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Historisk analyse.
Oldtiden
Fra oldtiden har der været mennesker på Broagerland. De
mange gravhøje i Skelde Kobbelskov vidner om et aktivt
virke fra den tidlige bondestenalderen. Den store
koncentration af storstensgave, som blev bygget for mere
end 5000 år siden, er stor kulturskat for hele området. I
skoven er der flere lang- og runddysser samt en tuegrav1.

Figur 1: Udsnit af skovens driftsplan.

Figur 2: Tidlige optegnelser fra skoven.

Ud over de mange fredegrave i skoven er Gratelund, resterne af mølleanlægget ved Spar Es, det
middelalderlige voldsted
ved Overballe og Langhøjen med det velbevaredyssekammer samme
sted også fredet. Desuden
der en udsigtsfredning
ved Kragesand.

Umiddelbart øst for det
nuværende stuehus på Skeldegård ligger resterne af et gammelt
slot. Herudover er der fundet rester af en junkergård ved
Overskov og fortalt om et slot ved Broager by. Ved Smøl er der
fundet resterne af et større herresæde, som bl.a. har huset grever
1700-tallet2. Der er bl.a. fundet et meget fint våbenskjold her.
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Figur 3: Oversigt over fredede
fortidsminder.

i

Skole- og Kirkevæsen.
Hele den østlige del af Broagerland hører til Broager sogn. Kirken er bygget i 1200-tallet oprindelig
romansk men fremstår efter gotisk efter udbygninger i 1500-tallet3 med de berømte to tårne.
Frem til det 18. århundrede herskede et virvar af jurisdiktionelle forhold i hele Nordslesvig. For
slesvigske undersåtter gjaldt den slesvigske (eller slesvig-holstenske) lovgivning i alle civile sager,
for de kongerigske undersåtter gjaldt tilsvarende den kongerigske lovgivning4.
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http://www.sns.dk/Graasten/2005/skovbeskr/skeldekobbel.htm
August Korse. Hefte B. 1946.
3
http://www.broagerkirke.dk/index.php?id=7296
4
Det dansksprogede skolevæsen i Sønderjylland indtil 1814. G. Japsen.
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Skolevæsen var i den tid et anliggende for det gejstlige men al praktisk erfaring viste, at et
organiseret skolevæsen (aflønning af lærere, opbygning af skolehuse etc.) kun kunne etableres med
de civile myndigheders hjælp.
I de rent slesvigske distrikter, hvortil Sundeved hørte herskede der en del forviklinger mellem
øvrighedspersoner, da især godserne rugede nidkært over rettigheder. Broager sogn er fra 1622 til
1779 er den del af hertugdømmet Glyksborg. Hertugen havde den fulde kirkelige overhøjhed og
hofpræsten i Glyksborg var tillige provst. Katekismeundervinsningen blev grundigt gennemført i
hertugdømmet.
I kraft af sin overhøjhed drog hertugerne omsorg for bønderskolerne på trods af bøndernes kuede
vilkår. Generelt var de af bedre kvalitet end mange andre steder. Dette skyldes til dels, at selve
skoleforordningen jf. det Slesvigske tilhørsforhold var ældre end selve livegenskabet.
I årene 1657 besatte den svenske hær hertugdømmet sydfra og freden blev først formelt sluttet ved
kong Carl X Gustavs død i 1660. I mellemtiden havde Danmark måttet afstå Skåne, Halland og
Blekinge. Hele området forblev i perioden besat af svenskernes indtil en alliancen bestående af
kurfyrsten af Brandenburg og den polske hærfører Czarniecki5 med sine lejetropper smed
svenskerne ud og overtog belejringen i 1658. De hårde vilkår under besættelserne, krigen og
sygdomme sled på befolkningen. Med de mange polske lejetropper blev pesten bragt til landet i
ekspresfart6 og resultatet var en omfattende affolkning af sognet. Af 85 boelsmænd i Skelde, Dynt,
Gammelgab, Mølmark, Broager, Skodsbøl og Smøl var kun 22 stadig i live7. Der skulle startes på
en frisk og da der samtidig strømmede tanker og ideer fra syd omkring skolevæsen ind over landet
opstod ønsket i Broager sogn om en rigtig skole. Dette blev til virkelighed i 1693. I 1703 oprettedes
en skole i Skelde. Fra 1751-1780 oprettedes også skoler i Egernsund, Skodsbøl og siden Iller.
I 1797 kom der endnu et nyt skolereglement, som tilsagde, at børnene var skolepligtige fra det 5. år
