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Nyt fra arkiverne
Sønderborg Arkiv
Sønderborg-arkivet har været inde i en turbulent periode med en mængde 
arkiveringsarbejde, drøftelse af evt. flytteplaner og mod tagelse af et par 
nye medarbejdere.

Evt. flytteplaner er vi i skrivende stund ikke kommet meget længere 
med, men vi må tage tingene med ro og afvente, hvad der sker – foreløbig 
har det hele lange udsigter. Af pressen er det fejlagtig fremgået, at vi er 
slået sammen med Industrihistorisk Samling (hvilket ikke er tilfældet – se 
referat af generalforsamlingen i dette blad) ligesom det skulle være et fak-
tum, at vi skulle samles i de tidligere Møller & Co-bygninger på Fynsgade 
– dette er ikke vedtaget af arkiverne endnu.

Vi har som nævnt fået et par nye medarbejdere: Jens Nielsen, der er i 
fuld gang med at arbejde sig ind i Arkibas-systemet og Per Thomsen, der 
har mange års erfaring i arkivarbejdet.

Svend-Erik Olsen er fratrådt/på orlov som arkivleder, og i stedet har 
undertegnede overtaget ledelsen af arkivet.

Kai Viggo Jørgensen, fung. arkivleder

Ulkebøl Arkiv
Den 30. marts udkom vort nyeste skrift: “Gårde og ældre Huse på Kær 
Halvø” af Helmer Sander-Larsen. 

I den forbindelse blev 
der afholdt en lille recep-
tion, hvor man kunne 
afhente bogen. Det blev 
en stor succes med mange 
fremmødte. Allerede i den 
første måned blev oplaget 
udsolgt. Der er derfor lavet 
endnu et oplag, hvor der 
også er foretaget en del 
rettelser.

På Ulkebøl Arkiv holder vi sommerferie fra 27. juni og til 1. august.
HUSK Rønhave Museum på Hestehave 20 er åben hver torsdag fra kl. 10 

til 12 indtil 1. oktober. Der er lige kommet en meget spændende aflevering 
fra Blikkenslager Chr. Møller i Spang.

Helene Petersen, arkivleder
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Referat fra generalforsamlingen 
Den 15. marts 2016 i Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl 
og Sønderborg

Formanden, Knud Erik Sørensen, bød velkommen og foreslog, at vi 
sang “Velkommen Lærkelil”.

1. Valg af dirigent
Mimi Bonefeld blev foreslået og valgt.
Mimi Bonefeld kunne konstatere at formalia var i orden, og at 
general forsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere
Svend Erik Tychsen, Helene Petersen og Rudolf Petersen.

3. Formandens beretning
På generalforsamlingen marts 2015 blev Jørgen Due Jensen nyvalgt, 
og Kai Viggo Jørgensen genvalgt til bestyrelsen.

Den nye bestyrelse konstituerede sig på et møde den 20.4.2015 
med Knud Erik Sørensen som formand, Marianne Drostrup 
som næst formand, Knud Kylling Pedersen som kasserer, Conny 
Grenaa  Philippsen som sekretær og medarbejderrepræsentant, 
Kai Viggo Jørgensen som medlemsansvarlig. Øvrige medlemmer 
er Jørgen Due Jensen og Palle Fløe. Sidstnævnte er tillige med-
arbejderrepræsentant for Ulkebøl. 

I bestyrelsesmøderne deltager også arkivlederne Helene Petersen 
 (Ulkebøl) og Svend-Erik Olsen (Sønderborg).

Bestyrelsen har i 2015 holdt fem møder. Her har vi bl.a. drøftet 
medlemsarrangementer. Formanden og kassereren svarede under 
beretningen på kritik fra et medlem vedr. udflugter med mål uden 
for og inden for området og spørgsmål vedr. brug af kontingent-
indtægterne. 

Da der på generalforsamlingen i 2015 blev rejst kritik af Arkivnyt, 
har bestyrelsen drøftet bladets form og indhold. I juli-nummeret af 
Arkivnyt blev kritikken besvaret, og der blev peget på arkivernes 
hoved opgave, nemlig at arkivere og stille materiale til rådighed for 
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offentligheden. Et større skrift i forbindelse med foreningens 40-års 
jubilæum i 2019 er under forberedelse.

Udgivelse af mere omfattende art på grundlag af arkivernes mate-
riale har i 2015 været Palle Fløes bog, “Sønderborg før og nu, om 
beværtninger og hoteller”.

I Ulkebøl arbejdes der med en opfølgning til bøgerne om skoler 
og gartnerier.

Arbejdet på arkiverne er i god gænge, det nye Arkibas 5-system 
er ved at være kørt ind, og der arkiveres både tekst og billeder i stort 
tal. Desuden arbejdes der på at præsentere materialet på arkivernes 
hjemmesider, men for at arbejde med materialet skal man fortsat på 
arkivbesøg.

