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FORORD Gennem de sidste ti år har den historiske inte
resse været i stadig stigende, - i de seneste år 
med dannelsen af talrige lokalhistoriske fore
ninger og arkiver til følge.

Vor tids mennesker har fået øjnene op for, at 
uden viden om fortiden som ballast får man en 
højst usikker sejlads ind i fremtiden.

Lokalhistorisk forening for Broagerland har 
med de to hidtil udsendte publikationer »BRO
AGERLAND« og »BROAGERLAND II« søgt 
at imødekomme halvøens beboere’s ønske om 
orientering om vor hjemstavns fortid. - Vi har 
ikke villet levere dybtgående videnskabelige af
handlinger, men jævnt og ligefremt berettet løst 
og fast om forgangne dage.

Den overordentlige gode modtagelse som de 
to skrifter har fået, kan tyde på, at vi har grebet 
sagerne rigtigt an. Når vi nu udsender »BROA
GERLAND III« er det med samme sigte som de 
to foregående.

Nogle af bidragene er genoptryk af lidet 
kendte levnedsbeskrivelser som fortjener at 
blive kendt af en større kreds, andre er original
arbejder, alt ved lokale medarbejdere.
Vi takker alle bidragsyderne til »BROAGER
LAND III« og anbefaler hermed skriftet til læ
sernes bevågenhed.

BOGUDVALGET
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Et hus i Brunsnæs
Bind 1, Blad 31, art. 23 a f Iller Ejerlav, Broager Sogn.

Materialet til denne beskrivelse af STRANDHJEM i Brunsnæs er i meg
et stor udstrækning hentet ved interview med nulevende, ældre menne
sker, der ofte har afsløret en forbavsende hukommelse for detailjer. Kil
derne er naturligvis ikke altid lige enige, men ved at sammenligne det 
indsamlede materiale, afsløres de fleste erindringsforskydninger, og et 
rimeligt sikkert begivenhedsforløb dannes.

Det ældste kendte fotografi af huset stammer fra omkring århundred
skiftet, hvor en mindre bygning i typisk tysk stil er indsat i et billede, der 
viser de to anløbsbroer i Brunsnæs. Under billedet står teksten: Koloni
al, og en ung pige med forklæde ses stående på hoveddørstrappen. Der 
er fire skorstene på husets skiffertækte tag, hvoraf den ene er væsentlig 
sværere end de tre andre.

Jeg har ikke kunnet få sikre oplysninger om, hvem der har bygget 
»kolonialbutikken« eller helt præcist, hvornår huset er opført, så vi må 
støtte os til de kort, der opbevares på Landinspektørkontoret i Sønder
borg. På et Feltbogsblad fra maj 1891 er der nytegnet et grundrids af et 
hus på 92 m2. Huset er sikkert aldrig opført på det angivne sted, men af 
ukendte årsager flyttet 20 m mod NØ og opført som den afbillede kolo
nialbutik, starten til det senere STRANDHJEM.

Ejeren af grundstykket på Feltbogsbladet angives at være: rentier Ju
lius Wilhelm Ernst Eicholz, der også er den ejer, folk opgiver som den 
første ejer af huset. Det må nu være rimeligt at antage, at han også har 
bygget stedet. Tegningen på Feltbogsbladet bliver yderligere interessant 
ved en indtegnet vinkelbygning, beliggende sydvest for det nuværende 
STRANDHJEM, i parken, tæt ved den 10-12 m høje skrænt. Denne
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De første bygninger af det senere STRANDHJEM. Postbillede fra før 1904. Bygningerne er sikkert opført af 
Julius W. E. Eicholz omkring 1892 og rummede foruden et bageri, en kolonialbutik og en krostue.



Et smukt fajanceur, stående på en indlagt spilledåse, som kan fremføre flere melodier. 
En glaskuppel mangler. Uret har tilhørt fam. Eicholz fra STRANDHJEM. 
Familien gik fallit omkring 1896 og dere bohave solgt på en lokal auktion.

Julius Eich holz blev kaldt »millionæren« af lokalbefolkningen.
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vinkelbygning på ialt 145 m2 huskes ikke af nogen heromkring, men det 
er nærliggende at antage, at det har været fam. Eicholz's beboelse, ind
til nybygningen har været klar.

På et oversigtskort fra 1908 er denne vinkelbygning stadig indtegnet, 
men da vides den med sikkerhed fjernet.

Det er realistisk at angive byggetidspunktet af kolonialbutikken til et 
sted mellem 1891 og 1893. Bygningen rummede foruden kolonialbutik
ken også et bageri; i bygningen med den svære skorsten og en mindre 
krostue, hvor man bl. a. kunne købe brændevin.

Julius Eicholz kom vist fra Hamborg og blev af lokalbefolkningen 
omtalt som »millionæren«. Han må selvfølgelig også havde haft en del 
penge, når han således kunne starte en så mangesidig butiksvirksomhed, 
samtidig med han også påbegyndte et forsøgsfiskeri på Flensborg Fjord. 
Han lejede lokale fiskere til at fiske med sildevåd fra både, han anskaf
fede. Det blev nu ikke nogen større succes, da salget ikke kunne dække 
lønomkostningerne til fiskerne, der alle var ansat til en fast løn.

Mellem 1895 og 97 gik Eicholz fallit. Man er ikke af den mening, at 
det var engagementet i Brunsnæs, der væltede ham, men at der snarere 
skete noget økonomisk uheldigt andetsteds.

Hus, indbo og varelager blev solgt på en auktion, og de fine møbler 
der stadig findes fra fam. Eicholz's konkurs, vidner om et meget for
nemt hjem, der her blev splittet. Der blev solgt borde med marmorpla
der, fine udskårne chartoller og et smukt ur af fajance, hvor underdelen 
er en spilledåse, der kan spille flere melodier.

Husets nye ejer hed Marie og Peter Koch. Marie, født Karstensen, var 
født i Kær i 1868. Peter Hansen Koch var født i Lundtoft i 1859 og ud
dannet høker. I 1897 fødte Marie sønnen, Hans Koch.

Der var ret gode forhold for forretningsdrift med daligvarer på den 
tid i Brunsnæs. Der var 6 eller 7 teglværker i drift i området langs Iller 
strand, og befolkningstallet var højt, særligt i sommerhalvåret. (På et 
arkivbillede fra Iller gamle skole, er der 99 elever afbillet). På havnen i 
Brunsnæs var der også livlig trafik, da havnen var im- og eksporthavnen 
for Broagerland på det tidspunkt. Her kom dampskibene flere gange
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daglig med gods og passagerer fra ruten mellem Sønderborg og Flens
borg. Da vejnettet var dårligt udbygget, var der stor søgning til damp
skibsruten. Flensborg by var hovedaftager af levende dyr og korn fra 
Broagerlands bønder, og samtidig blev der på Webers bro i Brunsnæs 
losset korn (sikkert brødkorn), brændsel og i en periode brædder til Bø
ses savværk i Broager. Brunsnæs var et yndet udflugtsmål for Flensborg 
bys borgere, der fra damperen myldrede i land med og uden madkurve. 
En god sommersøndag kunne bringe 100 - 150 passagerer til Brunsnæs.

Som konkurrent havde de nye ejere Færgekroen i Brunsnæs (Bruns
næs Fjordvej 24) og kroen Iller (Illervej 28). Der var ligeledes mindre 
dagligvarebutikker i forbindelse med kroen i Iller, ved Iller strand (Iller 
strandvej 27) og i Brunsnæs (Brunsnæs Fjordvej 31). Et mindre bageri 
var igang nær »Villaen« i Iller (Slotsvej 12). Selvom det antalsmæssigt 
var mange indkøbssteder i området, så var det nok Peter og Marie 
Koch, der hurtigt fik den største andel af omsætningen.

I bageriet ansattes der omkring 1898 en bagersvend, der hed Poul 
Godtlieb Gunnersen. Poul Gunnersen kom fra Sønderborg, hvor hans 
forældre var kendt som »kloge folk«. Hans opgave, udover at passe 
bageriet, var at køre rundt på Broagerland på en brødtur. Gunnersen 
havde selv »arvet« lidt af de evner hans forældre var kendt for, så han 
satte arme og ben i led og solgte rød og grøn homopatsalve i forbindelse 
med brødturen. Der blev i den forbindelse opført en stald- og ladebyg
ning til bagerovnen og til to heste. (Se side 54)

Hvis forretningen lykkedes for fam. Koch, så havde de klare proble
mer i ægteskabet. Marie fødte i 1899 sønnen Peter, men holdt sig mere 
og mere til bagersvenden Poul Gunnersen. Hans Koch blev syg, blev 
svagere og svagere og døde i 1903 af tuberkulose. Da Hans Koch døde, 
blev sønnen Hans hentet til Kær og af bedsteforældrene opdraget der. 
Efterhånden som Peter voksede til, lignede han Poul Gunnersen så meg
et, at ingen var i tvivl om, hvem der var faderen. Disse omstændigheder 
var naturligvis kilde til mange rygtedannelser på egnen. Marie og Poul 
lod sig senere sammenskrive.

Omkring 1905-06 blev Poul og Marie enige om at udvide virksomhe
den med en hotelafdeling til overnattende sommergæster. En treetagers
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bygning blev opført sydvest for butikken og krostuen. Bygningen blev 
opført i samme tyske stil som anvendtes mange steder på den tid, med 
store, vedligeholdelseskrævende tagudhæng, og med mønstret mur
værk. Tagbeklædningen var cementtagsten. (Se side 16).

Mod havet opførtes en altan, der dels gav 3 af de 6 værelser på 1. sa
len en ekstra mulighed for at nyde udsigten over fjorden og dels danne
de en overdækket »udestue« og indgang til hotellets kro og spisestue. På 
2. salen var der 4 værelser. På billeder fra den tid ses to karnapper, der 
dog ingen praktisk betydning havde, men kun bygget på til pynt.

Nu fik bygningen endelig et navn. I gavlen mellem 1. og 2. sal blev der 
med store bogstaver skrevet: STRAND HOTEL BRUNSNIS. Gennem 
fa. Chr. Kloster i Sønderborg, blev der leveret porcelæn til køkkenet og 
på alle tallerkner og kander stod navnet trykt.

Det var Marie Gunnersen (Koch) der stod for arbejdet med sommer
gæsterne og hoteldriften. Nu kunne der købes middagsmad og kaffe til 
servering i den store sal, og stedet blev hurtigt velbesøgt; også af den lo- 
kake befolkning, der kom kørende i hestevogn til stedet. Det fik et godt 
ry blandt de overnattende sommergæster, der som regel hørte til de mere 
velhavende. Marie, der kunne overkomme meget, huskes som en selv
sikker, lidt mandhaftig dame, der gik med kravetøj, sort slips og røg ci
garer. En del nabokoner blev inddraget i den stadigt voksende forret
ning, der særlig om søndagen med fuldt hus krævede megen hjælp. Poul 
Gunnersen tog sig mest af bageriet og brødturen samt udenomsarealer
ne, hvor der blev anlagt en parklignende have med plæner, snoede stier 
og rosenbede. Der blev lavet trappe til stranden og en sti mod damp
skibsbroen. For at glæde gæsterne, havde man på et tidspunkt 3 påfugle 
gående, der spankulerede rundt og gav det hele et mere eksotisk præg.

Den ynste søn, Peter, voksede til og blev en stor og solid fyr, der 
skabte sig et vist ry på egnen. Han havde som regel rigeligt med penge og 
nød de fattige skolekammeraters misundelse ved at kunne købe soda
vand og kiks. Han var også en vovehals, der opnåede en vis popularitet 
med sine vovestykker og gale streger. F. eks. kørte han ned af egnens 
stejleste bakke (Runddelen) på cykel uden at bremse. Han cyklede rundt 
på scenebygningens (Bliver omtalt senere) flade tag og hængte naboens
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Postkort fra omkring 1909. Bagest den nyopførte hotelfløj, 
der rummede 10 værelser på 1. og 2. sal og som i stuen, bag altanen 

indeholdt en spisesal og en krostue.
Værtsparret, Marie og Poul Gunnersen, der lod hotellet opføre, 

flankerer her en del ukendte personer, sikkert gæster.
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På billedet ses STRAND HOTEL BRUNSNIS fuldt udbygget. Tilbygningen t. h. i billedet rummer en sal med scene. 
Indvendig led denne bygning stærk overlast af senere indkvarterede tyske vagtsoldater. Scenebygningen blev revet ned i

begyndelsen af 1930 erne, kun omkring 20 år gammel.



kat i et træ. Der opstod brand i bageriet omkring 1912, Peter tog en 
hest, og red skyndsomst til Iller, hvor han hos den lokale brandkaptajn, 
Asmus Lorentzen, fik udleveret brandhornet. Han red foran sprøjten 
og truttede så kraftigt og højt i hornet, at der gik ry af det længe efter.

Der kunne efter branden købes røgsværtede varer til billige penge i 
butikken, men branden blev ikke så omfattende. Det gik mest ud over 
bageriet og lageret.

Endnu et stort byggeri skulle Marie og Poul Gunnersen gennemføre. 
En bal- og teatersal blev i 1912 eller 1913 bygget ud i haven mod sydvest. 
Bygmesteren var Frederik Horn fra Broager. Bygningen rummede en lil
le scene i den fjerneste ende, med adgang gennem en dør på hver side af 
scenen. Under scenen fik hotellet sin vin- og ølkælder, med adgang ude
fra. Adgangen til balsalen skete gennem spisesalen, hvor de to sydvend
te vinduer blev fjernet, vindusåbningerne forlænget til gulvhøjde og en 
lille trappe med et par trin, førte gæsterne ned i balsalen. Det vindue i 
krostuen, der også blev indesluttet i tilbygningen, blev siddende uberørt. 
Langs væggene var der træpaneler i 1 Vi mtrs. højde, på samme måde 
som der var paneler i kro- og spisestue. Langs væggen var der bænke. 
Belysningen i hele huset foregik fra gas, der dannedes af karbid og via et 
rørsystem ledtes ud til de enkelte brændere.

Tilbygningen blev fra starten en succes. Der blev holdt lokale danse
fester med musik, spillet dukketeater for børn og voksne, fejret dia
mantbryllup (gamle Brag, tidligere skipper på Jagten »Skæve Anna«) 
og dækket op til kaffebord, når sommersøndagsgæsterne indvaderede. 
Om vinteren gik man her til danseskole, hvor danselæreren en overgang 
hed Hans Hansen fra Dyntmark, der kom kørende på motorcykel og 
selv leverede musikken med sin violin. Det skal siges, at næsten alle børn 
dengang gik til danseundervisning.

Til salen havde man lejet en stor musikautomat, der for 10 pfennig
stykker kunne spille op til flere melodier. På en piedestal i krostuen stod 
ligeledes et musikinstrument, nemlig en grammofon med en stor tragt 
på. Ligesom musikautomaten skulle den trækkes op gennem et hånd
sving, og kunne kun køre, hvis der blev lagt en mønt i.

Så kom krigen i 1914, og den skulle hurtig vise sig at blive en katastro

17



fe for familien Gunnersen og for Strand Hotel Brunsnis. Mange mænd 
fra egnen blev indkaldt, godsmængden og antallet af passagerer blev 
stadig mindre, handlen i butikken dalede i takt med vare- og pengeknap
heden, sommergæsternes antal dalede, og de der kom, havde mindre 
råd. I 1915-16 måtte Gunnersen sælge (gik måske fallit) og flyttede til 
Flensborg. Her startede de en sodavandsfabrik. 11917 dør deres søn Pe
ter efter en for kraftig bedøvelse hos en tandlæge. Poul Gunnersen bliv
er indkaldt i slutningen af krigen og genser på et tidspunkt STRAND 
HOTEL BRUNSNIS, men da som vagtsoldat i den tyske hær.

Efter Marie og Poul Gunnersens salg af STRAND HOTEL BRUNS
NIS kommer der en periode af husets historie, der er svær at få hold på. 
Huset stod i perioder tomt, havde skiftende ejere eller bestyrere, der 
som oftest kun har været der så kort tid, at de ikke huskes af den lokal- 
de befolkning. Om bageriet kom igang igen efter branden og indtil sal
get af hotellet, huskes ikke. Efter salget har det ikke fungeret. Kolonial
butikken har ligeledes været lukket siden salget. Spiritusbevillingen for
svandt med Gunnersen og såvidt nogen husker, har ingen søgt eller fået 
tildelt bevillingen siden.

