grunden ikke undre, idet forklaringen måske er den, at man har 
ladet en m aler male den ældre legende, og overlader en billedskærer at 
fremstille Sankt Jørgen og dragen med prinsessen. De har begge haft 
plads i den nordre korsarm (kapel), hvor de har dannet en helhed, idet 
dette kapel har været indviet.til Sankt Jørgen. M aleren har derfro ikke 
villet ødelægge helheden ved at skildre det ondes sejr (halshugningen), 
men vist ridder Jørgen som helgen med glorie og i bøn, så måske var 
det en ide at flytte figurgruppen ind på sin gamle plads.
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Broager Kirkegård
Fortalt af Peter A. Petersen, Mølmark

Som kirken så rum m er kirkegården mange mindesmærker. D er fin
des således flere soldatergrave fra de slesvigske krige.

Nord for kirken, placeret side om side ligger 2 soldater fra krigen 
1848-51. D en ene er dansk, nemlig underkorporal Hans Nielsen, Bra- 
hesborg. Han faldt ved en træfning i en teglværkslade ved Egernsund 
den 28. maj 1848. Den anden faldt ligeledes ved de kam pe, der fandt 
sted ved Nybøl den dag, og ligger begravet navnløs - en hannoveraner 
kriger. Broagerland blev forskånet for yderligere kamphandlinger, et 
ingenmandsland mellem det danskbesatte Als og det slesvigholstenske 
Flensborg. Som kuriosum kan nævnes, at den ene af de to præster Bro
ager kirke havde dengang, nemlig Christian Wollesen flygter til Flens-

Den tyske kriger der, ifølge pastor Jørgen 
Stephensen, fik hovedet skudt af af en dansk 

Den danske soldat kanonbåd, da han opholdt sig
Gravene fra 1848. ved Vemmingbund.
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borg , og den anden pastor Jørgen Stephensen flygter til A ls. De havde 
ikke samme mening om sagen, selvom de var svogre.

D erim od kom krigen i 1864 til at sætte sit præg på kirkegården, sel
vom krigen var af kortere varighed (1. 2. 1864 - 25. 7. 1864). D er ligger 
nemlig ca. 300 faldne soldater begravet i fællesgrave og enkeltgrave. I 
enkelte tilfælde er den faldne ført hjem til sin fødeby. De danske solda-

Mindesmærket over 73 danske soldater.
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ter er alle begravet i en fællesgrav, hvorover der er rejst en sleben obe
lisk m ed indskriften: M inde over 73 danske krigere faldne ved Dybbøl 
i kam pen for fædrelandet 1864:, på m ellemstykket et skriftsted fra 
Aab. 2 v. 10: »Vær tro indtil døden, så vil jeg give dig livets krone«. 
Obelisken blev afsløret den 6. juli 1880 i stilhed, idet Broager jo nu var 
under preussisk styre. Ifølge m useum sdirektør R åben, Sønderborg 
stod der ved siden af obelisken en jernplade m ed følgende indskrift: 
»73 danske soldater som døde på lazarettet i Broager af deres sår fra 
krigen 1864. Hvil i fred«. D et har sikkert været det oprindelige. Nav
nene på disse kendes ikke, ifølge Forsvarets arkiver under Rigsarkivets
3. afdeling, men derim od i Råbens personlige optegnelser på m useet i 
Sønderborg kender m an navnene på 33. D e har alle været tilfange
tagne danske soldater, der har været indlagt på lazarettet, der var ind
rettet i den nybyggede skole. Idag er denne bygning indrettet til præste
gård. D en blev nedlagt som skole i 1912, hvorefter den tjente som bebo
else for købm and Johannes O hrt, og siden boede familien Wølck der. 
Soldaterne kom fra hele D anm ark, og de er døde i tiden fra midt i 
marts til sidst i juli.