Store indleveringer, sidst fra Jydske Vestkysten, har givet trange 
pladsforhold, og bestyrelsen må stadig overveje nye lokale forhold. 
Da der har været en del udskiftning af medarbejdere på arkiverne 
i 2015, efterlyste formanden interesserede personer til forskellige 
arbejdsområder.

Formanden kom ind på det værdifulde samarbejde i SKLA 
(Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkiver). SKLA fordeler 
bl.a. den kommunale støtte til arkiverne.

Af arrangementer i 2015 var generalforsamlingen det første. Her 
holdt Marianne Drostrup et billedforedrag om tre tidligere virksom-
heder på Sundevedsiden. Efterårets foredrag var om Solo, som blev 
holdt af tidligere medarbejder på Solo, Ole Søndergård.

Årets udflugt gik til Zeppelin-museet i Tønder og Grænsemuseet 
i Rens. I Rens blev vi tillige tilbudt et besøg i en flot blomstrende 
rhododendron have. Ca. 40 deltagere.

Også i 2015 blev det til en personaletur. Denne gang til det nyåb-
nede museum i Kobbermølle. En god måde at honorere den frivillige 
indsats på og udbygge arbejdsfællesskabet.

Alt i alt har det været et år med stor aktivitet på arkiverne, og 
formanden takkede medarbejderne og bestyrelse for en god indsats 
og et godt samarbejde.

Efter et enkelt opklarende spørgsmål vedr. SKLA blev formandens 
beretning godkendt.
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4. Kassereren, Knud Kylling Pedersen, fremlagde og gennemgik regn-
skab og budget
Regnskabet var omdelt til de fremmødte. Regnskabet viser indtæg-
ter på kr. 85.729,- og udgifter på kr. 78.483,- altså et overskud på 
kr. 7.246,-. Kontingentbeløbet var lidt større i år, hvilket primært 
skyldtes sidste års kontingentstigning fra kr. 125,- til kr. 150,-. 

5. Budget 2016
Foreningen har aktiver for kr. 105.891,-. 

Der var ingen spørgsmål til 4. Regnskab og 5. Budget, som begge 
godkendtes.

6. Fastsættelse af kontingent for 2017
Kontingentet fastholdes på kr. 150,-

7. Behandling af indkomne forslag
Henning Mathiesen havde spørgsmål til arkivernes arbejdsområde 
og den tidsmæssige afgrænsning/definition. Vi var enige om defini-
tionen af historisk tid og forhistorisk tid.  

Peter Hoi gjorde rede for og stillede forslag om hensigtserklæring 
vedr. samarbejde med Industrihistorisk Samling for Sønderborg, en 
forening under dannelse. Bestyrelsen for arkiverne vil udarbejde en 
sådan erklæring. 

Palle Fløe inviterede den nye forening til at besøge Ulkebøl Arkiv, 
da man der allerede er godt i gang med industrihistorien.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. vedtægternes § 4
a)   Valg af tre bestyrelsesmedlemmer – på valg: Knud Erik Sørensen, 

Knud Kylling Pedersen, Marianne Drostrup. MD ønskede ikke 
genvalg. Genvalg til de to øvrige og valg af et nyt bestyrelses-
medlem, Erik Housted. 

b)  Valg af suppleant – Lilly Laursen, modtog genvalg.
c)   Valg af to revisorer – Jørgen Ley og Helmer Sander-Larsen, der 

begge modtog genvalg. 
d)  Valg af revisorsuppleant – Frode Jørgensen modtog genvalg.
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9. Eventuelt
Intet at bemærke

Formanden takkede herefter dirigenten, Mimi Bonefeld, for god ro 
og orden og Marianne Drostrup for arbejdet i bestyrelsen. 

Efter kaffen fik vi et indholdsmættet og lærerigt foredrag af 
museums inspektør René Rasmussen, Sønderborg Slot.

Referent, Marianne Drostrup, 20.3.2016

Den 27. april 1933 kunne følgende overskrift og artikel ses i avisen:

Storbrand i Ulkebøl
Lawaetz’ Gaard, tre mindre Ejendomme og et mindre Hus lagt i Aske i 
Gaar Eftermiddags

Syv Ungkreaturer og 26 Svin indebrændte
Skaden anslaas til over 100.000 Kroner
I går eftermiddags, mens solen sendte sine gyldne stråler over et 
forårsagtig smilende landskab, og mens Dannebrog i anledning af 
90-års fødselsdagen i Ulkebølsten var hejst rundt om i sognet, lød 
pludselig det uhyggelige råb: “Brand” ud over byen.