Fam. Gunnersen har muligvis afhændet Hotellet til en køber fra 
Flensborg. Der blev ansat en bestyrer, der hed Lisbeth. Hun var tysker, 
men kunne tale dansk. Hver dag kom der en mand med damperen fra 
Flensborg om formiddagen, og var så på hotellet indtil eftermiddagsbå
den gik mod Flensborg. Lisbeth boede alene i det store hus om natten, 
og havde sommetider en lokal skolepige til at bo hos sig, fordi hun var 
lidt bange for mørket. Lisbeth havde på et tidspunkt ansat et par unge 
piger i huset; Tidde Tevs fra Iller og Anni Poulsin fra Broager.

De begivenheder der huskes fra 1916 - 1920 har næsten alle noget med 
krigen at gøre.

I 1916 eller 1917 kom der for første gang en anden slags gæster til ho
tellet. En damper fyldt med sårede, tyske soldater anløb Brunsnæs. Det 
var soldater fra lazarettet i Flensborg, der for opmuntringens skyld 
skulle på en lille udflugt. Lokale kvinder fra Brunsnæs stod parat for at 
hjælpe med at få de sårede transporteret til STRAND HOTEL BRUNS-
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NIS. Nogle kunne selv humpe derop på deres krykker, andre måtte kø
res. Kvinderne hjalp også med til at servere for soldaterne, og da de fle
ste på egnen selv havde sønner eller mænd i krigen, var det ikke svært at 
få hjælpere til den slags frivillige arbejde. Hotellet blev i resten af krigen 
hvert år målet for den slags udflugter.

Under krigen finder der en episode sted på Hotel Brunsnis, der uden 
tvivl skabte lidt morskab hos befolkningen. Hovedpersonen var den 
upopulære politimand, Nadolski, der tog sine opgaver meget alvorlig og 
som ikke havde særlig megen humoristisk sans. Fire frontsoldater på or
lov sidder således en aften på STRAND HOTEL BRUNSNIS og har 
drukket lidt rigeligt, da Nadolski træder ind med pikkelhue og det hele. 
Han siger, at nu er klokken 23, og der skal lukkes, så alle skal gå hjem 
nu. En af frontsoldaterne rejser sig, ser Nadolski ind i øjnene og spør
ger, hvem der bestemmer her! Det var Nadolski ikke i tvivl om, at han 
gjorde. Så sagde soldaten, at han kom fra fronten, hvor han havde 
skudt adskillige, og hvis Nadolski ikke forsvandt øjeblikkelig, så ville 
han blive den næste i rækken. Nadolski gik i stor hast ud af skænken til 
alles morskab. Frontsoldaterne var enige om, at når de endelig var kom
met hjem på orlov, så ville de også havde lov til at more sig lidt. Nadol
ski gjorde så vidt vides ikke mere ved den sag.

Da krigen startede, kom der vagtsoldater til egnen, som skulle patrul
jere langs kysten omkring Brunsnæs. Således var det også på alle andre 
kyster. De soldater, der kom i Brunsnæs-området, var i starten unge 
mænd fra Flensborg og omegn, men de blev ret hurtigt udskiftet med æl
dre mænd fra Hamborg-området, da de yngre skulle bruges ved fronten.

Vagtsoldaterne boede først hos den lokale befolkning, for at bo nær 
ved patruljeringsruterne og for at bo spredt. Selvom de havde ratione
ringskort, og der blev betalt en mindre sum for opholdet til værtsfamili
erne, så havde man i 1917 ikke mulighed for at bespise dem længere, da 
man næsten ingen varer kunne købe, og de lokales forråd var spist op. 
Vagtsoldaterne blev så flyttet til større gårde i omegnen, da man antog, 
at man der havde lettere ved at skaffe fødevarer. Således havde Midt
skov og Overskov soldater indkvarteret i den periode.

Omkring slutningen af 1918 blev vagtmandskabet flyttet til STRAND
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Et hold tyske vagtsoldater fotograferet i haven på STRAND HOTEL BRUNSNIS. Soldaterne blev indkvarteret i det tomme 
hotel i slutningen af 1. verdenskrig og havde kvarter her i nogen tid efter krigens ophør.



HOTEL BRUNSNIS, der havde stået tomt i en periode. Det har sikkert 
været Amtsvorstander Hansen, Midtskov, og byfoged, fisker Peter 
Flugt fra Kejserdom, der har foranstaltet denne flytning.

Soldater flyttede således til STRAND HOTEL BRUNSNIS uden der 
var værtsfolk til stede, så de skulle selv klare madlavningen, rengørin
gen og opvarmningen. I en periode kom der igen yngre soldater til vagt
holdet, og da skete der store hærværksskader på hotellet. Specielt gik 
det ud over den nybyggede balsal, hvis gulv og vægpaneler, og sikkert 
også dele af inventaret blev brændt i vinteren 1918-19. Messinghanerne 
til den sindrige gasbelysning blev skruet eller brækket af.

Efter krigens ophør var der således soldater i området stadigvæk. 
Vagtsoldaterne på STRAND HOTEL BRUNSNIS skulle bl. a. sejle 
med en patruljebåd rundt på fjorden, selvom der efter de lokales me
ning ikke var noget at overvåge eller holde øje med. En dag, da soldater
ne kom sejlende tilbage mod Brunsnæs efter en tur til Flensborg efter 
brændstof, ville én ombord sætte flag, da de var ud for Holnis. Det var 
ganske unødvendigt, da de var så tæt ved at være i havn, og gjorde ulyk
ken dobbelt kedelig, da soldaten faldt i vandet og druknede, og først 
drev i land 14 dage efter.

STRAND HOTEL BRUNSNIS tog ved det hærværk, der overgik hu
set, skade på sin -krop- under 1. verdenskrig, men endnu større ydmy
gelser skulle overgå huset, da hotellet skulle komme til at være rammen 
om et bordel. Det stod kun på i kort tid, og det skete omkring genfore
ningstiden. Det er godt nok ikke mange ting, jeg kan få på bordet fra 
denne epoke af husets historie, da ingen tilsyneladende kan huske helt 
præcist, hvad der foregik. Pigerne blev fremskaffet gennem Flensborg 
Avis, hvor der blev annonceret efter unge piger, der ville lære finere 
madlavning. Hvordan det så lykkedes ejeren, der var dansker, at få pi
gerne bag ansøgningerne til at være serveringsfrøkner med udvidede be
tjeningspligter, melder historien ikke noget om. Mod betaling kunne 
man få serveringspersonalet til at vise udsigten fra hotellets værelser 
ovenpå.

Det fortælles, at en af pigerne fra den periode flyttede ind til Karl von 
Schonski, der var grevesøn fra Østrig og som med tilladelse til at flage
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med Hansaflaget boede på Slotsvej 12. Hun boede der kun en måneds 
tid, da hun efter grevesønnens mening ikke var rigtig klog; hun gav 
nemlig kaninerne brød og hønsene hø.

Det har ikke været den store søgning til STRAND HOTEL BRUNS- 
NIS som bordel; ialtfald kom der en ny ejer til hotellet omkring slutnin
gen af 1920. Ejeren huskes kun som NILS, og han indrettede hurtigt den 
molesterede balsal til skydebane, hvor man om søndagen i kirketiden 
kunne skyde efter skiver med luftgeværer og pile. Stedet blev godt be
søgt af den lokale befolknings yngre og ugifte mænd.
De unge på stedet havde hos Niels lidt forståelse for deres aktivitet
strang, og mod at betale for kaffen, kunne der godt arrangeres lukkede 
danseaftner, hvor f. eks. Chr. Flugt fra Kejserdom spillede på harmoni
ka. Det måtte altid være lukkede fester, da Nils ikke havde tilladelse til 
at arrangere åbne baller.

Om Niels fortælles det, at han tømte askebægernes indhold, for at 
blande det med fugtigt udskrads fra den tids mange halvlange piber, 
samt tømte pibernes savledåser (sjaffeldoes) ned i blandingen. I passen
de portioner indtog Niels nu dette, formede det til en pølse i munden, og 
anbragte »pølsen« foran tænderne i undermunden. To sorte striber af 
spyt løb sædvanligvis ud langs hans mundvige. Omkring 1922 køber Niels 
kroen i Dynt.

Den næste ejer hed Grunspinch og var lille af statur. Da han som regel 
gik klædt i grønligt »skovfogedtøj« fik han ret hurtigt tilnavnet »Den 
grønne (grøen) dreng«. Hotellet var i den tid Grunspinch ejede det ikke 
åbent for offentligheden.

Det fortælles om ham, at han engang gik på jagt langs strandkanten, 
hvor han skød en havmåge i luften. Den faldt ned et stykke ude i vandet, 
og han fik bådbygger Heinrich Mortensen (boede Iller Strandvej 26) til 
at hente den i sin båd. Heinrich fik 5 kr. for sin ulejlighed, hvilket var 
overdrevent mange penge. »Det er alt for meget«, fortalte Heinrich til 
Grunspinch, »det er den slet ikke værd.« Grunspinch svarede, at det ik
ke var mågens værdi han betalte for, men det var for sportens skyld.

Igen skulle STRAND HOTEL BRUNSNIS sælges. Hotellet havde fra
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krigens start været udsat for stadigt forfald. Med det nye ejerpar vendte 
denne udvikling, takket være Sofie og Nis Chr. Hansen, som købte hu
set i 1931.

Det startede næsten symbolsk med, at fam. Hansen lod huset skifte 
navn, og skrev STRANDHJEM BRUNSNÆS på gavlen. Det har været 
husets navn siden. Nis Hansen (f. 1895) var udlært joller (hjulmager), 
men havde efterhånden skabt sig en god stilling som assurandør ved sy
geforsikringsselskabet NUTIDEN. Han bliver senere inspektør ved sel
skabet. Hans arbejde medførte imidlertid, at han ofte var borte fra 
hjemmet, så da hans kone manglede noget at rive i, besluttede de sig til 
at købe det forsømte hotel i Brunsnæs. Nis Hansen og Sofie (f. 1900) 
havde fire børn med sig: Heinrich, Dagny, Nis og Maga. De tre ældste 
børn var med Nis Hansens afdøde første kone. På Strandhjem fødes 
endnu et barn, nemlig Christian.

Nis Hansen rev først balsalen ned, da den kun 20 år gamle bygning 
var svært medtaget. I gårdspladsen, ud for den gamle kolonialbutik op
føres en toiletbygning med to eller tre rum til damer og et toilet og et pis
soir til mænd. Der var stadig tale om gammeldags toiletter med spand. 
Der var indlagt elektricitet i bygningen, da fam. Hansen købte den, men 
hvornår det skete er uvist. Der var en sti mod anløbsbroen i Brunsnæs. 
Denne sti blev udvidet, så der kunne køre en vogn på den, og evt. gæster 
kunne således hentes i vogn ved damperen. Nu blev hotellet så igen åb
net for sommergæster, men i modsætning til før, skulle gæsterne selv 
holde sig ved kost, og de havde adgang til et lille køkken i den ældste del 
af bygningen.

Som medhjælper i huset ansatte de Sofie Duus fra Iller. Som alt- 
mulig-mand havde de gamle Petersen. Begge boede hos fam. Hansen.

Nis Hansen havde lyst til havearbejde, og han anlagde en smuk have 
på det sted, hvor balsalen blev revet væk. Ligeledes lavede han en stor 
stenhøj og beskar æbletræerne, der havde været stærk forsømte, som så 
meget andet på STRANDHJEM BRUNSNÆS. Det viste sig desværre 
hurtigt for fam. Hansen, at det var et fejlkøb de havde lavet, da arbej
det med sommer- og kaffegæster ikke tiltalte Sofie Hansen, så de satte 
hotellet til salg i 1935.
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De nye ejere køber STRANDHJEM BRUNSNÆS den 1. maj 1935. 
Handelsprisen var 9.500 kr., der blev afviklet på den måde, at køberen 
overtog et lån på 4000 kr. i Kreditforeningen for industrielle Ejendom
me, 3.500 kr. blev stående med pant i huset, og 2000 kr. blev udbetalt 
kontant.

Christian Lehmann Frederiksen (f. 1897) og Dorothea Elisabeth Fre
deriksen (f. 1900) kom begge fra Ballum, hvor de tidligere havde haft en 
købmandsgård. Den svære krise i 30 erne havde bevirket at familien 
måtte se sig om efter en anden levevej. De medbragte 5 børn: Hans Pe
ter, Ehm, Thyra, Tage og Ove.

Naboen, Hansen (Klør Fire 10) havde et godt råd til familien, da de 
hilste på ham første gang, og det lød, at havde de lidt penge, så skulle 
de skynde sig at rejse, for ingen havde endnu tjent penge ved at eje 
STRANDHJEM. Nu var familien heldig, da de ingen penge kunne sætte 
til, fordi de også havde måttet låne sig til den kontante udbetaling. Til 
driften i de kommende år måtte de ligeledes støtte sig til familimedlem- 
mer, der troede på deres muligheder og på lokale handlende, der ville 
give dem kredit.

Huset trængte til at blive istandsat. De to udvendige karnapper på den 
store bygning blev revet ned, da de var utætte. Skorstenen, der ses på 
billedet mellem karnapperne, blev genetableret, så flisekakkeloven i 
krostuen kunne anvendes. Huset blev malet og tapetseret, gulvene ferni
seret og haven ryddet og tilplantet.

Den 17. juli 1935 annonceres der for første gang i Broager Avis (fin
des på arkivet) og man er igen parat til at modtage de første gæster og 
pensionærer på helpension. Familien Frederiksen har ingen erfaring i 
hoteldrift, og man lytter til de gode råd, de første gæster giver. Der var 
bl. a. en fam. Volquardsen fra Flensborg, der tidligere havde boet på 
STRANDHJEM, og som også havde erfaring fra andre steder, som gav 
mange værdifulde tips til den nystartede familie.

De får en god start. En opgørelse i august måned udgivet i Broager 
Avis, viser, at af fremmede, overnattende gæster på Broagerland har 
STRANDHJEM haft broderparten med 41 gæster. Da man ikke rådede 
over nok senge, måtte familien den første sommer ud af deres egne, hvis
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STRANDHJEM omkring 1938. Værtsparret, C. L. Frederiksen og D. E. Frederiksen ses her fra 
børn og gæster. Der hænger et skilt der annoncerer salg af Coca Cola. 

Dette produkt blev solgt fra STRANDHJEM fra 1937.
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der var fuldt hus. Mangel på sengetøj bevirkede, at det snavsede måtte 
vaskes samme dag, som gæsterne rejste, for at være klar til de nye. Der 
var andre besværligheder forbundet med at have mange gæster. F. eks. 
var der kun en udvendig brønd bag værelsesfløjen. Alt vandet til husets 
forbrug skulle pumpes op med håndkraft her. Til gæsternes »toilette« 
var der en stor kande vand og et vaskefad på hvert værelse. Ligeledes 
var der en toiletspand på alle værelser, der skulle tømmes og skylles hver 
dag.

Det gik også på andre måder rimeligt fremad for familien, idet den i 
1936 fik nr. 6 i rækken, Kjeld. Sommerens indtægter kunne dække vin
terens forbrug, samt klare de nødvendige afdrag på lån. Der var iflg. 
gæstebogen 57 gæster i 1936. I 1937 var der 70 gæster og 1938 toppede 
med ialt 115 gæster. Et ophold på STRANDHJEM varede normalt 1 til 
2 uger. Vinterperioderne blev anvendt til at istandsætte huset og lave 
større eller mindre ombygninger. I maj 1938 blev huset vurderet af Kre
ditforeningen for industrielle Ejendomme, og da blev vurderingssum
men angivet til 27.000 kr.

I august 1939 kommer chocket, da Hitler lukker grænsen til Danmark 
for tyske turister. Alle tyske gæster bliver hentet i busser, og ikke alle 
havde penge til at betale regningen med. Nogle sendte pengene bagefter, 
men andre undlod helt at betale. Tæppet var nu trukket bort under ho
tellets eksistens, da man nu kun kunne få danske og nordiske turister. 
Ialt er der indskrevet 52 gæster i 1939.

Krigsfrygten lurede i Europa, og med Hitlers skridt kunne man frygte 
det værste. I efteråret 1939 blev der med lys og lygte ledt efter ideer og 
muligheder for at anvende det store tomme hus til andet formål. Tiden 
var knap og pengene få.