(tidligere 8. år) til konfirmationen. Reformen betød store fremskridt. Før den tid, var der mange og
især piger, som slet ikke lærte at regne8.
I 1814 indførtes en skolelov for hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Samme år indførtes også den
første danske skolelov. Bortset fra nogle ændringer mht. undervisningssproget, som gennemførtes
under preussisk administration, vedblev loven af 1814 med at være grundlaget for det sønderjyske
skolevæsen indtil Genforeningen9.
Først i 1904 og 1912 blev hhv. Dynt og Gammelgab skole oprettet. Indtil da havde alle børn fra
Gammelgab gået i Skelde skole og børnene i Dynt havde delt sig mellem Skelde og Broager skole.
Begge skoler blev nedlagt i 1950. I Dynt ses stadig den markante skolebygning, hvorimod skolen i
Gammelgab på Krammarksvej ikke eksisterer mere.
Skelde skole blev nedlagt i 1990 og genopstod umiddelbart derefter som efterskole. Skolens
aktiviteter er stigende og der planlægges udvidelser i de kommende år.
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http://sct.mariekirke.homepage.dk/kampen_paa_als.htm
http://www.hssdj.dk/maanedsskrift/worsoel.pdf
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A. Korse i Degn og Skole. Historisk Samfund for Als og Sundeved.1962.
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G. Japsen. Det dansksprogede skolevæsen i Sønderjylland indtil 1814.
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http://oldwww.sa.dk/brug_arkivet/laa/arkivoversigt/190-skoler.htm
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Bebyggelse
Området har tre småbyer: Skelde, Gammelgab og Dynt. Herudover bebyggelserne Vandstedbæk,
Skeldekobbel, Skeldebro/Spar Es, Kragesand, Broagermark, Rendløb og Gammelmark, samt
adskillige enligt liggende huse og gårde.
Befolkningen var før landboreformerne stavnsbundne og var hoveripligtige overfor de glyksborgske
hertuger. De skulle hvert år betale landgilde til deres herre.
Skelde og Dynts jorder blev udskiftet i 1777. Et poetisk minde om udskiftningen er ”De åå vi
skræw e tal mæ krykke, da blæw e marke te lykke” (det år vi skrev tallet med krykker, da blev markerne til lykker). (Hans Ohrt, 1987)10. Gammelgabs gårde er så vidt vides ikke udflyttet ved udstykningen og de eksisterende gårde har derfor stadig mere eller mindre den oprindelige placering. Wolffsgård er opstået ved sammenlægning af flere ejendomme og opførsel af nyt gårdanlæg.
Selve liveegenskabet blev ophævet i 180511. De glücksborgske besiddelser, Krammark, Skeldegård
og Skodsbølgård kom under Kronen, da Glücksburgerne uddør i 1779. Kronen udpacellerer gårdene
i årene 1783-89, og sælger parcellerne, samt hovedgårdene. For Skeldegård vedkommende kommer
12 parceller og hovedparcellen på auktion 5. august 1783 og 12 nye mindre gårde blev oprettet12.
Krammarks oprindelse kendes ikke præcist. Frem til 1631 fungerede gården som præstegård til
kirken i Broager. Herefter blev den hertugelig avlsgård og jordtilliggendet blev øget ved
nedlæggelse af to selvstændige ejendomme. Til avlsgården opbygning anvendtes materialer fra et
nedbrudt teglværk ved Bokholm syd for Holdnis 1654. De næste 150 år blev gården bortforpagtet af
hertugen til forskellige familier og der blev fastlagt hoveri til hertil. Den sidste hertug af Lyksborg
Frederik Wilhelm (1766-79) ombyggede den efterhånden noget forfaldne gård i 1769. Da hertugen
dør 1779 faldt de hertugelige besiddelser tilbage til kong en som hjemfalden len. Herefter blev
Krammark dømt til nedlæggelse og udstykning. Inden den endelige auktion af restejendommen og 9
parceller i 1790 fordeltes af Skeldegård, Skoldsbølgård og Krammark så meget jord til hvert jordløs
hus på Broagerland, og suppleringsjord til kaadnere, at hver småejendom kunne holde én ko.
Da Augustenborgske hertuger har benyttet Broagerland som gennemfartsområde på sin vej fra Holnis til Brunsnæs, videre af Hertugvejen til Spar Es og med skib til Als.
Skelde er foreslået udpeget som bevaringsværdig landsby bl.a. på grund af sin bystruktur.