Opskræmte af de mange meddelelser om store gårdbrande rundt 
om i landet ilede folk skyndsomt til det sted, hvorfra det uheld-
svangre budskab var udsendt, enkefru Lawaetz’ store gård midt i 
Ulkebøl by, men inden ret mange af de nærmeste naboer var nået 
frem til brandstedet, havde ilden bredt sig til de tre længer, der stod 
som et mægtigt flammehav mod den forårsblå himmel. Det blev 

hurtigt klart, at intet var 
til at redde. Gården var 
dømt til at gå op i luer.

Alarmråbet blev 
udsendt ca. kl. 13.40. 
Brandværnene 
fra Ulkebøl, Kær, 
Sundsmark, Vollerup 
og de store frivillige 
brandværn i Sønderborg, 
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Augustenborg, Sjellerup, Egen, Svenstrup, Hørup og flere omlig-
gende kommuner ankom i løbet af den følgende halve time til brand-
stedet, hvor der mødte dem et frygteligt syn. Ilden havde bredt sig 
fra den ene ejendom til den anden, og i den stærke vind fra sydøst 
var der fare for, at den skulle gribe endnu mere om sig. Skyndsomt 
blev alt materiale sat ind, ikke for at slukke allerede antændte byg-
ninger, men for at redde andre truede ejendomme fra at lide samme 
skæbne som gården og husmandsstederne, som stod i lys lue.

Ilden bredte sig med rivende hast
Næppe havde folkene på Lawaetz’ gård, som den 1. april var blevet 
overtaget af en ganske ung landmand, Andreas Clausen, der kom 
hertil fra Varnæs, rigtigt fattet ildens omfang, før nye råb om brand 
genlød i den med mennesker overfyldte gade. Gnister fra det mæg-
tige bål var blevet grebet af vinden og var blevet ført 200 meter 
bort til Hans Henrik Hansens landsted, som i et nu var omspændt af 
flammer. Samtidig sprang ilden over til en anden 200 meter borte 
liggende ejendom tilhørende bruger og ølkusk Hans Frost, samtidig 
med at den greb fat i snedker Peter Lorenzens ejendom, som ligger 
lige overfor. 

Den næste gård var Jørgen Jacobsens, men den var tegltækt, 
og ved ihærdigt arbejde lykkedes det at forhindre ilden i at få fat 
der. Men vanskeligere var det at sætte en stopper for ildens frem-
færd mod Jørgen Jørgensens og Lydiksens gårde. Da flammerne 
var begyndt at slikke op ad stråtaget på disse ejendomme, var der 
tilstrækkeligt med mandskab til rådighed, så det lykkedes at få sluk-
ket både flammer og gnister, der regnede ned over ejendommene. 
Hos Jørgen Jørgensen brændte imidlertid et udhus, som ligger bag 
ejendommen. Gentagne gange havde ilden fat i udhuset hos gårdejer 
Lydiksen, men gårdens karle og raske brandmænd fik ved hjælp af 
store våde klude og med tykke vandstråler bugt med flammerne.

En del ungkreaturer og svin indebrændte
Branden opstod i svinestalden på Lawaetz’ gård. Gårdens unge pige, 
Petra Andersen, var ene hjemme og opholdt sig i dagligstuen, da hun 
blev opmærksom på, at der var noget galt på færde. Samtidig havde 
bager Nielsen opdaget ilden og slog alarm. Den unge Clausen var 
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ude i marken og kom hurtigt til, og Clausens kæreste, frøken Anna 
Lagoni, som ligeledes var på gården, opholdt sig i køkkenhaven, men 
havde intet mærket til ildens opkomst, før pigens råb og naboernes 
kalden gjorde hende opmærksom på den fare, der truede den gård, 
hun om kort tid skulle flytte ind på som nygift kone. Bager Nielsen 
fik bjerget to heste, men andre forsøg på at redde besætningen 
mislykkedes, idet taget straks efter begyndte at skride. Seks-syv 
ungkreaturer og 26 svin blev flammernes rov. Kreaturerne, som var i 
den store trælade, blev således frelst, idet ilden ikke forplantede sig 
til laden, der lå ikke retning mod den stærke vind.

Spærret inde i flammehavet
Den unge Andreas Clausen, som hurtigt blev klar over, at det gjaldt 
om at få tilkaldt så meget hjælp som muligt, ilede til telefonen, der 
fandtes i aftægtsboligen, hvor han imidlertid tog ophold. Endnu 
imens han befandt sig derinde, havde ilden forplantet sig til den 
del af gården, og inden Clausen så sig om, var han spærret inde i et 
mægtigt hav af flammer.