Garnisonen i Sønderborg har den tradition, at det hvert år 1. pinse
dag bliver givet en krans, som så m enigheden sammen m ed præsten 
nedlægger ved mindesmærket. M indetalen blev i mange år holdt af et 
medlem af D .S .K ., som regel Hans Struck, M ølmark. E fter forenin
gens ophør er det nu almindeligt borgeligt om bud. D en tyske forening 
»Volksbund Deutsches Kriegsgråberfiirzorge« nedlægger ligeledes 
hvert år en krans her ved graven den 18. april. »Pionerkam m eratschaft 
Flensburg« nedlægger ligeledes den dag en krans ved mindesmærket 
over Pioner Karl Klinke og de med ham faldne tyske pionerer. H an er 
begravet ved siden af mindesm ærket, et stort sort jernkors med hvid 
skrift fortæller, at han hviler her sammen m ed 8 andre pionerer, alle er 
de faldne den 18. april 1864 under storm en.

Hvorfor er Karl Klinkes navn blevet knyttet til storm en på Dybbøl? 
I skanse 2 på Dybbøl står der ligeledes en m indesten over Klinke. I 
mange år lå der et hotel på hjørnet af Dybbølgade og Birkeallé med 
navnet »Hotel P ioner Klinke«, der stod også en legem stor statue af pi
oner Klinke på gesimsen ved siden af indgangen. I en tysk skolebog 
kan m an læse følgende korte beretning om storm en på Dybbøl: »Un
der storm en den 18. april sprængte pioner Klinke, ved antændelse afen  
krudtsæk, palisadeværnet og døde deraf som en prøjsisk »Winkelried«
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4M

Karl Klinke’s mindesmærke.
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Karl Klinkes grav.
Landsbyen Bohsdorf liger i nærheden af Frankfurt an der Oder.
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(W inkelried var en schweizer, der i slaget ved Sempach i 1386 havde 
henledt fjendens opm ærksom hed og spyd på sig selv, og ved sin død åb
net vejen for Eidgenossernes sejr over en vis Leopold fra Østrig, altså 
en helt). Vi har således her på Broager kirkegård Preussens krigshelt 
fra 1864, både med grav og m indesten.

Hvorledes opstod nu denne myte, der i årenes løb gav stof til utallige 
historier og skildringer, både i poesi og prosa. For eksempel i bogen 
»Geschichte des Brandenburgischen Pioner.Bataillons nr. 2«, hvis for
fatter er H auptm ann Wollmann, udgivet 1888, fortælles at Klinke un
der storm en havde mistet tændsnoren til krudtsækken, men antændte 
så lunten, hvorved han blev stærkt forbrændt, og senere blev han skudt 
i brystet, hvorefter han udåndede. Klinke, der var m inearbejder fra 
byen Bohsdorf, efterlod sig flere børn.

Baggrunden for denne heltevirak var vel også forfatteren og krig
skorrespondenten T heodor Fontane (1819-98 om talt i Broager V), der 
ved sine beretninger og digte gav stof til Klinkes glorie, her gengivet 
med et enkelt vers fra digtet »Der Tag von Diippel«:

Hotel Pionier Klinke.
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Palisaden starren die Stürmenden an, 
sie stutzen, wer ist der rechte Mann?
Da springt von Achtern einer hervor:
»Ich heisse Klinke, ich öffne das Thor«
Und er reisst von der Schulter den Pulversack,
Schwamm drauf, als wär’s ein Pfeif Tabak.
Ein Blitz, ein Krach - der Weg ist frei - 
Gott seiner Seele gnädig sei.
Solchen Klinken für und für 
öffnet Gott selbst die Himmeltür.

Oversat frit til dansk af H arald Christensen,
»Tre Kroner«.

Palisader stirrer mod de stormende fra skansens rand 
de studser, hvem er den rette mand?
Da springer een frem fra bageste trop, 
jeg hedder Klinke, jeg lukker op, 
og han river fra skulderen krudt i en sæk 
holder ej sin shagpibe fra den væk.
Et lyn, et brag, vejen er fri 
må Gud stå hans sjæl nådig bi.
For sådanne Klinker nu som før 
åbner Gud selv himmelens dør.