En af ideerne man undersøgte var, om huset kunne anvendes som et 
rekonvalescenshjem for patienter fra Sønderborg Sygehus. Dorothea 
Frederiksen havde en periode været diakonisseelev på Diakonissestiftel
sen i Flensborg, så hendes færdigheder kunne måske anvendes. Man 
forespurgte, men svaret var negativt. En henvendelse gennem socialråd
giver frk. Klink Larsen, Augustenborg resulterede i en besigtigelse af
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huset, og man lovede, at man vil sende nogle nervesvækkede, men selv
hjulpne patienter fra Sindsygehospitalet i Augustenborg.

Den første patient modtog man i nov. 1939. Han hed Anton Iversen. 
Den næste, der kom i marts 1940 hed J. Schniegler. I okt. 1940 har man 
5 patienter, og gæstebogen viser, at der også har været 7 overnattende 
gæster, fordelt på hele sæsonen.

Plejen af patienterne blev nøje overvåget fra Augustenborg bla. a. 
med uanmeldte besøg. Plejen må åbenbart findes forsvarlig, da 
STRANDHJEM i okt. 1941 har 13 patienter. Som et kuriosum kan det 
fortælles, at i maj 1941 kom Hermann Brandt til Strandhjem; han er 
stadig beboer i huset. (1984)

I efteråret 1941 bliver der installeret centralvarme, vandskyllende toi
letter og rindende vand. Arbejdet laves af fa. Quitzau fra Sønderborg 
for 3.937 kr. Arbejdet loves færdig inden jul og juleaften kl. 17 forlader 
de sidste arbejdere huset.

Der sker i årene fremover stadige forbedringer i huset. I spisesalen 
bliver der lavet 4 værelser. Toiletbygningen, der dels er blevet overflødig 
og dels har taget skade i en voldsom storm i 1942 bliver brudt ned og ste
nene anvendt til opførelse af en svinestald i forlængelse af laden. Her la
ves ligeledes to gammeldags dasser, da der er patienter, der ikke vil bru
ge de nyinstallerede, nymodne toiletter. Der opføres et spisekammer og 
en baggang i forbindelse med køkkenet, der også bliver moderniseret. 
Døre og trapper flyttes, og huset bliver mere og mere egnet til sit nye 
formål.

Familien får i al travlheden endnu en dreng, da Christian fødtes i 
1942, og danner punktum i en række på 7 børn. Ikke alle ting fungerer 
lige tilfredsstillende; f. eks. gav en installeret, brugt vandpumpe mange 
ærgelser. Da der ikke var tilstrækkelig forsyning af elektricitet, måtte 
pumpen ikke kobles direkte på anlægget, men skulle pumpe vandet op i 
en tank på loftet, hvilket kun måtte ske om natten. I travle perioder var 
man nødt til at starte pumpen i utide, hvilket indbragte en reprimande 
fra Sønderborg Elværk, da en kontrollant opdagede det på et uanmeldt 
besøg.

STRANDHJEMs kapacitet var normal 18 patienter, fordelt på 10 væ-
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reiser. I kortere perioder har der været endnu flere for at hjælpe en be
trængt kommune. Efterhånden som hjemmet skaffede sig et bedre og 
bedre ry, henvendte kommunerne sig selv til STRANDHJEM, og færre 
og færre af de nye patienter kom fra Augustenborg. I mange år fungere
de STRANDHJEM således som alderdomshjem for Ullerup kommune, 
der ikke selv havde noget hjem for ældre. Den tidligere krostue viste sig 
at være et stort aktiv for huset, da det fint kunne fungere som spise- og 
opholdstue. Ingen andre hvilehjem eller alderdomshjem i området hav
de noget tilsvarende.

I nov. 1962 solgtes STRANDHJEM til familiens næstældste søn, 
Ehm. Huset blev solgt for 85.000 kr. samt nogle aftægtsforpligtelser til 
forældrene, der byggede hus i Brunsnæs, (Klør-Fire 5).

STRANDHJEM var udmærket vedligholdt ved overtagelsen, men der 
var mange ting, der var nedslidte, f. eks. vinduer, fyr, tag o.s.v., så dia
kon Ehm Frederiksen (f. 1926) og plejerske, Tove Frederiksen (f. 1931) 
havde nok at tage fat på. Heldigvis kom der nye og bedre økonomiske 
tider for alle op gennem 60-erne og 70-erne, og Ehm gik til opgaven med 
friske kræfter.

I 1963 blev der i forbindelse med fyrkælderen under den gamle kolo
nialbutik, udgravet et nyt rum til et større oliefyr samt tørre- og stryge
faciliteter. Vaskehuset blev udvidet ved at inddrage en del af laden. Der 
blev lagt nyt gulv og indsat nye vaskemaskiner.

I 1964-65 lavede Ehm et badeværelse på 2. sal, så der kunne tages end
nu et værelse i brug til en beboer, samt give bedre betingelser for deres 
to døtre, Kirsten og Birgit. Værelsesfløjen fik et nyt etternittag ved sam
me lejlighed.

I 1969-70 blev stuen (den første krostue) udvidet. Overvejelser om at 
udvide hele hjemmet med en 2 etagers udvidelse mod syd, resulterede i 
udarbejdelser af tegninger. Myndighederne gav deres tilladelse, og Ehm 
gik igang med at grave ud til fundamenterne og bygge kælderetagen, der 
rummede et sikringsrum og store depotrum. De fortrød imidlertid, om
bestemte sig, og afbrød det igangværende byggeri. I 1970 forøgedes fa
milien med en efternøler, Lenette. Den gamle veranda, der nu var pil
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rådden efter ca. 65 år, blev erstattet af en tilbygning, der betød en udvi
delse af beboernes opholdsrum.

I 72-73 udvidede Tove og Ehm STRANDHJEM mod NØ, hvor der 
blev plads til 2 mindre værelser til personalet og et rum til én beboer. I 
enden af bygningen var der en åben gavl, og plads til redskaber og en 
traktor.

I 1975-77 blev der sat en gul skalmur om næsten hele bygningen, 
hvorved hele huset skiftede karrakter og udseende. Der kom ved den lej
lighed mange nye vinduer i huset. Ligeledes skulle huset leve op til 
brandmyndighedernes krav om brandsikre trapper og døre, samt to ud
gange fra hver etage.

Den 26. jan. 1978 døde Ehm Frederiksen, og Tove måtte fortsætte 
som leder af hjemmet indtil hun i sept. 1980 solgte STRANDHJEM til 
en institution, der hedder: Den selvejende institution, Plejehjemmet 
STRANDHJEM, Brunsnæs. Købsprisen var 1.020.000 kr., hvoraf de 
650.000 kr. blev ydet som et lån fra Broager Kommune. Købet kommer 
istand på initiativ af: Foreningen af diakoner i Danmark. Bestyrelses
formanden var i perioden 1. sept. 1980 til marts 1981 I. Markussen, 
Nordborg Plejehjem. Fra marts 1981 har formanden for plejehjemmet 
STRANDHJEM været assurandør og tidligere socialudvalgsformand 
Preben Møller, Egernsund. Bestyreren har i hele den sidste periode væ
ret sygeplejerske Ruth B. Nielsen, der sammen med Klaus Nielsen og de
res to døtre bor på hjemmet. Der er nu 12 beboere.

Oplysninger, der kan supplere eller ændre noget a f det her skrevne, er 
meget velkomne og kan skriftligt sendes til

C. Frederiksen 
Klør-Fire 20 

6310 Broager
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STRANDHJEM BRUNSNÆS i »moderne« udgave fra 1979.
Bygningen er delvis skalmuret. Hovedbygningens tagudhæng er fjernet, og bygningerne forsynet med nye vinduer.

Foran ses den murede veranda.



Min oldefars bryllup og 
stormfloden 1872
Hans Chr. Andresen, Rojhus:

Udtog a f hans livserindringer, nedskrevet 1911

Min oldefar født 20. 3. 1842, død august 1914,var ældste søn af gård 
ejer Hans Christian Andresen, Rojhus på Skeldemark. Efter en rolig 
barndom med skolegang i Skeide, dog afbrudt af krigen 1848-50, hvor 
han oplevede indkvartering af tyskerne samt at kommme til forhør hos 
herredsfogeden i Broager, fordi hans fader var mistænkt for forbindelse 
over vandet med danskerne.

Han nævner også: »At der i min skoletid var godt kirkebesøg, men at 
det ikke altsammen var ægte gudsfrygt, fremgår af at enkelte karle, som 
var med til at køre til kirke, nok ved lejlighed kunne få sig et slag kort 
under gudstjenesten på det såkaldte »gamle loft« i det nordre kapel, 
hvor der var et temmeligt højt forværk, så de kunne gøre det så temme
ligt i skjul.«

Ligeledes nævner han, at han: »En vinterdag, da der var havis, var 
kørende med mine forældre til Lyksborg i Kane.Vi kørte ud fra den 
gamle færgebro (ved Brunsnæs) over til Holnæs, og derfra over land til 
Lyksborg. Det var forresten noget voveligt, da ingen havde kørt på isen 
før, men fader var ikke bange, og det gik også godt«.

Min oldefar blev konfirmeret i 1858 af pastor Schleppegrel, der havde 
været med i 3 årskrigen som løjtnant og var en brodersøn af den navn
kundige general Schleppegrel, der faldt ved Isted.

Efter konfirmationen var han hjemme nogle år og havde derefter for
skellige gode lærepladser blandt andet i Egen, hvor han fandt sig en kæ
reste, som han i januar 1864 blev forlovet med. Han fortæller, at de i
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krigen 1864 havde 30-40 mand Brandenborgere i indkvartering, ligele
des blev han sammen med andre karle fra Skeide beordret til at køre 6 
både fra stranden ved Storskoven til Dybbøl Skandser. Her måtte de op
holde sig nogle dage. Efter overgangen til Als den 29. juni, fik de lov at køre 
hjem.

Derpå opholdt han sig som optant nogle år i Jylland blandt andet på 
Askov Højskole. I 1869 kom han hjem og holdt 23. april 1872 sit bryl
lup, og nu lader vi ham selv fortælle:

Brylluppet stod efter den tids skik i vort hjem, og da det var ret stort, 
var begge loer, vognhuset og en stue fuldt besatte med gæster. Vi slagte
de en ko dertil, som jeg selv havde købt og fedet (rigtig nok med moders 
korn) og min svigerfader gav os en fed kalv. Vi dansede efter den tids 
skik i loerne, og det var der selvfølgelig ingen, der tog anstød af. To da
ge før brylluppet holdtes den såkaldte brudesengsdag eller, som den og
så kaldtes, »flæskaften«. Da kom den største del af mændene med hver 
et skinke eller undertiden penge i stedet for, sædvanlig 6 mark. Naboer
ne og de nærmeste i familien var indbudte til at »passe op«, som det 
kaldtes, og desuden kom sædvanlig alle de unge, som var indbudte og 
ville med til brylluppet, også den aften. Det blev først drukket kaffe 
med tvebakker til og et par kaffepunche bagefter, derpå spiste vi skinke 
og drak vin til, og så begyndte dansen. Det var ofte ligeså muntert den 
aften som på selve bryllupsdagen. Dagen efter gjordes så forberedelser
ne til det egentlige bryllup, hvilket jo de mange omtalte »oppassere« 
havde at besørge. Konerne havde jo alt, hvad der hørte til madlavnin
gen, at besørge, medens mændene under »skafferens« ledelse gjorde lo
er og lader i stand, for så vidt dette ikke var sket til brudesengsdagen, 
savede brænde, tærskede tvebakker i en sæk til bollerne i suppen m. m. 
Der var nu egentlig ikke meget at bestille for mændene. På bryllupsda
gen opvartedes der med suppe og kød og, efter et ophold, med skinke. 
Efter nok et ophold fik vi steg, hvorved det især gik løs med vinen. En
delig fik vi, endnu førend vi gik fra bordet, risengrød med smør i og 
»ungvin« til at dyppe i. Senere, efter at dansen var begyndt, fik vi kaffe, 
og derefter gik det løs med kaffepunche skiftevis med dansen. Dagen ef
ter brylluppet mødte alle oppassere igen til middagsmad og kaffe. Der
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var således megen tidsspilde ved hjemmebryllupperne, men det var jo 
skik og brug, og tog man det fra den gemytlige side, så kunne der også 
komme noget godt ud deraf. Det sidste hjemmebryllup her i byen var 
Lorens Jakobsens her på Skeldemark i 1896. I 1893 havde vor nabos, 
Hans Christensens sønner, Frederik og Christian, bryllup hjemme kort 
efter hinanden. Til disse nævnte bryllupper brugtes der dog et stort telt, 
hvilket var blevet helt almindelig for adskillige år siden, når det var i 
sommertiden. Nu holdes alle større bryllupper i krohuse mod en vis be
taling pr. person. - Min broders bryllup holdtes hos os i marts 1874, og 
ligeledes min søster Sophie Maries i oktober 1876. Min søster Marie So- 
phies holdtes i hjemmet i Dynt den 21. april 1874. - Det kan endnu til
føjes, at til det »tjenestgørende« personale ved hjemmebryllupperne 
hørte »krudpigerne« hvilke der altid var to. De havde den bestilling at 
låne kaffekander og kopper samt teskeer og skænke kaffe i brudestuen. 
Desuden skulle de pynte i brudestuen med blomster og grønt, og tilveje
bringe et billede med blomster og et vers på til brudeparret, som blev op
hængt på væggen over dets plads. Der var gerne en eller anden lejlig
hedsdigter, som man fik til at lave disse vers. En mand, der var meget 
yndet dertil, var skolelærer Jensen i Iller, senere i Snogbæk. Han malede 
også billederne dertil. Endvidere var der sædvanlig 4 »dækpiger«, som 
skulle låne bordduge, skeer, knive, gafler m. m. og dække bordene og 
tage af igen efter endt måltid, til hvilket sidste de dog altid hjælp nok af 
oppasserne. Til at ordne det hele og sætte maden på bordet havde man 
»skafferen«, som gerne skulle være en myndig mand, der forstod at hol
de orden med det hele. Ved større bryllupper blev maden altid kogt uden
for i nærheden af huset ved en såkaldt »kogehule«, en ca. 3 kvarter bred 
og omtr. lige så dybt gravet grøft med jernstænger lagt på begge kanter 
til at sætte kedlerne på, under hvilke der altså var plads til at fyre. Et telt 
med et bord i blev så bygget i nærheden for at beskytte mod solskin og 
blæst og regn. Her residerede »kogekonen« over sine medhjælpere, op
passerkonerne. Endnu et par funktioner måtte der til, for at alt kunne få 
sin rette gang, nemlig den såkaldte »skrikmager«, eller, som man kaldte 
ham andre steder: »skravmanden«, som havde at besørge borde og 
bænke tilvejebragt m. m. samt 2 »vintappere«. Vinen og brændevinen
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købtes nemlig altid dengang i ankere, og så skulle der jo nogen til for at 
besørge aftapningen, som skete efterhånden, som der blev flasker tom
me. Tillige havde de cigarerne i forvaring, og til dem eller til skafferen 
måtte man henvende sig, når man ville have en cigar. For øvrigt stod der 
altid tobak på bordene hos mandfolkene. Kogekonen, skafferen, skrik- 
mageren samt »tokonen« (vaskekonen) var altid folk, som gav sig af 
med disse bestillinger og som lejedes dertil. Man kunne så omtrent reg
ne, at der til et bryllups afholdelse medgik en uge. Man må vist nok til
stå, at ved siden af at man fulgte skik og brug med den slags bryllupper, 
gjorde man regning på at have en fordel derved; men selv dette var jo, 
ret beset, kun et lån, fordi man bagefter på en måde var skyldig til at gø
re gengæld ved at gå med, når man blev indbudt.

I 1870 under den fransk-tyske krig havde vi indkvartering i nogen tid 
af 4 tyske feltartillerister med deres heste. Vi gjorde også adskillige krig
skørsler, særlig med faskiner af buskværk fra Skodsbølskov til Dybbøl- 
skandserne, som blev sat i forsvarsstand. For resten berørtes vi jo ikke 
videre af denne krig, uden for så vidt, at der blev gjort indkaldelser til 
militæret. Her fra byen var bl. a. de ældre Jacob Nissen og Hans Peter 
Jensen, Henrik Jensens fader i Skeldgårdskobbel, med. Den sidste døde 
i denne krig. Af de yngre, som var med, blev Jens Thomsen, en broder 
til handelsmand Chr. Thomsen, skudt.

Den 10 oktober 1870 havde vi en meget stærk storm med nordlig vind. 
Der blæste 12 store træer, laveler, om, 9 i et vindstød og lidt derefter 3. 
De stod langs vejen syd for huset og haven i et gammelt stendige. - Dette 
gav anledning til, at jeg udryddede hele det hegn, som stod syd for vejen 
fra haven og om til den såkaldte korkmaj.