Clausen, som vi mødte kort efter, og som håbløst stirrede ind i det 
store bål, fortæller om den kritiske situation:

“Vi var nødt til at handle hurtigt, og vi håbede jo på, at noget 
kunne reddes endnu. Derfor skyndte jeg mig ind til telefonen. Jeg 

nåede kun lige at få givet 
besked om, at der var ild 
i gården, da jeg blev klar 
over, at jeg selv befandt 
mig i overhængende fare. 
Hvor jeg vendte mig hen, 
var der flammer, og jeg 
blev noget forbrændt. 
Nakkehår og øjen bryn 
blev således stærkt 

afsvedet. Der var ikke lang til overvejelse og heller ikke tid til at 
tænke på at bjerge noget. Jeg måtte hovedkulds springe ud gennem 
et af vinduerne og slap jo heldigvis godt fra det.”

Clausen var meget nedtrykt over indledningen af den virksom-
hed, han lige havde overtaget. Det unge par havde heldigvis endnu 
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ikke fået møblerne til gården, så kun deres private indbo blev 
ødelagt. Clausens skabe og enkelte andre ting blev bjerget, ganske 
vist i dårlig forfatning, således at blandt andet et helt nyt sæt tøj 
blev ødelagt, ligesom borde og kommoder var blevet splintret under 
bjergningsarbejdet. Af frøken Lagonis ejendele lykkedes det ikke at 
redde noget.

Det gamle, smukke indhus i ruiner
Fra staldlængen bredte ilden sig til det velbyggede indhus, hvor 
enkefru Lawaetz havde bolig, og hvor familiens smukke, værdifulde 
indbo henstod i de mange stuer. Fru Lawaetz var ikke til stede, da 
ilden opstod. Den ene af sønnerne, som hurtigt ilede til, for ind i sit 
gamle hjem og forsøgte sammen med nogle behjertede mænd at 
redde en del af det værdifulde indbo, men opholdet i stuerne var 
uudholdeligt.

Flammerne og røgen drev dem på flugt, og således lykkedes det 
kun at bjerge et par gamle familiebilleder, en enkelt stol og et bord. 
Resten måtte lades i stikken, og i løbet af ganske få minutter var det 
hele lagt i aske. Det gamle indhus med de smukke rene linjer, var en 
rygende brandtomt.

Også hos Hansens brændte alt indbo
Da ilden bredte sig med lynets hast til Hans Henrik Hansens ejen-
dom, lykkedes det heller ikke der at få bjerget noget af de gamle 
menneskers indbo. De fik ikke andet med sig end det, de gik og stod 
i. Derimod lykkedes det at få deres to kreaturer ud, inden stråtaget 
skred. Det var lige som på den gamle gård meget tørt og gav derfor 
god næring til ilden, ligesom der sendtes kaskader af gnister højt op 
i luften. Ejendommen og et lille udhus nedbrændte til grunden.

Der var ikke tid til at besvime
Fra mange af de tililendes side blev der udført et beundringsvær-
digt arbejde for at være beboerne behjælpelige med at få reddet 
bohavet ud af husene. Da ilden havde fået fat i Hans Frosts ejendom, 
blev der udført et særligt dygtigt redningsarbejde af arbejdsmand 
Heinrich Lippke, Augustenborgvej 116 og en arbejdsmand Jessen 
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Sønderborg. De to uforfærdede mænd gik dristigt ind i den bræn-
dende ejendom.

Og mens andre tog sig af kreaturerne, tog de sig af indboet med 
en sådan energi, at det lykkedes at få næsten det hele ud. Men situa-
tionen var meget alvorlig for dem. Til at begynde med havde ilden 
tilsyneladende kun ganske let fat i taget, men pludselig stod det 
hele i lys lue, og kort efter begyndte taget at skride, mens mændene 
endnu befandt sig i bygningen. Den ene kom hurtigt ud, og Lippke 
fulgte straks efter, men han snublede over dørtrinnet og havnede i 
det nedstyrtede brændende tag. Lippke kom hurtigt fri og ilede ud 
på vejen, hvor der blev tilkaldt hjælp.

Men der var ingen i nærheden, som kunne yde den hårdt med-
tagne mand den første hjælp. Han våndede sig noget, men bed 
ellers tænderne sammen. Der blev tilkaldt en af de mange biler, som 
straks førte ham til Sønderborg, hvor doktor Ruge tog ham under 
behandling. Det viste sig, at Lippke havde pådraget sig store brand-
sår i baghovedet, lettere sår i ansigtet og på hænderne og mindre 
læsioner forskellige steder på kroppen. Lippke tog dog efter læge-
behandlingen ud til brandstedet for om muligt endnu at række en 
hjælpende hånd, hvis det viste sig nødvendigt. I vrimlen af menne-
sker mødte vi ham, han var indhyllet i bandager, men havde bevaret 
sit gode humør, og da vi spurgte ham, var han rede til at fortælle om 
sit farlige eventyr.