Krigene
Ved Dynt Strand havde den Preussiske hær taget opstilling forud for stormen på Dybbøl 1864. Fra
de Danske stillinger kunne kun kanonkugler fra Skanse 2 og fra krigsskibet Rolf Krake, som lå i
Vemmingbund13 nå over til Broagerland. Når der blev skudt retur mod Dybbøl blev der råbt
”Broager Dæk” – så var der 13 sekunder til at søge dækning.
Ved Gammelmark og Dynt Strand er der fundet mange levn fra skyderierne, bl.a. granatsplinter og
hele kanonkugler. Der er en sti til de gamle batteristillinger og et kortbord, hvor landskabet og
begivenhederne forklares.
Krigsudbruddet af 1. verdenskrig i 1914 medførte også særlige økonomiske vilkår for Sønderjylland
10

http://www.hum.au.dk/jysk/publikationer/ordsag7.pdf
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Carl Jürgen Bock, Skeldegård.
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og Broagerland med. Frem til afstemningen i 1920 valgte flere småkommuner at indføre deres egne
pengesedler som nødpenge. Det var en god forretning for kommunerne, idet de tjente på motiverne
og mange af nødsedlerne blev aldrig indløst. Efter krigens afslutning blev de prydet med stærke
nationale motiver.

Forsvar
Efter Genforeningen i 1920 bevogtede Gendarmeriet den nye landegrænse og kontrollerede
skibsfarten langs Flensborg Fjord. Indtil 1958 patruljerede gendarmerne til fods og skabte derved
den såkaldte Gendarmsti. Sønderjyllands Amt har genskabt stien som en vandrerute fra Padborg
over Kruså, langs Flensborg Fjord, rundt om Broager Land og videre til Als. Ruten er afmærket
med en blå gendarm, og Amtet har udgivet kortfoldere for de afmærkede strækninger. Turen er på i
alt 72 km, og den er beskrevet i folderen Gendarmstien14. Gendarmerne byggede primitive skure til
ophold. Ved Gammelgab findes stadig et af originale gendarmskure. Skuret bruges til opbevaring af
fiskegrej.
På skrænten Borrehoved stik syd for Frydenhavn var der under 2. verdenskrig en
lyskasterforsøgsstation, som muligvis blev brugt til forsøg med infarøde stråler 15.
Ved Gentofte Feriehjem, Gammelmark, findes resterne af en udefineret stilling fra enten 1.
verdenskrig eller fra 1864. Resterne af en trappe findes endnu.

Industri
Den østlige del af Broagerland og rundt om Nybøl Nor har i kraft af sin righoldige lerjord, aflejret i
et storslået istidslandskab fra sidste istid, været et centrum for teglproduktion i Nordeuropa.
Produktionen, arbejdet og de det store behov for arbejdskraft fra fjerne egne har sat sit præg på
området. Mange familier og slægtsnavne vidner om et fjernt ophav.
Områdets geologi har også givet anledning til råstofgravning ved Dynt. Det har omformet det
oprindelige landskab og efterladt store huller i det bakkede landskab.
På bakken vest for Dynt ligger resterne af Dynt Mølle. Et tidligere mølleanlæg har ligget ved
Krumbækken for foden af bakken. Et tilsvarende tidligt vandmølleanlæg har ligget med Mølleskov
i Skeldebro – heraf navnet. Møllen var først en stubmølle med blev i 1831 erstattet med en mølle af
hollandsk type med overmølle i træ. Møllen havde sin storhedstid i slutningen af 1800-tallet.
Vingerne blev taget ned 1938 og overgik til dieselmotor. Endnu i 1950, hvor de større gårde havde
fået eget maleri, malede møllen endnu for husmænd i området.