»Stormfloden 1872«
I 1872 oplevede vi den store stormflod den 13. november, som vi blev 

temmelig føleligt berørt af. Allerede aftenen før var vandet steget bety
deligt, og om morgenen var det meget højere end et almindeligt højvand 
og det blev ved med at stige. Det begyndte at trænge ind i Midtrøj fra 
Korkmajen allerede før middag over lavningen lidt syd for vejen. Dæm
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ningen ved vejen ved Korkmaj hæmmede nemlig vandet en del i at 
strømme indad efter mosen; men omsider brydes den til dels igennem, 
og vandet steg højere, så det varede ikke længe, før mosen var over
svømmet, og allerede midt på eftermiddagen fik vi vandet både fra den 
kant samt også ind ad Nørlyk fra Chr. J. Christensens eng; tilsidst kom 
det også fra syd igennem Lillekløft ved siden af vejen. Jeg var tilligemed 
vor nabo, Carsten Jepsen, redet ned til stranden, rigtig nok ad en om
vej, da ingen anden vej var mulig at komme. Vi måtte nemlig op igen
nem byen og ud forbi Hans Christensen, hvor vi satte hestene ind for 
derfra at gå ned til stranden. Hensigten var at få forhørt, hvorledes det 
gik med de folk, som boede på Kragesand. Vi færgede så en karl over 
strømmen ved slusen, som var brudt igennem om formiddagen, ved 
hjælp af et bagetrug og et reb. To huse var da faldne dernede, og folke
ne havde reddet sig på loftet i det tredie og sidste. Peter Hansens kone 
og deres to små børn var dog allerede tidligere på dagen kommet op til 
os. Endnu før aften måtte de øvrige forlade huset i en båd, som de hav
de liggende tilrede ved huset, og de landede ved kløftet på det sted, hvor 
Peter Hansens hus nu står. Peter Hansen med kone og børn blev hos os, 
indtil deres hus var gjort i brugbar stand. Peter Hansens plejeforældre, 
Christ. Hofmann og kone samt Hans Jepsen og kone, hvis hus, som 
stod længere omme til vest, også var faldet, kom om at bo hos Carsten 
Jepsen indtil videre. Foruden den skade, som højvandet gjorde på vor 
mark, fik vi det ind i 2 kornlader, hvor det nederste lag ødelagtes. I et 
kornhus og et høhus, som stod sydvest for huset, der hvor der nu er 
Abildgård, stod vandet ca. 1 Vi alen højt. Desuden druknede 11 får, som 
gik i Nørlyk og blev indespærrede af vandet i det sydvestlige hjørne ved 
Abildgården og vejen. Der stod den gang et temmeligt højt dige øst for 
Abildgården. Endvidere væltede der 5-6 bistader, som stod i haven, og 
blev ødelagte. Vandet stod højest omtrent kl. 7 om aftenen; da nåede 
det op til 2-3 tommer under det 3die eller næstøverste trappetrin ved stue
husdøren. I aftægtet stod det ca. 6 tommer ovet gulvet, så vi måtte bære 
nogle af moders møbler ind i vort stuehus, medens vi fik de øvrige sat 
op, så at de ikke stod i vandet. I begge loer lå tærsket korn, som vi fik 
travlt med at få båret op på loftet, før vandet kom ind. I stalden be
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gyndte det at komme ind ad dørene, og vi var belavede på at trække ko
erne andet steds hen, hvis det skulle blive fornødent. Der var endog i 
den anledning kommet flere mænd fra byen herud. Vi var næsten omg- 
givne af vand på alle sider af huset, kun ved det nordvestlige hjørne ved 
vaskekamret og brændselsladen var det tørt. Det var ret trist, således 
som det så ud. Vi talte nok af og til om, at nu kunne det da vist ikke sti
ge højere; men det var jo allerede så langt over, hvad vi nogen sinde hav
de oplevet eller hørt omtalt, at man kunne jo ikke vide, hvor grænsen 
skulle være. Glæden var derfor stor, da vandet hen på aftenen begyndte 
at falde. Inden sengetid var det allerede faldet så meget, at det var et par 
favne uden for leddet ved dammen. Om morgenen havde vi dagligt van
de. Men nu var det galt med alt det vand, der var kommen ind i lavnin
gen i Midtrøj og Hvenmose; det var en hel indsø, som ikke kunne løbe 
ud undtagen igennem det rør, som ligger fra mosen ved Lillekløft og ned 
til den gamle bæk, og da denne var tilsandet, ville det tage alt for lang 
tid. Men ved et møde af mænd fra byen, som holdtes i Skeide Kro for at 
forhandle om, hvad der kunne gøres for at bøde på den værste øjeblik
kelige skade, vedtoges det, at alle bønder i kommunen ville sende hver 1 
mand ud til os for at hjælpe os at grave vandet ud. Dette skete også 
straks efter og fuldførtes ved næppe en dags arbejde. Skaden, der var 
sket, blev overalt takseret. For mit vedkommende beløb den sig til 600 
mark. Ved en indsamling over hele landet indkom der så mange penge, 
at jeg for min part fik udbetalt 300 mark. Fiskerne, som mange steder 
var helt ruinerede, fik deres tab forholdsvis godt erstattet, og der var en
kelte steder, f. eks. ved Vemmingbund, hvor de ret kom på fode derved. 
Foruden penge blev der også indsamlet og uddelt en stor mængde klæ
der m. m. til de vandlidte. Her i kommunen faldt der, foruden de 2 huse 
på Kragesand, et par der, hvor dampskibsstationen nu er, og et ved 
Skeide Kobbelskov. - Det tørre korn af vort hæs fik vi kørt ind, og det 
våde fik vi så meget tørret i det påfølgende gode vejr, at det kunne lade 
sig tærske på en maskine, som jeg lånte dertil hos Peter Philipsen. Vi fik 
nemlig først selv en maskine til tærskning i 1873. Da kornet var for vådt 
til at få malet, lod jeg det tørre hos grynmølleren i Dynt; derefter brug
tes det til svinefoder. På samme måde l?ar vi os ad med det nederste lag
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Ingeborg Andresen - min bedstemor.
Trappen hvor vandet nåede op til 2-3 tommer under det tredie eller 

næstøverste trappetrin ved stuehuset
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Udsigt fra Fjorden mod Kragesand med Rojhus i baggrunden til venstre.

korn i laderne, da vi først nåede så vidt med tærskningen. Det var nem
lig så heldigt, at vandet nåede ikke helt igennem laget, så at det meste af 
toppen var nogenlunde tør. - Ved denne stormflod blev vi belært om, 
hvad vi ikke havde vist tidligere, at vor gård ligger lavest her på Skelde- 
mark. Hos Carsten Jepsen og Hans Christensen nåede vandet vel op til 
de lavest liggende udhuse, men de øvrige bygninger ligger betydeligt høj
ere.

Peter Hansen købte den byggeplads af mig, hvorpå hans hus nu står; 
han havde modbydelighed for at bygge så nær ved havet igen. Vel vil et 
lignende højvande komme til at stå Vi alen over gulvet i deres nuværen
de hus; men der er den fordel ved beliggenheden, at der vil være roligt 
vand, så huset ikke let vil falde, og at det er let at komme bort derfra. 
Hans Jepsen byggede ikke op igen, men købte det hus af Peter Hansen, 
som blev stående. - Den 10. februar 1874 havde vi atter et stærk højvan
de, kun 1 meter lavere. (I 1872 var det henimod 3 Vi meter over dagligt 
vande.) Men i 1874 var det temmeligt roligt vejr, så der skete ikke stor 
skade.
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Oversigt over, hvorledes vandet ved stormfloden den 13. november 1872 
trængte ind over »Rojhus« marker.

Flensborg fjord



Egernsund i ældre tid
fra professor Richard Jepsen Dethlefsens erindringer 

ved Hans Heinrich Hiittmann.

Mine forfædre har i sin tid ejet teglværk ved Egernsund, ligesom min 
bedstemors slægt Dethlefsen, der i sin tid ejede teglværkerne Holle tegl
værk, Brille, Island og Grønland. Her fødtes i 1864 min bedstemors fa
der, Richard Jepsen Dethlefsen. Efter at have taget eksamen på gymna
siet i Flensborg, gav han sig til at studere arkitektur og kunsthistorie ved 
den tekniske højskole i Hannover og aflagde eksamen i 1889. Nogle år 
senere blev han statsansat som Baurat, senere Oberbaurat (tilsynsføren
de arkitekt for offentlige bygninger og bygningskonservator) i Konigs- 
berg i Østpreussen (nuværende Kaliningrad).

Hans fornemste arbejde her var ledelsen af restaureringen af den mid
delalderlige gotiske domkirke i Kønigsberg.

Han udførte også omfattende opmålingsarbejder på bevaringsværdi
ge bygninger i Østpreussen, ligesom han oprettede og var leder af pro
vinsens historiske musæum.

1913 fik han titel af æresdoktor og professor ved universitetet i Kø
nigsberg. Selvom han blev udmærket og kendt i det fremmede, glemte 
han dog aldrig sin fødeby og leverede tegningerne til Egernsund kirke, 
der byggedes 1907-09.

Han døde 80 år gammel i 1944. Som ældre nedskrev han sine erindrin
ger, et digert håndskrevet værk på klingende tysk. Herfra er følgende ta
get, i en oversættelse af Hiittmann, hvor han fortæller om barndom
mens by og dens mennesker:
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1795 kom min oldefar Lorenz Dethlefsen fra Varnæs til teglværket 
Holle i Egernsund.

Her i Egernsund fandt min oldefar'et nyt sted med blomstrende indu
stri som vel tiltrak ham, hvorfor han købte sig ind her.

På grund af det nu opståede lange skæbnetilhørsforhold til sted og af
stamning er det nødvendigt at komme lidt ind på teglværksindustriens 
gamle, oprindelige form.

Indtil da havde man ikke tænkt på industri her i Egernsund. De kirke
sogne, der var opstået efter kristendommens indførelse blev i flere til
fælde snart større samfund. Således er kirken i Broager bygget i 1190, 
bliver første gang nævnt i 1209 og »dækker« snart en stor landsby. Her 
var også allerede en førkristen, måske endog anseelig bebyggelse. Sun
deveds øvrige kirker kan være bygget op til et århundrede senere. I hvert 
fald var den tæt voksende løvskov, landets naturlige særpræg, dengang 
og endnu ret meget senere, intakt. Landets indbyggere kaldte man lige
frem skovmænd. Som landets våbenskjold blev et løvtræ ført over bøl
gerne. Den smalle stribe land, som førte til Nybøl Nor fik, ved de neder- 
tyske hanseaters sprog, navnet Ekensund, fordi bredderne var dækket 
af skov, i hvilken egetræerne i antal eller skønhed måtte have været sær
lig fremragende. På dansk burde dette smalle sted havde heddet Ege
sund. Når man i stedet valgte Egernsund, så skete det vel nærmest på 
grund af »klangen«, man brugte »N« i ordet. Sådan er det også i det 
sønderjyske dialekt ord Echensoon. Et sted med dette navn fandtes ikke.

Området, hørte til Skodsbøl, d. v. s. jorden mellem sundet og Nybøl 
Nor. Landet var ikke under plov og blev på ingen måde brugt som land
brugsland. Jorden tilhørte, som overalt hvor der boede germanske 
stammer, ikke den enkelte. Det var samfundsejet og blev fordelt efter 
bestemte regler mellem husstandene (mening: efter størrelse) og (dyrket) 
administreret af disse. Til landbrug anvendte man kun de marker, der lå 
i umiddelbar nærhed af landsbyen. Det, der lå længere væk blev ikke 
kultiveret. Man kan altså forestille sig, at det område vi interesserer os 
for, nemlig Egernsund, som lå længst væk fra landsbyen, var ren skov.

Det i forvejen tyndt befolkede Sundeved var udsat for store »Hjem- 
søgelser« i det 15. 16. og 17. årh. 1566 var der pest, 1627 var der kejserli
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ge, 1658 brandenburgske folkeslag i landet. En anden gang krævede dy
senteri 225 menneskeliv, således at kun 22 ud af de 85 husbønder kirke
sognet havde, overlevede.

Her greb hertug Phillip ind og grundlagde med 6 øde boel fra krigsti
den 1658-59 en ny gård i Skodsbøl. Skodsbølgård, i daglig tale kaldt 
»Den ny gård«. Efter Duus Typografi over Sundeved 1836 fandt den 
første grundlæggelse sted allerede 1631. Et af ham tilbyttet kirkegods 
(70 Ortig - 6 skæpper) tilføjedes 1668. Dette gods »Skodsbølgård« lå på 
det sted, hvor det nutidige Meierhof (nu kaldet æ hergå) ligger i Egern
sund og er-udgangspunktet for dette steds opståen.

Endnu 1708 blev grænsestenene til den nye gård i Skodsbøl skov lagt i 
skoven. Og 1788 skriver Gude i sin beskrivelse af Sundeved »at ved 
stranden ved Egernsund helt ned til Skodsbølgård ligger Skodsbøl 
Skov«, og selv Duus beretter endnu i året 1834 det samme.

Nu må man ikke forestille sig en velplejet skov, som vi kender det nu
tildags, man bedrev kun rovdrift. Man hentede fra skoven, hvad man 
skulle bruge af træ og kvæget blev røgtet i lysningerne. Men ellers over
lod man den fuldstændig til naturen. Kun landevejen fra Broager og Als 
til sundet førte igennem den. Måske har her boet en færgemand, en kro
mand eller et par fiskere. Ellers var skoven sikkert mennesketom. Gude 
kan endnu have set den sådan i midten af det 18. årh. Duus har højst 
kendt den stærkt udtyndet, sansynligvis næppe større end den er i dag. 
Han indskrænker den jo også i sin størrelsesangivelse (77 td. 226D Ro
der) væsentlig. Det, der er tilbage af den i dag, er Kobbelskoven mellem 
»Grønland« og Bøsbæk, de to skovområder ved Skovgaden og Præste- 
skoven ved Rendbjerg.

Endnu på den tid, hvor den ny gård opstod, havde man ingen interes
se i havet, og dets muligheder. Man havde ikke noget at fragte til søs, 
men levede udelukkende af landbrug. Det kommer også til udtryk ved 
placeringen af gården »Skodsbølgård« Man anlagde den i skoven med 
bagsiden mod havet, facaden mod Skodsbøl, hvor naboerne var at fin
de. Skoven benyttede man kun som beskyttelse mod vinden, der kom 
fra noret.

Grundlæggeren, som allerede døde i 1663, blev efterfulgt af hertug
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Christian, som udstyrede gården med nye bygninger 1669. Indtil da har 
bygningerne formodentlig været af træ. Herefter fulgte Philip Ernst og 
efter ham igen Friedrich Heinrich 1766-79. Denne døde uden livsarvin
ger, hvorfor gården tilfaldt kronen.

Nu var det på denne tid at statsbesiddelserne blev nedlagt og opdelt, 
for at være adelen et eksempel på, at også den kunne ophæve bondens 
stavnsbånd og udstyre ham med jord (land).

Hertug Friedrich Heinrich begyndte at opdele besiddelserne. Han var 
ikke bundet af nogen fortid i forbindelse med disse, hvorfor han formo
des kun at have haft ringe personlig interesser i dem. Da han døde uden 
livsarvinger og en brand oven i købet ødelagde hele gården, blev også re
sterne solgt i flere dele.

De 9 parceller og 41 indsidder
dele, som gården var blevet ind
delt i efter Kamphøvener, er hvad 
han efterlod. Med 312 td. var det 
stadig en betydelig ejedom efter 
slesvig-holstenske forhold. Men 
heller ikke mere. De nu nyoprette
de parceller fik tildelt mellem 6 og 
54 td. alt efter køberens købek
raft. Vi må ikke antage, at de alle 
var teglværksgrunde eller at de al
le lå ved vandet. Der kan sagtens 
have været små landbrug imellem.
På vej til Broager mellem Rend
bjerg, Skodsbøl og Skodsbølmark 
ligger den dag i dag et par steder, 
som udmærket kan have hørt med 
til disse parceller.

De fire teglværker i det egentli
ge Egernsund, hvis grundlæggel
sesdatoer ikke er overleverede, 
numrene 5-7-9-10, og 12 hvis grundlæggelse finder sted få år senere kan

Richard Dethlefsen
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formodes at tilhøre disse parceller. I dag er deres størrelser sandelig ikke 
den oprindelige. Køb og salg gennem tiderne har ændret et og andet. Af 
de 41 indsidderdele var der i alt fald allerede efter 50 år ikke ret mange 
tilbage. Mig bekendt er det kun Tøge Tøgesens i Skovgade.