“Det hele så slet ikke så farligt ud,” mente Lippke, “det brændte 
omkring skorstenen og der var en del røg inde i huset, men vi 

ænsede det ikke. For os 
gjaldt det kun om at få 
bjerget så meget som 
muligt af Frosts og gamle 
Chr. Skovs ejendele. Det 
lykkedes os endog at få 
gardinerne med, men så 
pludselig var ilden der.

Et mægtigt flamme-
hav slog op om os, og så 

var der ikke andet for end selv at søge redning. Taget begyndte at 
skride, og i skyndingen tabte jeg balancen. Hvad der så skete, ved jeg 
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egentlig ikke, men jeg mærkede, at jeg havde brændt mig en del, og 
så rev jeg skjorten op over hovedet på mig for at slukke ilden.”

Journalisten spurgte: “De stod smerterne igennem?” 
“Ja hvad var der andet at gøre. Her var sandelig ingen tid til at 

besvime, ellers var jeg blevet begravet under det nedstyrtende tag. 
Jeg er nu glad ved, det hele gik så godt som det gjorde.”

Et bål der får lov til at passe sig selv
Alt imens dette spændende bjergningsarbejde blev udført, havde 
ilden taget fat i snedker og landbruger Peter Lorenzens ejendom, 
som ligger umiddelbart op til maskinbygger Bjerrings værksted. 
Her fik ilden imidlertid lov til at passe sig selv, men det lykkedes 
at bjerge både indboet og kreaturerne. Det store brandmandskab 
havde sat alle kræfter ind på at begrænse ildens yderligere spred-
ning. Til trods for den ihærdige indsats, som blev gjort af alle brand-
mænd, formåede ilden dog at tænde i et lille hus bag ved Jørgen 
Jørgensens gård, men på det tidspunkt var man blevet herre over 
situationen, således at dens videre fremtrængen var umuliggjort.

I farezonen, men reddet
Fra den store gård drev mægtige røg- og gnistskyer ned over en 
række huse. Nærmest ved ligger købmand Hviids ejendom, men den 
er forsynet med fast tag og blev således ikke antændt. Umiddelbart 
heroverfor ligger skomager Køhns ejendom, som er stråtækt, men 
som straks blev overdænget med vand og dermed ligeledes reddet 
fra at gå op i luer, selv om der flere gange var ved at gå ild i taget.

Et øjenvidne til branden fortæller
Jørgen Jørgensen fortæller, at han den gang var en knægt på 13 år, 
og han kan huske, at branden startede i en garage/udhus og der-
efter sprang over til den stråtækte naboejendom Søgård, hvor ilden 
fik godt fat i stråtaget og herefter fortsatte videre til næste ejen-
dom, som også var stråtækt. Det næste hus, der lå på ildens vej var 
Jørgens hjem, og han og en kammerat måtte flygte over marken mod 
Arnkil, hvor Jørgens far arbejdede på en stor gård. 
Ilden fik heldigvis kun fat i en lade/hønsehus, men da man ikke 
kunne finde Jørgen nogen steder, frygtede man, at han var inde-
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brændt, men når han 78 år efter branden sidder og fortæller, så ved 
vi at dette ikke var tilfældet. 

Jørgen har senere fået at vide, at en ældre mand ved navn Jes 
Koch sørgede for, at hans hjem ikke nedbrændte. Han gik rundt med 
en spand vand, en gulvskrubbe og en klud, og hver gang der kom 
gløder på stråtaget, sjaskede han vand på.

Han fortæller også, at Ulkebøls hestetrukne brandsprøjte 
ikke kunne klare de mange brande alene og måtte have hjælp 
fra Sønderborg Brandværn. De havde imidlertid problemer med 
at komme frem af den vej, der på det tidspunkt hed Barakvejen 
(Agtoftsvej i dag) på grund af de mange tilskuere og måtte derfor 
returnere og køre ad Damgade for at komme frem.

Det er fortællingen fra 2011. Jørgen var da 91 år, og i dag er han 95 år

Avisnotits marts 1916
Det er på ny lykkkedes den herværende “Indkøbskommission” at 
købe flere tønder fedt, der nu – formedelst 2,20 Mk pundet – skal 
sælges til den mindrebemidlede del af befolkningen.

KVJ

Branden startede på Lawaetz’ gård 1 og bredte sig herfra til Hansens gård 2, 
Frost og Lorensens gård 3 og 4. Derefter til baghuset på Jørgensens gård 5 og 
Lydiksens gård 6, hvor den gentagne gange fik fat i stråtaget. (Tegningen er 
en rekonstruktion efter et kort fra 1910 med revidering i 1932)
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Theaterverein “Exelsior” af 1919
Blandt de mange indleveringer, vi modtager på arkivet, var for nylig 
en scrapbog med avisudklip og den viste plakat.