Man genkender om talen af piben i de historier, der fortælles. Verset 
hentyder også til beretningen, hvor Klinke skulle have meddelt sin løjt
nant vom Sass-Jaworsky: »Jeg vil skaffe »luft« bedre end ti« eller en an
den beretning: »H err løjtnant, vi skal tage skansen, men med økser vil 
det tage for lang tid, bedre at sprænge palisaderne i luften«. E robrin
gen tog forøvrigt kun 10 m inutter ialt. Ved sprængningen bliver Klinke 
forbrændt, og bliver yderligere såret i arm og bryst af en dansk kugle, 
han dør på vej til lazarettet i Broager. En helt var født, selvom sandhe
den vel rettere var den, at han døde som tusinde andre navnløse solda
ter, men i nationalismens hellige navn bør der jo være helte, og O tto 
von Bismarck havde brug for et idol i skabelsen af et Stortyskland.

De seneste års arbejde for fred og forståelse landene og især m indre
tallene imellem har m edført, at tyske forskere har taget krigen 1864 op
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til nærmere analyse, blandt andet med nærm ere belysning af Klinkes 
indsats - var han en helt, eller kun een der opfyldte sin pligt som soldat?

W infried Vogel, brigadegeneral i den tyske forbundshær, har udgi
vet en bog i 1987: »Entscheidung 1864«. H eri skildres storm en på 
skanse 2, og slutter denne beretning m ed den prøjsiske generalstabs 
beretning fra kampen: »Underofficer Ladem ann fra Pionererne an
tændte den 30 punds tunge krudtsæks tændsnor. P ioner Kitto kastede 
sækken fra glacis (skrånende side af jordvold foran fæstningsværket) 
mod foden af palisaderne. Ved den hurtige efterfølgende sprængning 
blev to palisader væltet, P ioner Klinke, som allerede befandt sig på pa
lisadevæggen, blev stærkt forbrændt, og ved tilbageklatringen op ad 
graven, blev han dødeligt ram t af en kugle. Løjtnant D iener fik hånden 
forbrændt.« En helt var født. Så lad os blot fortsætte med den årlige 
kransenedlægning og mindes de faldne - tage ved lære af fortidens fejl 
til en bedre forståelse os imellem - så bliver Klinkes minde en helteger
ning.

I denne afdeling af kirkegården, der blev anlagt i 1865, findes der 
endvidere 15 gravsteder over tyske soldater, der faldt ved Dybbøl eller 
døde på lazarettet, men ingen nåede i berømm else så højt som Pioner 
Carl Klinke fra Bohsdorf. (som skrevet står på hans grav).

K ilder:
J. C. A n d ra : L eh rb u ch  d e r  G esch ich te .
G e rd  S to lz-Jens H arreb y e : D eu tsch e  K riegsg raber.
G e rd  Stolz: D as d e u tsd i-d a n ish e  S ch ickzaljah r 1864 in se inem  E reign issen .
W infried  Vogel: E n tsch e id u n g  1864.
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Flygtninge
af F. S. Grove Step hensen

Jylland og det slesvigske fastland har altid været et om råde præget af 
krige og derm ed også af flygtninge.

D a oprøret brød ud i 1848 havde Jørgen Stephensen været sognep
ræst i Broager i 14 år, og sammen m ed Kristen Karstensen fra Dybbøl 
og J. F. Fejlberg fra U llerup underskrev han den 21. april og 20. maj 
1848 erklæringer til den danske Regeringskommission i Haderslev og 
den provisoriske regering i Kiel om de var loyale overfor kongen og det 
danske rige.

Det m edførte, at Stephensen ved flere lejligheder m åtte flygte ud på 
den korvet, der var stationeret mellem Brunsnæs og Holnis. Ufrivilligt 
ophold til søs, der dog var kortvarige.

Noget var er i gære, og den 28. oktober 1848 m eddelte oprørslederne 
i Beseler og Reventlow så de tre præster afskedigelse på gråt papir.