Teglværksgrundenes størrelse (ved Egernsund) svinger i dag mellem 
25 - 75 tdr. land.

Parcellerne blev alle afgivet med byggepligt. Det var en selvfølge, da 
hele formålet med områdets opdeling var bosættelse af frie bøndet med 
egen jord. Den der købte måtte forpligte sig til at bygge. Således opstod 
mindre bøndergårde, hvortil teglværksindustrierne snart blev knyttet.

Den ny bebyggelse fik ikke noget navn. Det behøvedes heller ikke. En 
eller flere teglværker havde da ingen ret til at gøre sig gældende som ny 
landsby, de lå jo ved Egernsund og kunne betegne sig som dertil høren
de. Og sådan blev det, og vedblev således meget længe. Ja, da postvæse
net og andre off. myndigheder for længst brugte Egernsund som beteg
nelse, blev det endnu ikke brugt af folk og indbyggerne. Man boede ikke 
i Egernsund. Man boede ved Egernsunde/, (et) faldt dog hurtigt væk. 
Man gik og går vel endnu i dag ikke til Egernsund, men langs med 
Egernsund og til sidst ganske enkelt langs. På sønderjysk bor man sta
dig »ve æ Soon«, man er »fra æ Soon« o. s. v.

I den første tid gav man de enkelte teglværker navne, som de beholdt 
ved evt. ejerskifte. Af disse navne er endnu bibeholdt: Tornskov, Bøs
bæk, Grønland, Island, Brillen, Minde og Rendbjerg. De øvrige er 
glemte, nemlig de der var opkaldt efter ejernes navne.

Snart indrammede teglværker halvøen Broagerland, helt fra Nybøl 
Vandmølle til Brunsnæs. Desuden opstod på hver side af Gråsten Bugts 
begyndelse (Sildekulen over for Egernsund) endnu to teglværker (Fisnis 
og Toft) og et par ved Flensborg Fjord, alt i ca. tre dusin virksomheder.

Først og fremmest interesserer vi os for dem ved Egernsund, fra Kob
belskoven til Sundets egentlige indsnævring, og måske de næste to an
læg, på den ene side Tornskov og Bøsbæk, der ligger over for Skodsbøl, 
og Minde og Rendbjerg der ligger over for Holnis, som også hører til 
Egernsund.

Af Skodsbølgård kendes i dag kun gårdens beliggenhed. Skoven er
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T e g l v æ r k e r  p å  Br o a g e r l a n d  o g  v e d  

Nyrøl No r  g e n n e m  t i d e n .

1 T e g l v æ r k e t  Go d t , (H, P e t e r s e n ) , n e d r e v e t  1937
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Teglværket Heide (senere mayland), nedrevet 1913 

Jessen Teglværk, nedrevet 1909 

N.A, Matzen ' s Teglværk, nedrevet ca . 1918 

Teglværket Hansen, nedrevet ca. 1913 

Jomfru Petersens teglværk, nedrevet ca . 1913 

Knutzens Teglværk, nedrevet 1938 

Cathrinesminde, nedlagt, bygningerne består 

Egeskov Teglværk,' nedrevet 1928 

Rendbjerg Teglværk, nedrevet 1928 

Minde Teglværk, nedrevet 1979 

Prinzenhof Teglværk, nedrevet 1907 

Bjerg-teglværket, nedlagt 1932

Schlaikier Teglværk, nedlagt .1.932

Teglværket Br i l l e , nedrevet 1922

Matzens Teglværk, fortsat i drift

Gl . Schlaikier, (Holm og Molzen), nedlagt i 1916

Holle Teglværk, nedrevet 1922

Kp t , Petersen, nedlagt ca-. 1960

Jan Mayn, nedlagt .1923

I s l a n d , s a m d r i f t  m e d  Gr ø n l a n d

Grønland, fortsat i drift

Bøsbeck, (Mayland), nedrevet 1910

L i l l e  T o r n s k o v , ( K u h l m a n n ) ,  n e d r e v e t  1930

Store Tornskov, (v , Clausbruch), nedrevet 1909

Tornskov (Huls o g  Christiansen), fortsat i drift
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28
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31

32
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39

Mølmark

Sk o d s b ø l  Ma r k , s a m d r i f t  m e d  Gr ø n l a n d  

R. T y c h s e n ' s T e g l v æ r k , f o r t s a t  i d r i f t  

T y c h o  T y c h s e n ' s T e g l v æ r k , n e d l a g t  1954 
H.A. P e t e r s e n ' s T e g l v æ r k , f o r t s a t  i d r i f t  

J a c o b  T y c h s e n , n e d l a g t  1918-19 
H.P e t e r s e n , (P. T y c h s e n ) ,  n e d l a g t  1918-19 
Ba c h m a n n s  T e g l v æ r k , f o r t s a t  i d r i f t  

S t o f f e r ' s T e g l v æ r k , ( I v e r s e n ) ,  f o r t s a t  i d r i f t  

V e s t e r l e d  ( F r , Ch r i s t e n s e n ) ,  f o r t s a t  i d r i f t  

Ch r . A n d e r s e n , ( V a n d m ø l l e ) ,  n e d l a g t  1914 
Gr å s t e n  T e g l v æ r k , f o r t s a t  i  d r i f t  

Ho h w i i  T e g l v æ r k , n e d l a g t  1915 
P e l z e r h o f , ( T o f t ) ,  n e d l a g t  c a . 1950



stadig ryddet i en vinkel på dette sted og her ligger i dag et lille fattig
folkshus i den tids stil: etplan, halvvalmtag, indgangsdøren i sidens mid
te, et fag vinduer på hver side, en lem i hver gavl. Huset findes takket 
være en bestemmelse om, at ingen bebyggelse måtte efterlades øde, men 
altid skulle bebygges igen. Derfor byggedes dette ensomme, lille hus i 
stedet for den nedbrændte gård. Som vidner fra fortiden fandtes endvi
dere to store brosten i vejen overfor den øvre hæk mod skoven, som har 
hørt til opkørslen til skoven og har markeret indkørslen, desuden et 
gammelt takstræ, hvis krone er blevet skæv p. g. a. beskadigelse ved 
branden. Det vil være et stumt vidne om fortiden i mangt et årh., ja år
tusind hvis det kan få lov at blive stående uden at nogen menneskelig 
uforstand beskadiger det, forøvrigt stor en sjældenhed af sin art. Der er 
knyttet en forestilling som svundne tider til huset, der på tysk hedder 
»Meierhof« og på sønderjysk Æ Hergå (Herregården); betegnelser som 
visselig ikke tilkommer det lille hus for dets egen skyld.

Opdelingen drev naturligvis bebyggelsen, som set fra kirken, først 
skulle have hørt med til Skodsbøl, endnu længere væk til landets græn
se, helt ud til vandet.

Dengang da Skodsbølgård blev nedlagt og opdelt, slog Egernsunds 
fødselsklokke, og hele lerindustrien på Broager halvøen blev født. 
Leret findes til op over havets overflade ved Egernsund. Man har altså 
ikke skullet kæmpe med at holde vandet tilbage. Leret er i hele laget 
fuldstændig fri for sten samt andre urenheder og ligger på sine højeste 
steder, ved Grønland, i en højde på 10 meter. Under et pænt humuslag 
ligger et lag rødler på 2-3 m. og under dette følger en stor banke med 
fedt blåler. Det dybere liggende ler (her med ¡blandede sten) lod man lig
ge. Der var jo ikke brug for det. Laget ovenover var jo af en så god kva
litet, at man blot kunne grave det og sælge det som et billigt produkt

Delstykkerne blev naturligvis skåret således at hver fik sin vandlinie 
(front/forside, facade) bred eller smal - alt efter købspris. Bagved 
vandfronten og ind i landet fik hver anvist deres lerbjerg, der tilkom 
vedkommende og længere bagud, hvad der ellers kunne være af ager
jord (marker). Kun Grønlands lerbjerg blev ikke lagt sammen med den 
almindelige afgrænsning, men blev skåret ud af Kobbelskoven langs
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med kysten i retning mod Bøsbæk. Leret stod højest ved Grønland og 
fladede dels ud mod sundet til en højde af 6-7 m. dels mod midten af 
halvøen (Bøsbæk) og den naturlige afvanding skete ved bækken (deraf 
navnet Bøsbæk) som fører ud i havet.

Bag ved lerbakkerne, der hvor man ved salget trak grænsen, blev 
Skovgade anlagt, hvor så de folk der hørte til virksomheden fik anvist 
bolig (Leutehåuser). Håndværkerne slog sig senere ned ved den gamle 
landevej, som endnu senere i landsbyen fik navnet Persillegade nu 
Sundgade. To smede, maler(e), karetmager(e), købmænd (handels- 
mænd), skomager(e), slagter og hvem der ellers kunne finde en levevej i 
landsbyen (flækken). En smuk hollandsk vindmølle blev opført, en bag
er byggede sig et hus, skolen fandt sin plads her, foruden den allerede 
betydelige færgekro opførtes endnu een, senere endog en tredie. Ved 
færgen slog en tømrer sig ned, som endog opførte en bedding til udbed
ring af færgen, foruden andre småbygninger. En sejlmager søgte også 
herhen og senere endog et bryggeri.

Men alt skete over en lang årrække. I begyndelsen var man ret beske
den. Der var ikke tale om de statelige, nordslesvigske, flængede gårde, 
som vores slægt dog med tiden ændrede meget på. Boligerne var til at 
begynde med ikke anderledes end den nuværende »Hergå« eller de gam
le arbejderboliger bag pyramidepoplerne på Island.

Jeg har selv set en farvelagt tegning af de gamle »Grønlænderhuse« 
som er en ungdomstegning lavet af Marie Henningsen, ejerens niece og 
adoptivdatter (pastorinde Jepsen, min bedstemor på mødrenes side), da 
det var blevet besluttet, at der skulle gives plads til en større nybygning 
og den gamle skulle vige.

Foruden beboelseshuset skulle der også opføres de nødvendige stalde 
og avlsbygninger.

Disse avlsbygninger, som var af største betydning, blev derfor bygget 
flottere. Der blev udført mange ting i virksomheden, som man kan købe 
i dag. Således blev flig. ting placeret her: bageovn, vaskekøkken, brygge
kar - for man bryggede selv sit lyse øl, drikken til husets og markens folk 
- og kogte selv sine sæbe. Desuden »huggekammer« (på sønderjysk 
hochlai) til fremstilling og reparation af redskaber, mælkesalgsrummet
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(mælken blev solgt billigt til arbejderne) kort og godt - til at begynde 
med var man henvist til sig selv og fremstillede derfor selv så vidt muligt 
alt, hvad man behøvede.

Virksomheden blev længe drevet på samme måde, som det oprindelig 
var sædvane.

Om vinteren, når frosten forbød fremstilling af nye varer, blev der 
gravet så meget ler ud af lerbjerget og dynget op foran lervæggen, som 
man fik brug for næste sommer. Fra denne bunke hentede træderen (æ 
trine) i sæsonen sin bør fuld. En træder kaldte man ham selv om leret 
snart ikke længere blev trådt til grød af heste, men mandens arbejde var 
at tilsætte leret vand så det blev »strygbart«, og det foregik i fordybnin
gen (æ trai) i marken. Det var en rund, godt et spadestik dyb, (35 cm.) 
flad, med brædder udlagt fordybning med ca. 2 m. i radius. Over den 
løb en 3 m lang hestetrukken stang hvortil var fastgjort en tohjulet bør 
fyldt med sten, som træderen tog plads i og drev hesten fra. Det var ham 
muligt ved et enkelt indrettet »snoretræk« at lede denne vogn langsomt 
ud og ind af fordybningen, således at hele massen blev æltet godt igen
nem. Når det var sket, blev børen trukket ud og et brædt blev i stedet 
hængt ved hestegangen, det havde fordybningens radius, og stående på 
det glattede træderen leret, som så blev dækket til med søgræs, som 
skulle modvirke udtørring af solen.

Herfra kørte »opskubberen« (æ åkredde) eller ham der bringer til, le
ret i trillebører, som var brede og flade, til »strygebordet« og på dette 
formede strygeren (æ stryche) stenene og lagde dem fra sig på stryge
pladsen. Disse strygepladser var at sammenligne med små agerbede og 
blev holdt upåklageligt lige og sandbestrøede ved brug. Stenene blev 
strøget 2 og 2 i forme og færdigheden bestod i at få dem fra bordet til 
jorden, uden at de faldt ud af formen.

På pladserne lå stenene så i smukke rækker, indtil de var halvt lufttør
rede. Så blev de »trukket op«, stillet på højkant for at de kunne tørre 
endnu grundigere. Det var arbejde for børn, som også udførte det med 
fornøjelse, ja næsten betragtede det som en leg. Jeg har selv deltaget i 
dette i ny og næ. Bagefter blev hver enkelt sten »beskåret« d. v. s. alle 
fremstående kanter efter strygningen eller løst sand blev fjernet og ste-
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Teglværk Island omkring ca. 1900
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nene blev kørt i laden indtil en ovn var ledig og stenene kunne brændes.
Foruden teglsten lavede man allerede i den ældste tid tagsten, også 

kaldet hollandske pander. Leret til disse blev allerede kørt hen til stenla
den om efteråret, hvorfra tagstenstræderen, som samtidig var plads
mand, bragte leret i en lodret lerskærer og skar det strygefærdige ler i 
store »pakker« med en snor, der blev trykket op nedefra. Disse pakker 
bragte han til arbejdspladsen hvor »bankeren/valkeren« (æ Wolke) for
mede flade stykker, som lige rakte til en plade. Disse rullede »bladslage
ren« (æ blaisle) på strygebordet i en jernramme til plader af nøjagtig 
form og styrke passende til en tagsten. Valkeren og bladslageren var 
kvinder. Disse plader gik så direkte fra slageren til formerens (æ former) 
hænder. Han satte hovedet på og bar tagstenene til tørring på et stykke 
hvælvet træ, anbragte dem på hylder (æ rekke) som hele den særligt ind
rettede store lade var udstyret med. Formerens behændighed bestod der- 
i, at pladerne blev stående og ikke faldt sammen, når han stillede dem 
fra sig.

Tagstenene blev lavet af det røde ler som i Egernsund simpelt hen blev 
kaldt pandeler. Det blå ler, som der er mest af, tjente til fremstillingen 
af mursten, som blev gule ved brændingen.

Laderne var store, langstrakte rektangler, som på deres højeste sted 
på midten var overdækket af et stejlt saddeltag, i hvilket de fladere tages 
yderste dele gik umiddelbart over i. Ovnene var ligeledes overdækkede, 
dog højere oppe end tørreladerne.

Selve ovnene var såkaldte holstenske ovne, rektangler 4 m brede, 8 m 
lange og 5 m høje med 1 m tykke stærke omgivende mure. I den ene en
devæg var der i niveau med jorden en indkørselsåbning, ovndøren, og i 
den anden endevæg i halv væghøjde endnu en dør. Her blev produktet 
kørt ind og ud. I længdevæggene lå fyråbningerne og brændslet over for 
hinanden. En sådan åbning var ovenmund, og mellem disse og brænds
let skulle der holdes en smal gang fri til fyringen. De sten der stod nær
mest ved disse fyrrum, som altså var udsat for den største varmepåvirk
ning og derfor blev de hårdeste, men også nemt faldt sammen og smelte
de, hed »Mundsten« (slådinger). Den korrekte brænding, nemlig den 
næsten sammenfaldende temperatur på lerets sintre- og smeltepunkt var
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også en kunst. Det blev udelukkende varetaget af særligt udvalgte bræn
dere.

På Grønland fandtes endnu en særlig ovn til fremstilling af såkaldte 
blå varer. Forskellen var, at den ikke var åben foroven, men lukket med 
en tøndehvælning. Medens de andre ovne, når de var brændt færdig ef
ter ca. endnu en uge, blev afdækket med fugtig jord for at afkøle, blev 
denne ovn i forvejen beskikket med grønt elletræ/kviste m. blade og 
dernæst omhyggeligt afdæmmet. Målet var, at produktet blev blåt, og 
som biprodukt havde man endnu gode trækul.