Teaterforeningen – der bestod af amatørskuespillere – sorterede 
under det tyske mindretal og blev som nævnt stiftet i 1919.

Stifterne var kontorchef von 
Gruben, malermester Domy og 
papirhandler Julius Jensen, og 
det første stykke, der blev opført 
var “Kyritz-Pyritz”, som blev en 
stor succes. Overskuddet fra de 
tre forestillinger i Sønderborg 
og påfølgende forestillinger i 
Augustenborg og Gråsten done-
rede man til krigsinvalider og 
enker efter faldne i første ver-
denskrig.

Grundet nogle stridigheder 
var der en overgang omkring 
gen foreningen to foreninger, 

men de forenedes efter et par år under navnet “Sonderburger 
Theaterverein”, der, udover teaterforestillinger, også arrangerede 
underholdningsaftener og karneval.

En del forestillinger var en stor succes, mens andre lykkedes 
mindre godt, og publikums begejstring blev af og til ikke bedre af, at 
salen på Teaterhotellet var dårligt opvarmet. En stort anlagt forestil-
ling i sommeren 1927 måtte aflyses, fordi en emsig ansat på konsu-
latet i Flensborg havde nægtet nogle tyske skuespillere, der skulle 
have medvirket, visum.

Takket være hjælp fra nogle professionelle skuespillere fra 
Flensborg, fik man dog god gang i forestillingerne igen og havde 
den glæde, at den dansksindede del af befolkningen i stigende grad 
overværede forestillingerne.

Fra sommeren 1927 flyttede man til “Haus Adalbert”, der var 
blevet renoveret og udstyret med moderne sceneteknik, og fra 1933 
var det alene Flensborgs Stadsteater, der overtog forestillingerne 
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nord for grænsen. Under anden verdenskrig lå skuespilleriet stille 
men blev genoptaget i 1947, efter at “Haus Adalbert” var tømt for 
flygtninge.

I september 1949 holdt man en stort anlagt 30-års fest, og fore-
stillingerne fortsatte indtil midten af 1950’erne hvor bryde klubben 
Alsias aktiviteter fyldte så meget på “Haus Adalbert” at teater-
foreningen ikke længere kunne virke der.

Og så til plakaten:
Den reklamerer for det tyske mindretals udflugt til Kiel i juli 

1927, og det fremgår, at det var en stort anlagt endagstur. Damperne 
fra Sønderborg skulle ankomme til Kiel kl. 11, hvor der var stor 
modtagelse blandt andet ved et sangkor. Kl. 12 var der festmarch til 
torvet, hvor en repræsentant for bystyret bød velkommen efterfulgt 
af endnu mere sang.

Derefter fortsattes til festlokalet “Waldwiese” hvor der var fest-
måltid med taffelmusik og taler efterfulgt af friluftskoncert med 
pensionerede militærmusikere og et sangkor, samt nordiske folke-
danse udført af 32 damer fra foreningen “Füsilierregiment Königin 
Nr. 86” i Kiel (det var det regiment, der før første verdenskrig lå 
blandt andet i Sønderborg).

Kl. 18.30 var der festaften med bal i tre sale, hvorefter sønder-
borgerne blev ledsaget tilbage til damperne med musik i spidsen, og 
dermed var dagen slut – det må have været en ret anstrengende dag!

KVJ 2016/Kilde: diverse arkivalier fra arkivsag nr. A689 Foredrag 

Da pontonbroen sank
Året 1898 var usædvanlig stormfuldt, og overalt hvor stormene 
huserede, var der talrige skader på træer og bygninger.  Mandag 
den 31. januar blev Sønderborg ramt af årets første store storm fra 
nordvest; den varede to-tre døgn med noget varierende styrke og fik 
alvorlige konsekvenser for trafikken over Alssund. Forbindelsen til 
fastlandet skete som bekendt dengang over pontonbroen “Frederik 
den Syvendes Bro”, som i sig selv kunne være ubehagelig at passere 
i stormfuldt vejr. Under den voldsomme søgang slog bølgerne op 
over pontonerne, som fyldtes med vand, som trængte ind gennem 
nogle lufthuller på siderne og i enderne. Den første ponton sank om 
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eftermiddagen omkring 
klokken fire, og temmelig 
hurtigt efter gik yder-
ligere otte pontoner til 
bunds medtagende hen-
ved halvdelen af brodæk-
kene nærmest Alssiden. 
Heldigvis kom tre af pon-
tonerne op til overfladen 
igen af sig selv. Det lyk-
kedes at få etableret en 
provisorisk forbindelse 
for fodgængere, men den 
blev hurtigt splittet ad, 
da stormen om aftenen 

den 2. februar på ny tog til med stor styrke. Mange fra fastlandet 
måtte således tilbringe natten i byen. Den 4. februar bekendtgjorde 
Sønderborg Magistrat, at damp skibet Kanonenboot ville besørge 
transporten af fodgængere, ubespændte vogne og kvæg, indtil det 
igen var muligt at komme over broen og det til de normale brotak-
ster. Dampskibet med det usædvanlige navn vender vi tilbage til 
sidst i dette indlæg.