En appel til kongen kunne kun resultere i sympati og tilbud om hjælp 
til de afskedigede, og selv det at 338 m edlem m er af Broager menig
hedsråd underskrev en petition (bønskrift) til oprørsregeringen til for
del for sognepræsten: den hæderlige og samvittighedsfulde, tro em 
bedsm and og fader for os, vore forældre og børn, hjalp ikke.

De kirkeældste M athias H ollensen, M athias Thom sen, A ndreas 
M øller og Jens Philipsen protesterede den 4. november mod, at den 
provisoriske regering uden lov og dom afsatte sognepræsten, men sva
ret herpå var, dels en konstituering af diakonen Wollesen i em bedet og 
dels en ordre til at røm m e præstegården senest den 25. november 1948.

I dagene omkring 1. decem ber m åtte så hele familien flytte med alle 
ejendele til B ispegården i Ketting.

D en danske regering udnævnte J. S. til hofpæræst på Augustenborg, 
m ed en indtægt, der var 2.000 rigsdaler under den sædvanlige indtægt 
af em bedet i Broager, men familien havde dog tag over hovedet og et 
udkomme.

Straks efter våbenhvilen begyndte m an på en procedure, der skulle 
tage stilling til de afsattes eventuelle genansættelse.

Den ledende slesvig-holstenske gejstlige superintendenten for den 
dansktalende del af indbyggerne i hertugdøm m et Slesvig J. A ndreas
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Rehofs fader havde været sognepræst i Broager til sin død i 1833, og der 
var lagt op til at sønnen skulle efterfølge faderen. Den senere Christian 
VIII og hans augustenborgske hustru protegerede imidlertid i 1834 Jø r
gen Stephensen.

R ehof m odarbejdede 15 år senere J. Stephensen med den begrun
delse, at han ikke var uddannet i Kiel, og havde m odarbejdet den p ro 
visoriske regering ved ikke at afgive en loyalitetserklæring. D et var kun 
for at give Jørgen Stephensen tid til at besinde sig, at man havde været 
så længe om at afskedige ham.

Diakonen i Broager var alt imens blevet udnævnt til sognepræst, og 
provsten for Sønderborg provsti holdt derfor på, at der nu kunne være 
nok med forandringer. D et gjorde am tm anden ikke. En uvilkårlighed, 
der endda var ulovlig, givet af en ulovlig regering kunne ikke retfærdig
gøres.

Am tm anden blev fulgt og Jørgen Stephensen genudnævnt, m ed den 
ene m odifikation, at indtægterne af em bedet først påny tilfaldt ham 
ved genindsættelsen. Til gengæld konstitueredes Jørgen Stephensen 
som provst og udnævntes til ridder.

»Alt som de genindsatte hentedes hjem, blev de under store højtide
ligheder i trium f ført tilbage til deres kirker. H ele m enigheden strøm 
mede dem i møde og under glædestårer tilvinkedes dem Velkommen 
fra G ård og Hytte«.
P. L a u ritz e n  i S ønd erjy d sk e  Å rb ø g e r  1900 p. 110.
D e r  e r  m ange k ild e r  til o m stå e n d e , m en  d en  v ig tigste  e r  Jø rg e n  S tep h en sen s  eg en  b e re t
n ing  i k irk eb o g en .
C h ris tian  W ollesen h a r  sk rev e t en  bog  om  sagen  i 1850, en  læ ngere red eg ø re lse  fo r de  e n 
k e lte  fak tisk e  b eg iv en h ed er, som  e f te r  en a rtik e l i S o ttru p -å rb o g e n  syn tes a t e k s is te re , 
h a r  ikke  k u n n e t findes.
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FRA BESTYRELSEN
N U V Æ R E N D E  B EST Y R E L SE
L O K A L H IST O R ISK  FO R E N IN G  F O R  B R O A G E R L A N D

C hresten K rogh, Sm ølm ark, form and
Christian F rederiksen, Brunsnæs, næstform and
Karin Flugt Jonasson, Broager, kasserer
Tage H olm , Broager, sekretær
Peter A . Petersen, M ølm ark, bogudvalgsform and
H ans Heinr. H iittm ann, Egernsund
H ans A ndresen , Skeldem ark