Teglværkerne i Egernsund begyndte ret små, med små ovne og et par 
lader. Da fremstillingen var billig og afsætningen ikke frembød proble
mer, udviklede virksomhederne sig ret hurtigt. Allerede i det 19. årh. 
havde teglværkerne op til 3 brændeovne og et tilsvarende større antal la
der. I 2 perioder er der sket en boligtilvækst i takt hermed, nemlig 1790 
og 1840.

Således var den ældste virksomhed. Senere kom fremstillingen af 
pressede sten og fliser til, så blev den primitive vogn i jordsænkningen 
(æ trai) afløst af en enkel mekanisk indretning, ved hvilken et enkelt 
tandstangsværk fører 2 tunge jernhjul ud og ind (rundt) i sænkningen. 
Desuden kom interessen for dræning produktionen tilgode, idet man nu 
også fremstillede drænrør.

Først og fremmest blev der brændt med træ og tørv fra moser ved 
Holbøl, som blev sejlet hertil fra Rønshoved og Sønderhav.

Varens afsætning var før i tiden overordentlig ligetil. Teglværksejeren 
skulle blot fremstille sin vare. Skipperne hentede varerne fra broen, 
solgte dem, og når de vendte tilbage for at hente yderligere varer, havde 
de penge med og afregnede for den forrige ladning. Det nære tillidsfor
hold mellem skippere og teglværksejere udviklede sig og førte også snart 
til ægteskaber mellem parterne, og skippere blev teglværksejere i Egern
sund.

Patrialske, fredelige og tillidsfulde var tilstandene i det hele taget i 
denne gamle tid. Området var hertugeligt. Derfor tog hertugen, som re
siderede i Gråsten, og som ved salget af jordene havde forbeholdt sig 
jagten, også efter herredømmets opløsning stadig på jagt i Kobbelskov
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en. Han rastede gerne ved Grønland og lod sig gerne opvarte her. Dettes 
ejer, Henning Henningsen, tidl. teolog, som altså havde slået sig ned 
her, røgtede skoven og vildtet så godt som nogen og modtog herfor 
Dannebrogsordenen, noget som dengang skal have været ret sjældent.

Arbejderne, som for det meste boede i helårshuse i Skovgade, følte 
sig hørende sammen med virksomhederne og havde de samme interesser 
som ejerne. Ja, sådan gik det endnu indtil slutningen af det 19. årh. Når 
man blev bedt til fadder ved barnedåb, så blev der rigtigt bemærkekat 
den og den, som man også var i familie med, også var med. Det er det 
som regel altid muligt at komme ud for i en fastboende befolknings
gruppe.

Sæsonarbejderne, som måtte hjælpe de fastboende om sommeren, 
kom i begyndelsen og endnu flere år efter den franske krig, først og 
fremmest fra øen Ærø, som indtil 1864 endnu hørte til Slesvig-Holsten 
og gensynsglæden var altid, som når man fik en god, gammel ven på be
søg i huset. Senere, da virksomhederne voksede, kom sæsonarbejderne 
fra Lippe-Detmold, mennesker som arbejdede på akkord fra 3 morgen 
til langt ud på aftenen, og så dernæst ofte sejlede ud i både på vandet, 
hvor de i stille stunder sang deres hjemlands vemodige sange.

Richard Dethlefsen
Bygningsinsp. prof. dr. phil.

f .  24. august 1864 
Egernsund (Grønland) 
døde d. 24. april 1944

Oversat februar 1979 a f Birgit Huttmann
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Hyrden fra Broager 
der blev blomstermaler

Lory Carstensen, Vemmingbund.

O. D. Ottesen blev født i Broager, den 3. april 1816 i det såkaldte 
»Weggerslevske hus«, Østergade 57 (brændt), nu Borgerhjemmet. Han 
var søn af en kådner, som også hed Otto Diderich Ottesen født i 1779 i 
Sottrup, død Rostorn, Kværs 1851. Moderen Bothilla Jiirgensen, født i 
Tombøl 1786, død Rostorn 1833.

Forældrene bosatte sig som nygifte i Broager, men efter nogle års æg
teskab købte de en lille landejendom med en ko og nogle får i Kværs.

Hjemmet var fattigt og der var mange børn. O. D. Ottesen var født i 
faderens første ægteskab, hvor der var 3 drenge og 2 piger, moderen dø
de efter 19 års ægteskab, faderen giftede sig igen og der kom yderligere 3 
børn.

For ikke at ligge det fattige hjem til byrde, kom den lille dreng ud at 
tjene som hyrdedreng, endnu inden han var fydt 8 år.

Få af vore kendte kunstnere har vist haft vanskeligere forhold at over
vinde for at komme frem end O. D. Ottesen. Skolegang eller boglig ud
dannelse kunne der ikke være tale om, men han havde et følsomt sind og 
en udpræget sans for naturen og dens skønheder og hans kunstnersind 
var medfødt.

Vogtergerningen kan næppe siges at være særlig anstrengende, men 
desmere kedsommelig. Drengen skaffede sig på egen hånd, og uden no
gen som helst vejledning, adspredelser med at tegne og male, først som 
tidsfordriv, senere af trang. Selv siger han, »at han havde en uforklarlig 
trang til at male.«
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Prof. O. D. Ottesen
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Midlerne var små, og han skaffede sig tegne- og malermaterialer ved 
hjælp af kul og kridt, mens farverne skaffedes ved at presse saften af 
brombær, tyttebær, revlinge og andre planter, der fandtes på marken. 
Som pensel anvendtes en tilspidset pind. Med disse primitive redskaber, 
gjorde han sine første, famlende forsøg på at afbilde markens dyr og an
dre motiver fra naturen, alt på tilfældige, kasserede papirstrimler.
Ved 12 års alderen blev Ottesen anbragt på en større gård, som alminde
lig landbrugsmedhjælper, men fik aldrig nogen interesse for landmands
livet.

Arene gik, og efterhånden, som der kom mere skik på figurerne, vok
sede lysten til at lære og gøre det endnu bedre, og han følte sig klar over, 
at han måtte og skulle forsøge sig på kunstnervejen, men kunne ikke se 
nogen udvej for at realisere sin drøm.

Faderen var ikke med på hans vidtflyvende planer, der var ingen for
ståelse, pengene var små, og der var overhovedet ikke råd til at spendere 
noget på uddannelse.

Men hjælpen kom. En morbroder, der var lærer og inspektør ved Set. 
Petri pigeskole i København, havde set hans tegninger, og hjalp ham i 
1834 til hovedstaden, betalte han fornødenheder og skaffede ham i lære 
hos malermester Jahn Gundersen Berg, der var hofmaler og havde et 
stort værksted og uddannede mange lærlinge.

Samtidig fik Ottesen adgang til kunstakademiet.
I fem år var han malerdreng, og samtidig tegnede han på kunstakade

miet. Ottesen blev udlært den 13. maj 1939 og modtog svendebrev den 
8. juli 1839, og 4 år senere nåede han på kunstakademiet op i gibssko- 
len. Ottesen havde ikke uddannet sig i malerfaget for at ende sine dage 
som håndværker; han ville være kunstner.
På kunstakademiet malede og tegnede han på livet løs og havde den glæ- 
des at vor meget berømte maler Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783- 
1853) født i Blåkrog ved Varnæs, roste hans prøvearbejder.

Ottesen var som bondefødt værnepligtig og stod overfor at skulle i 
tjenesten. Det var for ham af betydning hurtigst muligt at komme på 
modelskolen, eller på anden måde at vise sig som kunstner, for dermed 
at opnå muligheder for at blive fritaget for militærtjeneste.
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På akademiet malede han bl. a. et studiehoved, og håbede ved hjælp 
af dette arbejde at skaffe sig adgang til modelskolen, men Eckersberg, 
som fik billedet vist, kunne ikke lide det og anbefalede Ottesen at fort
sætte med tegneøvelserne. Temmelig nedslået fortsatte han, men hans 
fattige kår tillod ikke nogen lang ventetid, han havde ikke penge til at 
leje modeller eller ordentlig atelier, og halvt mod sin vilje gav han sig i, 
efteråret 1840, til at male et frugstykke, der snart efterfulgtes af flere.

Man kan næsten sige, at det var hans barndoms naturindtryk, der 
som en lykkestjerne førte ham ind netop på dette felt, hvor hans evner 
fik så rig lejlighed til at udfolde sig.

Blomsterbilleder hørte dengang ikke til den kunstgren, der var mest 
begunstiget af publikum. Blomstermalere var mest repræsenteret af da
mer og i mange tilfælde ret så dilletantisk.

Flere af hans samtidige frarådede ham at fortsætte på dette felt, men 
han overvandt betænklighederne og anvendte al sin knap tilmålte fritid 
på at dygtiggøre sig. I adskillige år, selv efter at han var begyndt at ud
stille, måtte han tage arbejder som håndværker for derigennem at skaffe 
sig det nødvendigste til livets ophold.

I 1842 fik han sine første billeder antaget på udstilling. Herefter gjor
de Ottesen forsøg på at komme i audiens hos Kong Christian den 8. for 
at vise Kongen sine billeder, for herigennem at slippe for værnepligten, 
men det var forgæves.

Først året efter lykkedes det ved hjælp af akademiets daværende sek
retær Just Mathias Thiele (1795-1874) professor, etatsråd, kendt for sin 
biografi af Bertel Thorvaldsen. Thiele viste kongen et af Ottesens bille
der: et frugtstykke (vindruer, æbler, valnødder på et bord).

Kongen syntes om billedet, og selv om Ottesen ikke var elev på model
skolen, blev han fritaget for den borgelige, såvel som den militære vær
nepligt.

På dette tidspunkt var Ottesen så små begyndt at tjene lidt penge, ud
over hvad håndværket kunne give. Han giftede sig 1843 med Louise 
Børresen, født 1816 - død 1853.

Familien voksede hurtigt, 3 børn plus en søn uden for ægteskab. Otte
sen uddannede sig hovedsagelig på egen hånd, og nåede på få år stor
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O. D. Ottesen: »Forår i skoven« ved Charlottenlund. 1862 
(Et af de fem billeder som hænger på Sønderborg Slot.)
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O. D. Ottesen: Frugter og blomster.
(Et af de fem billeder som hænger på Sønderborg Slot.)
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dygtighed i gengivelsen af blomster og frugter på nært hold. Han frem
stiller disse med en fremragende naturtro farvevirkning.

Det lykkedes ham ved tre på hinanden følgende konkurrencer i 1845, 
1847 og 1849 at vinde den »Neuhausenske« præmie for blomster og 
frugtmalerier.

Senere fik han 1855-56 akademiets rejseunderstøttelse til rejser til 
Holland, Frankrig og Tyskland, og i 1863 Sødrings legat. Hver gang 
600 rdl.

Kalenderåret 1853 var han på sin første udenlandsfærd, og netop 
medens han var borte fra hjemmet, rasede pesten i København. Både 
hans hustru og den ældste søn blev smittet, og begge døde i løbet af få 
dage.

Senere foretog Ottesen forskellige andre udenlandsrejser for at hente 
inspiration i naturen og på fremmede museer. På en af disse rejser mød
te han en lidt ældre dame, Johanne Sophie Henriette Møller, født 1805 - 
død 1864, og ikke længe efter hjemkomsten til København giftede han 
sig med hende i 1857.

Hun skal have været et prægtigt menneske, som i de få år ægteskabet 
varede, levede og ofrede sig for manden og hans børn, og for hvem hun 
var en trofast mor. Efter 6 års ægteskab måtte Ottesen atter igennem 
den sorg at miste en hustru, så han igen stod alene i hjemmet med børnene.

Hans liv var kunsten, upraktisk var han med hensyn til den materielle 
side af dagliglivet. Vanskeligt var det for ham at opretholde hjemmet 
med de 3 børn uden en kone til at styre huset, og dog varede det 3 år, 
inden han giftede sig for tredie gang.

Gennem adskillige år havde Ottesen givet privat undervisning til vel
stillede familiers døtre. Blandt hans elever var Vilhelmine Amalie But- 
zow født 1828 død 1903, med hvem han giftede sig med i 1867, og med 
hende oplevede han et lykkeligt og fredeligt liv, idet hun, ligesom den 
forrige hustru, helt helligede sig hjemmets og mandens vel, således at 
han alene kunne hengive sig til malerkunsten.

Ottesens popularitet var for opadgående, og de økonomiske forhold 
havde forbedret sig betydeligt, han var netop i færd med at bygge en lille
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villa på H. C. Ørstedsvej 62, og da den var færdig, blev brylluppet 
holdt, og familien flyttede ind.

Rent kunstnerisk lå Ottesens evne absolut indenfor floraen, blomster 
og plantemotiver samt frugtbilleder. Ikke mange har som han, når han 
er bedst, kunne gengive planter og blomster.

Det var især rosen, Ottesen kastede sin kærlighed på. En buket roser 
med sitrende dugdråber på bladene er som et mønsterbillede på Ottesens 
kunst. Dugdråber er gengivet med sådan en lighed, at man kunne tro, 
der er faldet friske vanddråber på lærredet.

Ved alle årlige udstillinger fra 1842-1886 var Ottesen med. Ialt udstil
lede han 170 større og mindre billeder.

I de senere år flyttede Ottesen fra H. C. Ørstedsvej til Set. Knudsvej 
nr. 32. Han købte en lille villa, som han helt indrettede efter egen smag, 
overalt var der malerier, både egne arbejder og adskillige tilbyttede bil
leder af datidens kendte kunstnere.

I 1866 blev Ottesen optaget som medlem af kunstakademiet og i 1887 
af akademirådet. I 1874, medens han var på rejse i Italien, fik han tittel 
af professor, og i 1892, få måneder før sin død, fik han ridderkorset, en 
dekoration, der glædede ham meget.

Ottesen døde af en hjertelidelse efter kun få dages sygeleje og begra
vedes fra Helligåndsirken den 7. oktober 1892.

Det samlede antal af Ottesens arbejder har det ikke været muligt at 
danne sig et billede af, men det løber ihvertfald op i mange hundreder. 
En del findes i familieeje.

På Sønderborg slot hænger 5 af Ottesens billeder. Et af de betydelig
ste arbejder »Forår i skoven« ved Charlottenlund, malet 1862.

Et bøgetræ omgivet af anemoner, violer og primulaer, blev i 1862 
købt af den kongelige malerisamling. Et meget skønt og naturtro bille
de, 92 X  80 cm.

Et andet stort billede »Musvåge i skov« 1869, 134 X  87 cm er impone
rende.

De tre andre billeder er mindre, og er frugt- og blomsterbilleder.
Alene for at se disse dejlige, og i mindste detailjer gennemførte bille

der vil et besøg på museet være lønnende.

66



Otto Didrich Ottesen vil altid leve i dansk malerkunst som en af de 
fornemste repræsentanter for ægte kærlighed til naturens små enkelthe
der - en kærlighed, der fødtes, mens han som fattig vogterdreng gik der
hjemme i Broager.
Kilder:
Sigurd Møller, nyere dansk malerkunst 1884.
G. Biitzow-Rohde, Personalhistorisk tidsskrift. 73. årgang - 13. række 1. bind.

O. D. Ottesen: Blomster i vase. 1869
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O. D. Ottesen: Blomsterstykke med roser og jordbær. 1843
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Brunsnæstj ørnen
Peter A. Petersen

På gdr. Christian Hansen' s mark på toppen af »æ feltbjerre« står der 
en gammel, meget gammel hvidtjørn (æ twårn).

Den har præget landskabet i århundreder, er nævnt i gamle fotografi
er som sømærke. Ifølge en overlevering skulle den være plantet i Kong 
Erik af Pommerns regeringstid (1419-39), efter en anden overlevering 
skulle den være plantet over pestdøde dyr.

Sådanne gamle hvidtjørne findes der mange af rundt om i Danmark. 
De blev plantet over de massegrave af døde kreatrurer, som kvægpesten 
skabte. Tjørnens »magiske« kraft skulle standse sygdommen, træet var 
jo forsynet med spidse torne, der kunne dræbe det ukendte, man kendte 
jo ikke årsagen til pesten. Man kender også overleveringer, hvor tjørne 
blev plantet over massegrave af mennesker, der var blevet ofre for den 
frygtelige pest kaldet: »Den sorte død«.

Men ingen tvivl, grunden til at Brunsnæstj ørnen har fået lov til at stå 
der i ensom majestæt på bakketoppen (plantagen bagved er kun ca. 40 
år gammel), er overtroen om dens urørlighed; man blev syg, ja, i værste 
fald døde man, såfremt man fældede den.

Ja i visse af disse tjørne var der også »hensat ild« d. v. s. man skar el
ler borede et hul i stammen, hvor der så anbragtes en glød, når hullet så 
groede til, beskyttede træet den gård mod ildebrand, fra hvis ildsted glø
den var taget, lige så længe træet voksede.