Den følgende dag ankom dykkeren Gidal fra Flensborg, og i 
løbet af dagen var han tre gange nede i dybet, men måtte opgive at 
arbejde. Man rekvirerede så hjælp fra firmaet Stocks & Kolbe i Kiel. 
Søndag den 6. ankom herfra en lille damper med to lægter skibe på 
slæb og to dykkere ombord. Nu gik det stærkt; allerede om manda-
gen var den ene af dykkerne nede flere gange og fandt de sunkne 
brodele overdækket af mudder og sand, og på et byrådsmøde 
samme dag blev det besluttet, at broen skulle hæves og repareres. 
Der blev indgået kontrakt med Stocks & Kolbe, som påtog sig at 
bringe broen i samme stand som før formedelst 12.000 Mark.

Arbejdet var vanskeligt og kom til at vare tre uger; dykkerne 
kunne berette, at havbunden var så stejl, at et menneske ikke kunne 
holde sig ved den. Få meter fra bredderne var dybden 18-20 meter. 
I øvrigt kunne de berette, at der på bunden lå dele af den i 1864 

Die Hebung der gesunkenen “Sonderburger 
Pontonbrücke” durch die Fima Stocks & 
Kolbe, Kiel, 1898” lyder den påtrykte tekst 
på kartonen til dette foto som skyldes 
Sønderborg-fotografen Heinrich Witt. Det 
har utvivlsomt været benyttet i reklame-
øjemed af Stocks & Kolbe
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sprængte bro, og at der i dybet fandtes store mængder søstjerner og 
andre vanddyr, som her havde søgt beskyttelse mod kulden.

Lørdag den 26. februar om formiddagen blev den sidste ponton 
bragt op til overfladen, og efter endnu nogle dages arbejde var broen 
færdig, således at den første vogn kunne køre over tirsdag eftermid-
dag.  

Broentreprenøren
Stocks & Kolbe var grundlagt i 1893 i Kiel. Den ene af grund-
læggerne hed Max Friedrich Christian Stocks og var tømrermester, 
men efter nogle få år udtrådte han som følge af forskellige uoverens-
stemmelser. Den anden grundlægger, Johannes Heinrich Christian 
Kolbe, var født i 1853 i Itzehoe og var oprindelig sømand. I 1898 
var Kolbe således eneejer af firmaet, der betegnedes som skibsværft 
og byggefirma, og som ikke desto mindre vedblev at hedde Stocks 
& Kolbe. Værftet, som i daglig tale kaldtes Kolbewerft, lå i bydelen 
Wellingdorf på Kielerfjordens sydside ved mundingen af floden 
Swentine vis-a-vis et af byens andre langt større værfter, nemlig 
Howaldtswerke, som var startet i 1838 som Schweffel & Howaldt.  
Kolbewerft fungerede især som reparationsværft for mindre skibe, 

men der blev også 
nybygget en del mindre 
specialskibe, og desuden 
udførtes dykker- og 
bjergningsopgaver. 

Efter den vellykkede 
hævning af ponton-
broen fik Kolbe flere 
opgaver i Sønderborg, 
bl.a. var han involveret 
i broens ombygning i 
1906-07 og de forudgå-
ende over vejelser, som 
skulle sikre en større 
gennemsejlings bredde 
for de store tyske orlogs-
skibe.

Dette foto stammer også fra 1898 og mar-
kerer antagelig afslutningen på reetable-
ringen af pontonbroen. Bemærk at der på 
luft pumpen er malet “§ 11”, som dækker over 
et i tysktalende lande, i hvert fald dengang, 
velkendt udtryk “Es wird weitergesoffen”, 
eller med andre ord: “Nu er arbejdet færdigt, 
nu kan vi drikke igen!” Det er angiveligt 
Christian Kolbe som står i midten (med 
fuldskæg)
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I 1907 etablerede Kolbe et skibsværft i Sønderborg, hvor han 
købte et areal på ca. 10 tdr. land på Sundeved-siden ved den nuvæ-
rende Nordvesthavnsvej. Etableringen hang nøje sammen med etab-
leringen af den kejserlige tyske marines skibsartilleriskydeskole i 
Sønderborg. Værftet fungerede som filial af værftet i Kiel og kaldtes 
Düppelweft (Dybbølværftet).