Suppleanter: B ente K aasgaard, Rendbjerg 
Børge M ortensen, Nejs

Revisorer: Fr. R ubner, B roager

Bestyrelse Lory C arstensen, Vemm ingbund, 
for ark ivet: arkivleder og form and

R andi D em uth, Broager, kasserer og sekretær 
Torben Nielsen, G am m elgab 
Tage H olm , B roager 
C hresten Krogh, Smølmark

A F FO R E N IN G E N S A K T IV IT E T E R  I 1989
kan nævnes:
6. 3. G eneralforsam ling på Jes Jacobsens H otel, foredrags

holder naturgeograf Jørgen Clausen fra Sønderjyl
lands A m t som fortalte om og viste sten fra B roager
land.

27. 4. Foreningens 10 års jubilæum  som blev
m arkeret m ed en reception på arkivet.

27 .6 . A ften tu r m ed rundgang i landsbyen
M ølm ark, hvor Peter A . Petersen fortalte om fortid og 
nutid. Vi besøgte også stensliberiet på Set. Pauli og 
Kirsten Ju h ler’s store cykelsamling.
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19. 10. E fterårsm øde på Skeide Forsamlings
gård, hvor A lfred H ansen, G råsten  holdt foredrag og 
viste lysbilleder om pottem ageri på Broagerland.

Fra 1990 kan nævnes:
21.3. G eneralforsam ling på S trandkroen i

Vemm ingbund, hvor foreningen og arkivet blev ad
skilt. E fte r generalforsam lingen viste Peter A . Peter
sen og Chr. Frederiksen lysbilleder fra det gamle B ro
ager.

12.6. A ften tu r til D ybbøl Banke, hvor kap
tajn Ole A ndersen fortalte levende om D ybbøl Skan
ser, derefter besøg på Sønderborg kaserne, hvor kap 
tajnen fortalte om dens historie.

3. 10. E fterårsm øde. Som noget nyt sam m en
m ed Nybøl, V. Sottrup og U lleru p . D er blev vist lysbil
leder fra de fire gamle sogne, og senere på aftenen var 
der oplæsning på dialekt sam t historisk gætteleg. 
D enne aften blev en succes. M edvirkende ved arrange
m entet var K irsten og Filt Jensen, Stenderup.
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Mindeord for 
SVEND HOLLENSEN

af Chresten Krogh

Den 1. april 1990 døde form anden gennem 8 år for Lokal
historisk Forening for Broagerland, gårdejer Svend H ol
lensen, M ølmark.

Dødsfaldet kom ikke overraskende, helbredet svigtede 
de sidste par år, og han var selv klar over, hvor det bar 
hen.

Hans stædige vilje og interesse for det lokalhistoriske, 
både her i sognet og som kasserer for Historisk Samfund 
for Als og Sundeved, gjorde at han fra sit sygeleje fulgte 
med til det sidste.
Vi i bestyrelsen beundrer hans store værdifulde arbejde 
og hans store viden om Broagerland og langt ud over dets 
grænser, og vi vil få svært ved at leve op til at klare hans op
gaver i samme tempo.
Svend Hollensen blev født den 28.1. 1921 på gården i Møl
mark. Han gik i Broager skole og senere på Sønderborg 
Statsskole. D erefter uddannede han sig som landm and og 
overtog gården i M ølmark, men hans store interesse var 
og blev læsning, og dette har vi så haft den glæde at nyde 
godt af.

Æ R E  VÆ RE SVEND S M IND E.
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ANDREAS PETERSEN
D en 26. decem ber 1988 døde A ndreas Petersen, 86 år gammel. A n

dreas Petersen var født i Vemmingbund. Fra hans tidligste barndom  
var han interesseret i sin fødeegns historie. H an samlede en stor viden 
om Broagerlands historie, og havde en stor fortællerevne. Den fik han 
ved at besøge mange m ennesker på Broagerland.