Alle disse tjørne gav rigelig næring til folketroen, som derfor lod dem 
stå urørte i århundreder. Mangen uhyggelig historie om død, elendighed 
og ildebrand er blevet fortalt i mørkningstimen rundt om på gårdene.

Tilbage til vores Brunsnæstjørn der uden tvivl har oplevet mangt og
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meget, og lad mig med lidt fantasi fortælle lidt om dens historie, fra de 
få historiske kilder vi har.

Dens opståen som »Pesttjørn« kan udmærket have været knyttet til 
dengang i 1300 tallet beliggende Iller by, der efter al sansynlighed har 
ligget i nærheden af borgen Overskov. Ifølge lokalhistorikeren Aug. 
Korses optegnelser lå der dengang en stor Junkergård, man har ved ud
gravninger fundet rester af både voldsted og voldgrave. Marknavnet Si
mons toft i nærheden af Overskov antyder også, at der har ligget gårde 
i nærheden, idet Toftnavnet som regel var det private jordstykke, det lå 
ved gården i modsætning til de fælles marker inddelt i de enkelte gårdes 
agre. Navnet Iller er også af ældre dato og skulle betyde: et slet eller dår
ligt stykke opdyrket jord beliggende i en skov. Jordbunden omkring 
Overskov er lettere sandjord. Kvægpesten, der ofte rasede i Middelalde
ren, og tjørnen kan udmærket være plantet over kvæg fra landsbyen II-
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ler, det må ligeledes være sket omkring år 1300, idet et dokument over 
skatteregnskaber fra 1483, hvor alle landsbyer på Broagerland er nævnt, 
er Iller og Egernsund ikke med. Egernsund, fordi den først opstod ca. 
300 år senere. Iller derimod kan udmærket have været nedlagt, og grun
den kan vi kun gisne om. Kvægpest, pest eller krigen i 1474 hvor Chr. d. 
I fører krig mod Holstenerne. Junker Claus Rixtorp er indblandet, han 
ejede over 30 gårde på Sundeved. Hovedgården var måske Skeldegård, 
men også Peter Clausen' s gård i Skeide var blandt de fæstningsværker 
han ejede og måske var Overskov også med. Junker Claus var i hvert til
fælde på den forkerte side i krigen, idet han mistede både gods og liv.

Kronen overtager alle hans gårde og befæstninger, som sansynligvis 
er blevet jævnet med jorden. Iller by med gårde og huse bliver forladt, 
lad det så være krig, pest eller anden elendighed. Jorderne bliver til 
Overdrev (græsgange hvor landbyerne Mølmark og Broagers kreaturer 
græssede).

Først i 1773-75 under udstykningen sker der noget, idet man flytter 6 
gårde ud fra Mølmark og Broager. Det er Overskov, Midtskov, Bus
holm, Iller Slot og de to gårde Erik Petersen har. Iller Slot blev nu ejer 
af tjørnen. Der er dog sket mere omkring denne tid, idet de første tegl
værker bliver oprettet. Cathrinesminde teglværk (nedlagt 1967) nævnes 
første gang 1734. Matzen teglværk (Iller Slot) er også begyndt og man 
får igen en landsby ved Iller, der på sit højdepunkt har 8 teglværker, 
skole, købmænd, smed, bager, skrædder, ja endog en urmager. En ud
vikling, som er historisk idet alle disse foretagende er nedlagt, kun huse
ne og ruinen af et enkelt teglværk er tilbage.

Brunsnæstj ørnen står dog stadig, men overtroens beskyttende magi er 
efterhånden blegnet, hvad følgende lille historie vidner om.

I 1898 kommer der en ung lærer til Iller skole, som lå ved krydset i Il
ler. Da han var ugift, bød den sønderjydske tradition for gæstfrihed at 
bønderne gav læreren mad, så havde man også styr på ungdommelig 
overmod. En dag er vores lærer gæst på Midtskov. Efter middagen (æ 
onnen) giver Hans Hansen ordre til karlene, at de skal fælde »æ twårn« 
for der skal lægges kartofler i den mark til foråret. Reinhold Hansen, 
det var lærerens navn, protesterer, som den naturelsker han var. Resul
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tatet blev, at det blev lavet en handel. Reinhold Hansen betalte et beløb 
5 mark svarende til en Vi tønde kartofler, mod at træet blev stående. 
Dette blev den første uofficielle fredning. Seneree fik man gennemført 
en officiel fredning af hvidtjørnen. Den 4. 12. 1923 bliver der afsagt en 
kendelse af Fredningsvæsenet for Sønderborg Amtsrådskreds og den 
14. 12. 1923 bliver dokumentet tinglyst på matrikel 121 parcel 194/67. 
Denne frednings gennemførelse skyldes i høj grad den nu nedlagte Plan- 
teforening for Broagerland, den var oprettet i 1878. En af deres for- 
mænd var pastor Schumacher, for hvem man satte en mindetavle i 
skrænten syd for kirken ud mod parken. Reinhold Hansen var også i en 
årrække formand for foreningen.

En anden historie om tjørnen er dens værdi som sømærke. Her går hi
storien også langt tilbage, thi Brunsnæs kro og ikke mindst færgeruten 
Brunsnæs -Holnis fortæller meget. I året 1209 nævnes Broager og Broa
ger kirke, idet kirken bliver lagt ind under det nyligt oprettede Rydklo- 
ster, der senere af Hertug Hans blev nedbrudt og på tomten byggedes 
slottet Lyksborg (Patronatsret). Man skal betale bispetiende og efter al 
sansynlighed har munkene oprettet en fast færgeforbindelse for hurtigt 
og mere sikkert at opretholde forbindelsen med kirken og menigheden. 
Senere, da Hertug Hans den Yngre opretter sit lille hertugdomme bestå
ende af Als, Sundeved, Angel og Ærø m. fl. og bygger Lyksborg Slot og 
opretter jagtslottet»Freiesleben« på ruinerne af Skeldegård, da bliver 
trafikken endnu tættere. Da hans søn arver Angel og Sundeved med 
Lyksborg slot, som hovedsæde og Broager kirke bliver provstekirke, 
bliver der en tæt trafik mellem Holnæs og Brunsnæs. Vi ved at færge
manden har 3 både, et stort og et mindre sejlskib samt en robåd. Ifølge 
et gammelt takstblad fra 1705 betalte man 3 skilling for een person eller 
en ko , en hest kostede det dobbelte, et svin, får eller ged kostede kun 6 
penning - en tønde korn 1 skilling. Man gir' også dengang mængdera
bat. Det kunne være fristende at fortælle mere om det, men det få vente. 
Færgefarten blev indstillet i 1869 for gods og i 1875 holdt persontrafik
ken op.

For fiskerne på Flensborg Fjord har tjørnen tjent, som sømærke når 
garn skulle sættes eller der skulle drages vod, men de sidste levebrødsfi-
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skere har sat garnene på land og lystfiskerne nutildags nøjes med farve
de flydemærker af flamingo.

Vores tjørn er heller ikke mere det statelige træ. En opmåling i 1909 af 
lærer Willi Christiansen Broager fortæller om en krone med en diameter 
på 12 m. og stammen ved roden på 1,95 m. Træet bliver igen målt i 1968 
og nu er kronen på 19 m. og roden på 2,72, men så tager tidens tand fat.
Allerede i 1957 sætter man en jernstang igennem de to hovedgrene. Be
gyndende råd er årsagen. I 1971 er det galt igen, man må save nogle af 
grenene af og lave yderligere støtteforanstaltninger. Arbejdet udføres 1
igen af lokale folk. Formanden for den lokale turistforening, malerme
ster Chr. Mathiesen er igangsætteren og sørger for det økonomiske.
Gartner Frede Madsen og smedemester Chr. Petersen, Iller, sørger for 
det praktiske (se billedet). Men i vinteren 1978-79 er det galt igen. Sneen 
er hård ved træet, og nu træder kommunens kulturudvalg til, bevilger 
penge og overlader arbejdet til et specialfirma S. I. T. A. S. Man sætter 
et skilt op, hvor der kort fortælles:

Denne tjørn formodes at stamme fra Erik Pommerns regeringstid (ca. 
år 1400). Restaureret 1957 - 1971 og 1979.

Så kort kunne denne historie havde været fortalt.

Kilder:
Folk og Flora
J. P. TRAP DANMARK (Bind x side 1211)
Die ehemalige Fåhrverbindung BRUNSNIS - HOLNIS
von T nrpr\7 Wrpp
SØNDERJYLLANDS HISTORIE, Bind 2 side 184, 186, 199.

Broagers turistattraktion sikret. En af Broagerlands største turistattraktioner - Brunsnæst- 
jørnen - er nu sikret endnu nogle leveår, og turistforeningen har kunnet glæde sig over, at 
mange mennesker har fulgt restaureringsarbejdet intenst, ligesom der stadig er stor søg
ning til den gamle tjørn.

I forbindelse med restaureringen har man i en spændeskive på 25 gange 20 centimeter 
ridset følgende: »Denne tjørn formodes at stamme fra Erik Pommerens regeringdtid ca. 
år 1400. Restaureret 1957 og igen 1971«.

Det er statsskovridder Paul Holbek, Sønderborg, der sammem med formanden for Bro
ager turistforening, malermester Chr. Matthiesen, har forfattet teksten.- Vi har fundet det 
passende med en inskription, siger Chr. Mathiesen, idet man ikke tidligere har haft et ken
demærke for tjørnen og dens oprindelse.

Restaureringsarbejdet beløber sig ialt til 924 kr. som i første omgang udredes af turist
foreningen, der senere vil søge kommunen om pengene. Det er smedemester Chr. Peter
sen, Iller, og gartner Frede Madsen, Broager, der har stået for arbejdet.

73



Smedene Orla Jensen, Høruphav, og Christian Petersen, Iller, 
ved at afstive den gamle tjørn.
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Teglværkslerets historie på Broagerland 
og ved Nybøl Nor gennem tiden

A. Juul Petersen

De sidste somres opførelse af Teglværksspillet ved Cathrinesminde 
havde baggrund i vilkårene for en stor del af de mennesker, der boede 
på Broagerland for år tilbage. Der er en ganske speciel betingelse for 
disse menneskers levevej: det fine teglværksler, der er grundstoffet for 
den store teglværksindustri. Således hæftet på egnshistorien kan der må
ske være grund til en redegørelse, der vel ikke er historisk i gængs for
stand, men måske nok selve lerets historie.

Det vil nok være de fleste læsere bekendt fra skoletiden, at man reg
ner med, at Danmark for årtusinder siden mindst 3 gange helt eller del
vist har været dækket af vældige iskappe. Ind imellem har der været pe
rioder, hvor isen har været bortsmeltet fra dele af det nuværende Dan
mark. Ved at sammenligne hvad der sker i nutiden i verdens isområder 
med de danske landskaber, som de ser ud nu, kan man finde frem til en 
forklaring på, hvorfor de ser ud, som de gør.

Man må forestille sig, at isen som en kæmpemæssig bulldozer er 
trængt frem over landet - skubbet frem af enorme ismasser, der lå bag
ved. Foran sig har isen skubbet kolossale jordmasser. Når isen standse
de, har jord og sten ligget i et slemt rod i nogle vældige bunker. (Sam
menligningen med en bulldozer halter dog på et væsentlig punkt: isen 
havde intet bakgear. Den måtte blive liggende, til den smeltede).

Isen er skiftevis trængt eller altså rettere blevet presset frem og deref
ter smeltet bort. Så nye ismasser frem - nye afsmeltninger.

Den næstsidste istid, hvor isen har været presset frem, har efterladt de 
såkaldte bakkeøer i Vestjylland (omkring Jejsing, Toftlund, Rødding,
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Esbjerg, Varde og Skovbjerg - den sidstnævnte mellem Skjern å og Ka
rup å).

Den sidste istid dækkede ikke Jylland helt så langt mod vest, men nåe
de frem til den såkaldte hovedstilstandslinie fra Bovbjerg over Viborg 
og derfra næsten direkte sydpå over landegrænsen. Vest herfor strækker 
bakkeøerne sig som flade plateauer med ådalene mellem sig. Da isen fra 
3. istid smeltede, løb smeltevandet undenom bakkerøerne og dannede 
bl. a. de store, flade hedesletter. Jordbunkerne, som isen havde skubbet 
foran sig, ligger i dag som det kuperede terræn i landskaberne nord og 
øst for hovedstilstandslinien.

Medens det forreste af ismasserne er trængt frem til og derefter stop
pet ved hovedstilstandslinien, er der også sket mindre forskydninger og 
bevægelser i isen og terrænet bagved. Resultatet af en sådan lokal isbe
vægelse, kan på udmærket vis betragtes fra Gratelund. En istunge er fra 
øst presset frem gennem Vemmingbund og har skubbet jord foran sig, 
så der er dannet det højderag, der fra Dybbøl banke over Broager når 
frem til det stærkt kuperede terræn mellem Gammelmark og Dynt. (Et 
tungebækken eller en inderlavning.)

Isen der har dækket landskabet, har formentlig ikke været lige tyk 
overalt. Derfor er nogle områder ved afsmeltningen blevet isfri, medens 
der andre steder, f. eks. i fordybninger er blevet liggende store klumper 
af dødis.

På et tidspunkt er der på vor egn blevet et par vældige huller, der såle
des delvist var fyldt med dødis. Det ene omkring det nuværende Nybøl 
Nor. Dette hul er skabt af det omliggende bakkede terræn, men også af 
is, der er blevet liggende både på bakkerne og ud i noget af hullet i ter
rænet. Det andet hul har været nærmest hesteskoformet omkring Iller - 
ligeledes spærret inde af jord og is (se kortskitsen). Fra den omliggende 
is er smeltevandet så strømmet ind i og har fyldt hullerne i terrænet. 
Herved et dannet de såkaldte issøer (En tredie, mindre issø ca. 400 m i 
diameter NØ for Overskov omtales ikke yderligere i nærværende redeg
ørelse).

Den is, der har dækket landet, har ikke været ren og pæn is, men væ
ret godt blandet op med sten, grus, sand og ler, som isen har skrabet af
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i det øvrige Skandinavien og bragt med hertil. Gamle elever fra Broager 
skole vil nikke genkendende til en terperemse: strømmende vand kan er
odere, transportere og aflevere. Smeltevandet har revet isens medbragte 
materialer med sig og transporteret det ud mod issøerne og afleveret det. 
Hovedstrømmene mod issøerne er vist på kortskitsen. Disse områder 
har man kunnet finde, fordi smeltevandsstrømmene her har tabt noget i 
fart og ikke længere været i stand til at rive sand med sig. Dette sand lig
ger i de områder, hvor pilene er tegnet: her har hovedstrømmene altså 
været. Det finere og fineste ler rives endnu med af vandet ud i issøen.

Ude i søerne er der ikke nogen strøm eller uro og leret begynder at 
bundfælde sig. Årets vekslen mellem sommer og vinter har om vinteren 
medført isdække over søoverfladen, så selv ikke bølgeslaget skabte røre 
i vandet. Derfor har end ikke de helt fine lerpartikler kunnet holde sig 
svævende, hvorfor de også er sunket til bunds. Næste forår kommer 
smeltevandet med fornyet kraft og river påny lidt grovere lerpartikler 
med sig ud i issøen, hvor de aflejres ovenpå de helt fine fra vinterens af
lejringer. Denne forskel mellem vinter og sommer kan konstateres som 
mørke vinterlag af det helt fine ler og lyse sommerlag af lidt grovere par
tikler. (Det er dog lerkorn på 0,002 mm eller mindre). Et sådant dob
beltlag repræsenterer et klimaår og kaldes varv. Tykkelsen på varvene 
varierer noget, men har et gennemsnit på 10-12 cm, hvoraf Vi-2 cm er 
det finkornede, mørke lag fede ler. I de dybeste lag kan man dog se varv 
på helt op til 50 cm. Disse varv kan tælles, og man kan se, at spøgen har 
varet ca. 50 år. I løbet af disse år er der aflejret lag af stenfri ler, der en
kelte steder når en tykkelse af mere end 18 m.

Vandstanden i issøerne har været 25 - 28 m over den nuværende vand
overflade.