I næste nummer af Arkivnyt berettes mere om værftet, som efter 
Christian Kolbes død i Kiel i 1930 ejedes af hans enke, Auguste 
Kolbe født Schreiber, frem til 1938, hvor værftet gik på tvangs-
auktion og blev overtaget af Sønderborg kommune. 

Nødforbindelsen til fastlandet pr. skib
Skibet Kanonenboot, som erstattede broen nogle kritiske dage i 
1898, var et velkendt syn i Sønderborg, men næppe nogen kendte 
noget til skibets usædvanlige historie. Det tilhørte Flensburg-
Eckernsunder & Sonderburger Dampschiffs-Gesellschaft og sejlede, 
i hvert fald fra 1880 til 1901, hovedsagelig med fragtgods, især 
petroleum, mellem Flensborg og Aabenraa med anløb i Egernsund 
og Sønderborg samt en række mellemstationer, som regel tre gange 
hver vej om ugen. Det angives bygget i København i 1852, og det 
usædvanlige navn skyldes angiveligt en fortid som kanonbåd i den 
danske flåde. Det kan blot ikke være helt korrekt.

Efter al sandsynlighed var der tale om kanonbåden von der Tann 
(oprindelig benævnt Dampfkanonenboot Nr. 1) som den slesvig-
holstenske oprørsregering lod bygge hos skibsbygmester Hilbert  i 
Kiel i 1849 udstyret med en dampmaskine fra Schweffel & Howaldt 
og bevæbnet med to stk. 60-pundige drejelige bombekanoner samt 
fire stk. 4-pundige haubitser. Skibet, som var bygget af træ, var som 
noget ganske nyt forsynet med skibsskrue. Von der Tann deltog flere 
gange i fægtninger med danske orlogsskibe, som blokerede de tyske 
Østersøhavne. Den 21. juli 1850 kom den i kamp i Neustadt-bugten 

Fragtdamperen Kanonenboot.  
Nutidig tegning af Alfred Schneider, 
 baseret på samtidige fotos
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med det danske hjuldampskib Hekla. Von der Tann brød i brand, der 
skete en eksplosion om bord, skibet blev sat på grund og forladt af 
mandskabet. Vraget blev senere på året hævet og bragt til Kiel, hvor 
det blev genopbygget, så von der Tann i sommeren 1851 genopstod 
“wieder neu wie ein Phönix aus der Asche” – men kun for en kort tid. 
Ved fredsslutningen blev den lille slesvig-holstenske flådeafdeling 

nemlig udleveret til Danmark som krigsbytte. Von der Tann afgik fra 
Kiel ved egen kraft den 26. marts 1852 og ankom til København to 
dage senere under kommando af premierløjtnant C.W. Schønheyer, 
som i øvrigt havde deltaget i kampen ombord på Hekla i 1850. Den 
2. april 1852 resolverede Frederik VII, at kanonbåden fremover 
skulle benævnes Støren, under hvilket navn den indgik i den danske 
flåde. Kun én gang var den udrustet, nemlig i september 1857, hvor 
den var på prøvetogt i Østersøen sammen med en ny dansk skrueka-
nonbåd bygget af jern. Prøvetogtet faldt ud til fordel for den nybyg-
gede kanonbåd, og Frederik VII resolverede 21. april 1861, at Støren 
skulle udgå af flådens tal og kasseres til ophugning. Maskinen blev 
overflyttet til den danske skruekanonbåd Hauch i 1862 og var i drift, 
indtil den i 1886 blev udskiftet med en ny maskine.  Skroget må 
man formode blev solgt, og man er hidtil gået ud fra, at det også blev 
ophugget. Det var blot ikke tilfældet, for Støren, eks von der Tann, 
kom efter installering af en ny maskine og en mindre ombygning til 
at sejle som Kanonenboot på Flensborg Fjord helt frem til 1901, hvor 
den blev nedrigget i Flensborg til lægter. 

EH 2016

Skruekanonbåden von der Tann som 
nybygget i 1849. Ved istandsættelsen i 
1851 fik kanonbåden kun to master og 
skorstenen blev flyttet længere agterud. 
Senere tegning af L. Arenhold
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Udflugt til Christiansfeld den 28. maj

Deltagerne i turen 
får den første orien-
tering i ”Søstrehuset”

Vi får en orientering 
om ”Gudsageren” 
(begravelsesplad-
sen), der var sidste 
stop på vejen rundt i 
Christiansfeld

Foredrag
Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 19 i Menighedshuset 

Arne Jessen holder foredrag med billeder:

“Mit liv mellem svin og andre på Sønderborg Andelssvineslagteri  
i perioderne 1960-63 og 1970-74”

I pausen serveres kaffe og kage – pris 60 kr.
Tilmelding (af hensyn til kaffen) senest den 18. oktober 2016

på e-mail: sdbg.arkiv@bbsyd.dk, eller på telefon til et af arkiverne 