D enne store interesse gjorde, at han den 18. november 1978 samlede 
7 lokale m ennesker spredt på Broagerland. D et stiftende m øde blev 
holdt hos Tage Holm , A ndreas Petersen var selvskreven som formand. 
D en 24. april 1979 blev så den endelige forening startet, og i 1981 blev 
arkivet oprettet med velvillig støtte fra kommunen.

A ndreas Petersen var ikke form and i ret mange år, men hans dyna
mik er skyld i, at vi i dag har en Lokalhistorisk forening i Broager.

LORY CARSTEN SEN 
A rkivleder
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SET OG SKET PÅ BROAGERLAND

Januar

Februar

M arts

April

Maj

Juni

1988
v. Emma Krog

1.
2.

15.

16.
10 .

19.

25.

26. 
7.

17.

10.
23.
11.

12.
22.
28.
27.
1.
5.

Broager fejrer børnetandplejen , som fylder 18 år.
En m indre brand på Sea Inn forårsaget at 
vagabonders forsøg på at lave m ad i en kasserolle.
2. generation holder 25 års forretningsjubilæum samt 
indvielse af tilbygning til trykkeriet hos Ihle grafisk 
produktion.
Skolernes frem tid er til debat i kom m unalt reg i. 
Afstemningsfest hos Jes Jacobsen. H. P. Jensen for
tæller om »Pigen fra K antrup«. 
Bordtennis-m esterskaber i Broager-hallen (BUI) 
Broager dom inerer m ed 61. pladser.
D et frivillige Brandværn får ny kaptajn.
Jørgen Petersen afløser Hans Lorenzen.
Sejltur for Broagers pensionister. Kappeln og retur. 
Generalforsam ling i Lokalhistorisk Forening på 
Færgegården i Egernsund. »En Broager-præst og 
hans slægtninge i det 5. århundrede«.
Forårskoncert i Broager Skoles Aula ved musik
skolens elever.
Brugsens blom ster/havem arked åbner 
id e t nye drivhus.
Hundeudstilling i Broager-hallen.
Karneval i gaderne med skolebørn som deltagere, en 
erstatning for skolefesten.
Pige- og drengespejderne er på landspatruljeturne
ring i Rold skov til den 15.
Egernsund får ny skoleinspektør. Jens Birk Thomsen 
afløser Bent Christiansen.
Broagerløbet 1988 (motionsløb for m /k).
2 markedsdage i Broager indledes.
M orten Lorenzen overtager Klippens Autoværksted 
efter sin far, Svend A rne Lorenzen.
Friluftsteater på Cathrinesm inde: »Det gamle Spil 
om Enhver«, (Sønderjysk Forsøgsscene).
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23.

28.

Juli 1.
5.

11.
August 3.

10.
Septem ber 1.

4. 

25. 

29.
O ktober 1.

1.

5. 
7.

6.

15.
20 .

November 1.

12.
19.
22.

26.
D ecem ber 3.

Kommunen er i gang med ombygning og udvidelse 
af administrationsbygningen.
Set. Hansaften med start på skolens idrætsplads og 
bål på Smøl Vold.
Lokalhistorisk Forening indbyder til aftenvandring 
til Dyntm ark, hvor Johan Tychsen er rundviser.
4 ringriderfestdage indledes i Broager.
Arbejdslejr på Cathrinesm inde. 24 uge fra hele 
verden begynder på restaureringen af teglværket. 
Lørdagskoncerterne begynder i parken . 
Kirkeorgel-koncert ved Kevin Bowyers.
Broager kommune sætter skatten ned fra nytår. 
M usikskolen får ny leder. Helga Prehn afløser 
Karin Beck Olsen.
Landsdækkende stævne for bueskytterne i Ålborg. 
Broager hjem bragte 2 guldmedaljer.
E t stormvejr fælder flere gamle træ er blandt andet 
ved kirken.
Kirkekoncert ved Lene Farver og Inge Beck.
Kim Jensen afløser sin far, H erm ann Jensen, som i 
36 år har virket som VVS installatør.
Havnevejens Cafeteria, Egernsund forpagtes ud til 
A nita Rex.
Ridestævne i Broagerlands Rideklub.
Broager Farve- og Tapethandel åbner i S toregade. 
(Elin Siemsen). Den afløser Werner Schmidts m aler
forretning.
Reception i den nye tilbygning til Broagerhallen. 
Broager får ny telefoncentral.
G ertrud og B ernhard Hansens blom sterbutik 
ophører, men gartneriet kører videre.
A m atør-teater i Skeide: »Valde ta ’r affære«. 
Boldklubben Frem  fylder 50 år.
Lokalhistorisk Forening holder efterårsm øde. Taler: 
Filt Jensen, Stenderup »Stavnsbånd og livegenskab 
og udviklingen derefter«.
Julestue hos FD Ferne i Møllegade.
Julebazar på M ariegård hos Fritidsklubben.
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4. Julekoncert i kirken med am atørorkestret.
16. Egernsund skole skal være kulturcenter.
18. Juletræsfest i Skeide.