Den is, der har omkranset issøerne er efterhånden smeltet mere og 
mere og nok blevet mere og mere mør. Og så kommer katastrofen. Iller 
issø bryder gennem isbarrieren og strømmer ud med vældig kraft og fart 
og gnaver derved voldsomt i siderne af den grøft, vandet først løber 
igennem. Derved dannes den kløft med stejle sider, der kan ses ved den 
gamle Dynt station. Lige øst herfor er der et større område, hvor vandet 
nu breder sig ud og falder lidt til ro. De medbragte partikler bundfældes
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som et tyndt lag stenfri ler, men snart bryder vandet igennem ved Møl
skov, hvor der også er en kløft med stejle sider. Vandet strømmer så ud i 
Sønderborg bugt. Iller issøen er helt tom, og vandoverfladen i nærheden 
af nutidens.

(Vandet fra den lille issø ved Overskov er formentlig forsvundet gen
nem den lille kløft, der kaldes Gruben).

Hvor vandet fra Egernsund issø er blevet af vides ikke. Det har ikke 
kunnet komme mod nord eller vest over bakkerne, der er ret høje. Mod 
øst er der ingen spor af udstrømmende vand, men det er tænkeligt, no
get er sunket gennem revner i isen og løbet med ud gennem Iller issø. 
Derved er vandspejlet sunket 8 - 10 m. Resten af vandet er måske for
svundet gennem den dybe rende i Egernsund, måske gennem sprækker i 
isen.

Tilbage ligger det fine, lagdelte, stenfrie ler: issøleret. De tilsyneladen
de manglende aflejringer langs søranden i Sildekulen kan forklares ved, 
at der, medens issøleret blev aflejret, her har ligget en dødisklump, der 
senere er forsvundet sammen med det ler, der har ligget på den. Når der 
ikke er aflejret issøler ud for Smølled og i NV-hjørnet af noret på begge 
sider af Adsbøl, skyldes det, at »bredderne« i issøen her har været ret så 
stejle uden mulighed for aflejringer.

De enkelte sten, kul- og ravklumper, der nu og da er fundet, er for
mentlig kommet sejlende på isflager. Når disse isflager er smeltet, er 
»fragtgodset« sunket til bunds.

Prof. dr. phil. Sigurd Hansen, hvis undersøgelser ligger til grund for 
ovenanførte lille redegørelse, undersøgte 1925-1930 lerforekomsterne i 
mange lergrave med henblik på, om der kunne konstateres en eller an
den form for samtidighed (konnektion) i afsmeltningerne i et antal lerg
rave i Danmark og Skåne, uden at han dog kunne fastslå nogen samhø
righed. Han opstillede teorien om dannelsen og udtømningen af Egern
sund og Iller issø med de heraf følgende aflejringer af ler.

Fra teglværksindustriens opblomstring for ca. 100 år siden næsten 
frem til vor tid har søvejs-transporten været en afgørende faktor. Mu- 
sæet på Sønderborg slot har udarbejdet en skitse (s. 48-49) med placering
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af 39 teglværker, der i kortere eller længere tid har været i drift i 
Iller/Egernsund issøområdet.

Behovet for stenfrit ler til brænding af tegl har medført store afgrav
ninger rundt om Nybøl Nor og Flensborg fjord. Enkelte steder ved tegl
værker, der er i drift i dag, graves der nu under det ovenfor omtalte var- 
vige ler og ned i stenfrit ler fra aflejringer, der stammer fra tiden forud 
for sidste istid. Disse lergrave når ned i dybder under havoverfladen i 
Nybøl Nor.

Det er imidlertid ikke den eneste geologiske formation af interesse på 
Broagerland. I mellemistiden forud for næstsidste istid var havet trængt 
gennenT et smalt sund her i Sønderjylland. I dette hav levede en speciel 
musling, Molbo-Østers (muslingen Cyprina). Skaller fra denne musling 
er sunket til bunds og aflejret. Disse muslingeskaller er karakteristiske 
for det ovenfor omtalte sund gennem Sønderjylland. Et af naturens lu
ner har medført, at lerlag fra dette hav er presset op, så det findes syn
ligt i dag i Stensigmose-klinten - men det er en helt anden historie. 
(Cyprina-leret findes bla. a. også ved Ristinge klint på Langeland).

Varv: en del a f en aflejring, der er afsat i løbet a f et og samme klimati
ske år.
Grus: 2 0 - 2  mm i diameter 
Sand: 2 - 0,2 mm i diameter 
Finsand: 0,2 - 0,02 mm i diameter 
Mel-ler: 0,02 - 0,002 
Ler: mindre end 0,002 mm

Kildeangivelse: Sig. Hansen: Varvigheden i danske og skånske senglaciale aflejringer. 
Musæet på Sønderborg slot (kortskitse).
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Lergrav med gravemaskine.



Færgefart ved Egernsund
Chr. Høy

For ca. 300 år siden, var hele området, hvor Egernsund nu ligger, skov
klædt, også den anden side af sundet var skovklædt. Navnet Egernsund 
skulle have sin oprindelse ved, at egern kunne springe fra trækrone på 
den ene side sundet til trækrone på den anden side. Der har på den tid 
ikke været nogen nævneværdig bebyggelse, hvor nu Egernsund by lig
ger. Den senere by Egernsund, har fået sit navn efter det smalle sund.

At der har været søværts trafik på sundet i »gammel tid«, bekræftes 
af et skibsfund i forbindelse med brobyggeriet, her fandt man et vrag af 
et færgelignende fartøj, som man har dateret til omkring 1100-tallet. 
Ved udgravning til flydedok ved Skibsværft Toft, er man stødt på træ
stammer.

I følge overleveringer blev færgefarten over sundet oprettet i året 1711 
af en hertuginde, som kunne spare 20 km., når hun skulle besøge Skods- 
bølgård eller Skeldegård, man er lidt uenige om formålet med færgetra
fikken. (Man har også i denne forbindelse talt om Sønderborg slot;men 
det lyder usandsynligt, da man ikke her opnår den omtalte forkortelse 
af vejen.) Skodsbølgård har ligget ved skoven, som man nu kalder 
Skodsbølskov (tidligere Kobbelskov).

Vejen mellem Bøsbækvej og Skovgade er altid blevet kaldt Herreg
årdsvej. Denne benævnelse har man desværre fjernet, ved også at kalde 
denne vejstrækning for Skovgade. Det er meget beklageligt. Det synes 
helt klart, at færgefarten først kom ind i faste rammer samtidig med, at 
også teglindustrien fra spredte teglbrændinger på egnen blev afløst ved 
oprettelse af egentlige teglværker. Det tog sin begyndelse i 1744, og i 
1775 var der seks teglværker ved Egernsund.
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Egernsund gamle færge ca. 1910 
Midtpå ses håndsvinget, som omtales i teksten.



Med teglværkerne er der kommet gang i bosættelsen ved Egernsund, 
og dermed også større behov for en færgeforbindelse. Den hånd- 
trukne kædefærge blev bygget 1744. Den blev først afløst 1927 af en kæ- 
detrukken motorfærge og havde da tilfulde gjort sin pligt.

Af omstående billeder ses, af færgens fremdrift skete ved 2 hånd
svingdrevne spil i forbindelse med kamhjul og kabelarhjul giver det for
nødne træk i kæden til færgens fremdrift. (Et kabelarhjul er et hjul, som 
nøje er afpasset til kædens led). Da kæden ligger i en stor bue, på midten 
af sundet 10 m under vandspejlet, er det klart, at spillet skulle være for
synet med et slags slæbegear. Når man var nået midt ud på sundet og 
vægten af kæden var fordelt, kunne man skifte svinget til et andet »ge
ar«, og resten af turen gik noget lettere.

Færgen havde fastmonterede klapper, som under overfarten blev 
hævet ved hjælp af lange bjælker, som med krog og ring i dækket blev 
holdt på plads. Ved ankomst til færgestedet sænkedes klappen ned på 
stranden, de kunne dog ikke nå helt ind på tørt land, hvorfor man lagde 
nogle planker ud beregnet til vognens hjul. Elestene derimod måtte sætte 
benene i vandet og det var de ikke altid oplagte til. Under overfarten sik
redes begge ender af færgen med en bom. (Se billerderne)

Det var kun hestekøretøjer og eventuelle biler, der blev befordret med 
færgen. Fodgængere og cyklister blev henvist til bådene og blev roet ov
er. For cyklister var det ofte noget af en balancekunst, når de oprejst i 
båden skulle holde deres cykler, som også måtte stå på højkant bag i 
båden. Ofte var der to passagerer. Det kunne gå, når det var stille vejr, 
men med frisk vind fra SV var det en prøvelse, som mange uerfarne 
mindedes længe efter.

Kuskene måtte ofte give et nap med i svinget, hvis de ville færges ov
er. Når man ønskede at blive færget over, var der på begge sider af sun
det ophængt en klokke, man skulle ringe med. For at den kunne høres, 
var der i vinduesprodsen på »Færgekroen« boret et hul, hvori der var 
anbragt en tragt til at opfange lyden. Under krigen 1914-18 var færge
kroejeren også færgemand. Vinduet med borehullet kunne indtil for ny
lig ses fra »Færgegårdens« restaurant, men vinduerne er udskiftet her i 
1984.
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Postkort med billede af Egernsund Færgekro og færgen i Egernsund.
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Flensborg Fjord. Færgeklokken ved Egernsund.
Efter originaltegning af kunstmaler Petersen-Stubbæk, Rønshoved.

Det var ofte store skoledrenge og om vinteren søfolk fra oplagte ski
be, som sørgede for, at fodgængere og cyklister blev befordret over sun
det. På begge sider var der en slags vagtstue, hvor drengene holdt til. En 
senere færgemand boede i det hus, som blev revet ned ved brobygnin
gen. Et mindre hus på Alnor-siden nedbrændte d. 30. dec. 1918 og blev 
ikke genopbygget. (Begge huse ses på billederne).

En stor begivenhed fandt sted ved færgestedet i Egernsund efter gen
foreningen. Kong Christian X med familie benyttede færgen under en 
rundrejse i Sønderjylland. Ved færgestedet blev kongefamilien modta
get af en stor skare mennesker, fisker Peter Jensen og købmand Chr. 
Blomgren hyldede begejstret kongefamilien, som var stået ud af bilerne 
og påhørte talerne. Navnlig købmand Blomgren talte højt og med store
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armbevægelser. Ikke alle forstod den spontane begejstring. En lille pige 
gik hjem til sin mor og sagde: »Do ka tro Blomgren skælt æ kong ue, o 
æ kong græ«.

Den gamle færge blev på sine gamle dage »fordrukken«, og det skete 
nogle gange, at den havde lagt sig til hvile på havnens bund, og hver 
gang forestod et større arbejde med at få den på benene igen. Endelig i 
1927 kom så den længe ventede afløsning. Det blev, som de fleste ved, 
en motor-
trukken kædefærge og efter en del eksperimenteren med kædetrækket 
samt færgelejet fungerede den til sommeren 1968.

En idyl ved Egernsund var dermed forsvundet, men for de over 100 
personer, som hver dag var henvist til færgen under lange hårde isvintre, 
når de havde besvær med at komme på arbejde og hjem igen, de ser nok 
gerne bort fra det idylliske. Med broen er en epoke med ca. 250 års fær
gefart ved Egernsund »en saga blot«.
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BERETNING FRA
LOKALHISTORISK FORENING FOR BROAGERLAND
Foreningen har haft et jævnt stigende antal medlemmer, som for det be
skedne kontingent på 20 kr. årligt har haft mulighed for at deltage i 
foreningens aktiviteter (egnsvandringer og foredrag). Endvidere står 
vort lokalhistoriske arkiv (Møllegade 5) til medlemmmernes rådighed 
hver tirsdag fra kl. 16-18.

Stor forståelse og imødekommenhed fra kommunen og fra egnens 
pengeinstitutter har gjort det muligt at indrette arkivet til et godt »ar
bejdssted« for det frivillige arkivpersonale.
Deres store indsats vil bestyrelsen gerne her takke for.
Nuværende bestyrelse:

Svend Hollensen, Mølmark, formand 
Chr. Frederiksen, Brunsnæs, næstformand 
Randi Demuth, Broager, kasserer 
Tage Holm, Broager, sekretær 
Lory Carstensen, Vemmingbund, arkivleder 
Hans Nissen, Skodsbøl 
Hans Andresen, Skeldemark 
Hans Heinr. Hiittmann, Egernsund
Chr. Krogh, Smølmark 

Supleanter:
P. A. Petersen, Mølmark 
Emma Krogh, Broager 
Richard Poulsen, Broager

Af aktiviteter i 1983 kan nævnes:
17. 3. Generalforsamling med foredrag af Inger Adriansen, Sønder

borg Slot, om »årets gang i gamle dage«.
28. 6. Sommertur over »Krammark« til Gratelund og »Dynt skole« 

med afslutning på »Strandkroen« Vemmingbund.
Ialt afholdtes 5 bestyrelsesmøder i 1983.
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Fra 1984 kan nævnes:
28. 3. Generalforsamling med foredrag af Chr. Høy, Egernsund, der

fortalte meget levende om sin tid til søs.
29. 5. Sommeraftentur til Smøl og Skodsbøl. Vi beså stedet for går

den: Smøl øst for byen og Smølvold og kørte ad Nørregade til 
Skodsbøl med kaffe på Skodsbøl kro, hvor Nicolaj Jensen for
talte om Genforeningsstenen i Skodsbøl.

I efteråret 1984 havde arkivet en succesfuld udstilling på Sydbank. Fore
ningen takker for elskværdig husly.

BESTYRELSEN

Lokalhistorisk arkiv
Vi er nu så vidt at arkivet arbejder helt professionelt. Arbejdet er delt 

op. Emma Krogh registrerer alle avisudklip. Randi Demuth tager sig af 
billedarkivet og alt skrivemaskinearbejde. Jeg selv registrerer alle arki
valier. Vi har fået et nyt kassesystem, så arkivalierne er let at finde frem 
til. Kommunen har velvilligt stillet en telefon til rådighed, hvor man kan 
træffe os Hver tirsdag fra kl. 16-18 på tlf. 44 16 13.

Lo ry Cars tensen 
arkivleder
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Broager Genforeningssten ankommer til sin fremtidige plads ved parken. Personerne på billedet er fra venstre: 
Købmand Johannes Ohrt, vognmand Andreas Lausen, og dennes søn Chr. Lausen, Peter »Jyllænder«, de to sidste er 
ukendte. Billedet befinder sig på det lokalhistoriske arkiv, Møllegade og er skænket af: Johannes Hansen, Egernsund.



Ældre Brouringer kan vel erindre dette noget bombastiske tyske krigsmindesmærke fra 
1864, som er rejst i 1889. Monumentet er af »Up ewig ungedeelt« typen, som der findes en 
del af i landsdelen, men især syd for grænsen. Desværre blev det ødelagt af ukendte i befri
elsestiden 1945, da de nationale bølger gik højt. Ødelæggelsen var så omfattende, at mo
numentet helt måtte fjernes. I dag ville man vel ikke have faret sådan frem. Nu er respek
ten for de nationale modstandere efterhånden ved at medføre en fredelig sameksistens.

* Foran feltlazarettet i Broager 1864.
Denne sjældne tegning stammer fra bogen: »Ein Maler auf dem Kriegsfelde, Dyppel und 
Alsen 1864«, som er forfattet af den kendte »Schlachtenmaler« Wilhelm Camphausen og 
udgivet af Velhagen und Klasing, Leipzig 1865. De sårede tyske og danske soldater an
kommer liggende i halm i bøndervogne. Lazarettet må være helt fyldt, da der er stillet be
lagte senge udenfor, skønt det tydeligt fremgår af tegningen, at det er vinter. Kuskene på 
vognene er ikke i uniform, da det ikke er soldater men ægtkuske, som fulgte med de ud
skrevne køretøjer. Lazarettet var indrettet i den da nybyggede skole vest for kirken.
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23or b em JelMajarett in Broader. *



Broager Trælasthandel på Set. Pauli ca. 1920. Den store trælade lå lige ud til vejen og var fyldt med træ. 
Ved branden i 1928 gav det et kæmpe bål. Brændende tagpapflager fløj helt ned til Mølmark, 

i baggrunden ses slagter Rasmussen’s ejendom. Kusken er William Christensen.



BROAGER

'-'i

Broager Præstegård set fra øst med kirken i baggrunden. Postkort ca. 1900.
Læg mærke til Østergade dengang ikke var bebygget i den nordre ende. Personerne har ikke kunnet identificeres.



Skeide station ca. 1910 set fra nordvest. Dette var endestationen på »Broagerbanen«. 
Man ser tydeligt sporudfletningen og stationsbygningerne og vandtårnet.