Januar

Februar

M arts

April

1989

1. Lone og Ivan Linnebjerg overtager tandlæge
klinikken på Møllegade.

1. »Broagerland V« er udkom m et og kan købes hos
Ihle papir og gaver.

3. G årdbrand i Skeide. En nytårsraket ram m er Over
balle 23 og forårsager ulykken.

15. Billedværkstedet (det gamle børnehjem ) starter en 
ny kursusrække.

19. Bent Have m ed familie fortæller på Vestervang om 
deres oplevelser i M ellem østen.

21. BU I står for am atør-teater i Broagersalen:
»Carl Emil ta’r på landet«.

10. Afstemningsfest i Broagersalen. Taler: Rektor Ole 
Jellingsøe. Broager A m atørorkester og Havnbjerg- 
koret underholder.

6. Generalforsam ling for Lokalhistorisk forening. 
Jørgen Clausen fortæller om »Stenene på Broager
land«.

7. BUI indbyder til et møde med Karl O tto Meyer, 
Sydslesvigs førstemand.

17. Gymnastikopvisning på Skeide skole.
20. Broager Tennisklub holder stiftende generalforsam l.
26. Vestervang fylder 50 år.
1. Suna Nissen og John M øller forpagter Jes Jacobsens

hotel.
7. Reception og afsked med Astrid og Jes Jacobsen efter

26 år som beværterpar.
15. Bager Teddy Petersen overdrager sin forretning til 

H anne Schmidt og Palle Sørensen.
17. Den Lokale starter med kontor i Vestergade 20.
27. Lokalhistorisk Forening fejrer sit 10 års jubilæum 

med reception på arkivet i Møllegade.
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Maj 2. M argit M øller H ansen har 10 års jubilæum m ed
Hår-design i Borgergade, og udvider salonen.

27. Erik Moldt har 25 års jubilæum med sin vognmands
forretning på Skodsbølvej.

27. Parkunderholdning 5 lørdage - een pr. m åned med 
forskellige lokale grupper.

29. G am m elm ark Camping ved Chr. Caspersen kan fejre 
sit 25 års jubilæum.

Juni 1. Broager Pigegruppe holder sit årlige familietræf i
Skeldekobbel.

1. Børnedag i parken. Børnehaver og fritidshjem 
afholder et festligt arrangem ent fra kl. 14-15.30.

10. Strandhjem  i Brunsnæs fejrer sit 50 års jubilæum. 
Å bent hus.

17. Rideklubben er på udkig efter et nyt sted at væ re.
21. Set. Hansfest både i Broager, Vemmingbund og 

Skeide Vig.
27. Lokalhistorisk Forening indbyder til aftentur til 

M ølm ark, Stensliberiet, Kirstens cykler, rundgang 
og kaffe på Brunsnæs kro.

29. Ringriderfesten starter op på 4 dage.
Juli 1. Broager Byggekram lukker og flytter til Ulsnæs.

1. Adser Leick går på pension efter 35 år ved Broager 
skole, heraf de 19 år som led. skoleinspektør.

4. Reception på Rinkenæs M inkfarm . Ove H orne har
anskaffet 3 store huse til de smukke dyr.

27. Broagerlands geologiske samling åbner officielt, og 
kan beses i bibliotekets åbningstider.

28. Ombygningen af Storegade 33 kan begynde.
August 5. Broager Karrosseri og M otorværksted fejrer sit 60 års

jubilæum med en reception.
19. Egernsund Borgerforening arrangerer en udflugt pr. 

cykel til CathrinesmindeTeglværk.
24. Fåredag på Cathrinesm inde.
28. MK-Salon Vibeke udvider.

Septem ber 1. Broagers nye skoleinspektør, Flemming Jacobsen, 
tiltræder sin stilling.

1. Broue Tidende og Sundeved Posten indleder et
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O ktober

November

D ecem ber

teknisk sam arbejde.
11. Ministævne i Broager for bueskytterne.
16. M aleriudstilling på Dynt gamle skole.
30. Broager drengespejdere på overlevelsestur med start 

fra Tralsskov, G råsten.
6. E tablering af Egernsund VVS v. Peter Matzen.
6. De nye skydebaner ved B roagerhallen tages i brug af

skytteforeningen.
19. M argit og Hennings nye M erko-butik åbner i 

bymidten.
28. Brugsen fylder 70 år, hvilket fejres med en stor fest 

i Broagerhallen.
3. Salon Lis i Egernsund fejrer sit 25 års jubilæum .
4. Reception på Strandhjem m et i Brunsnæs.
8. Husholdningsforeningen afholder stort modeshow 

hos Jes Jacobsen.
8. Tværpolitisk m øde i B roagersalen, hvorblmull andet 

bymidten er til debat.
10. Efterskole i Skeide nærmer sig realitet c i
21. Kommunevalg og amtsråds va I g
22. Jørn Lehm ann Petersen afløsei IViei Nielsen 

som borgmester.
25. SkeldeG ym nastikforeningopløici am atørteater: 

»Frederik og Compagn i ■<.
6. Adventskoncert i kirken med am atørorkester og kor.
10. G ranitstenene i Broagers gadci bliver gjort en lille 

smule højere.
17. Juletræsfest i Skeide forsamlingshus.
20. Centrum  Grill ved Brugsen åbner.
31. Arbejdsformidlingen i Broager lukker, og man 

henvises til AF, Ringgade i Sønderborg.
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Fra arkivet
Arkivet har haft et travlt år. I januar m åned flyttede arkivet fra bib

lioteket til A nna’s Minde. Sammen med kom m unen havde vi indvielse 
af huset, hvor vi holdt en udstilling. A rrangem entet var en stor succes.

På vores generalforsamling i foråret blev arkivet udskilt fra forenin
gen, og fortsæ tter nu som en selvstændig institution.

Vi har haft den sorg at miste to af vore gode m edarbejdere.
D en 1. april 1990 døde Svend Hollensen efter lang tids svær sygdom.
Svend fulgte med stor interesse, hvad der blev afleveret af arkivalier 

til arkivet.
Han magtede også der at registrere arkivalier. H an rejste rundt her 

i Sønderjylland og underviste i registrering. H an var m eget populær, 
hvor han kom frem.

H er på arkivet m ødte han trofast frem hver tirsdag for at se de nyeste 
arkivalier, der var blevet afleveret. Når vi modtog et stort arkiv, og ar
bejdet hobede sig op, gik vi aldrig forgæves, når vi spurgte om Svend 
ville hjælpe, han kom gerne og hjalp til.

Den 27. august 1990 døde Edith Johannsen ganske pludselig. D et 
var et stort chok for os.

Edith var et meget elskeligt m enneske. H un var meget interesseret 
i vores arbejde, og var ekspert i gotisk skrift. Edith var uhyre nem at ar
bejde sammen med, og hun bliver svær at erstatte.

Både Svend og Edith 's død er et stort savn for arkivet og os.

EM M A, R A N D I O G  LORY
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