14

http://www.sonderborg.dk/NaturOgMiljoe/Friluftsliv/~/media/Naturgruppen/Dokumenter/Foldere/Gendarmstien
%20DK%20low.ashx
15
www.avlg.dk
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Ved siden af sin mølledrift havde møllen i sin storhedstid en omfattende svineproduktion. I
1850’erne havde ejendommen en besætning på op i mod 300 søer. Resterne af møllebygningen ses
endnu.

Resterne af Dynt Mølle i dag.
I Skelde fandtes også en mølle på den fritliggende ejendom ved Skeldevej. Den virkede i 100 år fra
1867 til den 27. juli 1967, hvor selve møllebygningen blev revet ned. Se billeder af møllens
nedrivning på www.dyntskelde.dk..
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Skelde Mejeri blev etableret i 1886 og var i drift i 75 år. Det lukkede i 1961. Som så mange andre
steder i regionen var industrialiseringen i en rivende udvikling. Skelde mejeri var et stort aktiv for
området. Især for leverandørerne men vel også for den deraf afledte virksomhed. Bygningen ses
stadig på Skeldevej

Mejeritegn brugt ved Skelde mejer 1911.16

16

http://www.gladsaxegymnasium.dk/2/meyer/mejeri.htm
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Jernbane og stationshuse.
Broager Banen eller Vester Sottrup - Skeldebanen blev indviet den 15. august 1910, nedlagt 30. juni
1932. Baneanlægget omtales første gang ved et møde i Broager Håndværkerforening 7. december
1898, hvor man vedtog at andrage om "....at der snarest iværksattes en jernbaneforbindelse mellem
Broager og jernbanelinien Sønderborg-Flensborg". Selv om der allerede dengang var skepsis
overfor mulighederne for rentabel drift, gennemtvang den tyske regering - sikkert af militære
grunde - anlægget af banen. Banen blev derfor anlagt med 33,4 kg skinner i grusballast, en ret svær
overbygning, der f.eks. kunne tillade kørsel med jernbaneskyts. Maksimalhastigheden var 45 km/t.
Den 12,4 km lange jernbanestrækning Vester Sottrup til Skelde, blev overtaget af Statsbanerne ved
genforeningen i 1920. Det var en sidegren på strækningen TinglevSønderborg.
Turen startede i Vester Sottrup over Stenderup, Nybøl, Skodsbøl,
Broager, Dynt og endte i Skelde.
Stykgodsudvalget, der blev nedsat i 1930 havde også til opgave at
undersøge flere sidebaners rentabilitet. Skeldebanens driftsunderskud
fik Statsbanerne til at indstille at banen blev nedlagt17 18.
Til jernbanens funktion hørte også de karakteristiske stationshuse,
hvoraf både det i Dynt og det i Skelde er tydelige spor fra perioden.
Ligeledes hørte også til jernbanens drift landsbyernes egne
poststempler19. Bureauet blev nedlagt 31.3.1928.

17

http://da.wikipedia.org/wiki/Broagerbanen
http://home6.inet.tele.dk/forde/Broager.htm
19
http://www.kpk.dk/XcInfoBase/Images/poststempler/posthornstempler/DYNT.pdf
18
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Handels og erhvervsliv.
I de tre byer har der været et aktivt handels- og erhvervliv med Brugsforening i Skelde og købmand
i Dynt, kro/forsamligsgård, smedeværksteder og bagere. I dag er der intet af dette tilbage. Dynt Kro
er privat beboelse og i Skelde er forsamlingsgården overgået til privatdrevet Kultur- og Aktivetshus.
Brugsbygningen i Skelde er i dag ombygget til lejligheder.
Landbrugserhvervet er reduceret betragteligt og der er kun et par produktionsejendomme tilbage i
selve Skelde by.

Figur 4: Kroen i Dynt set fra vest. Dyntvej 70. Billede fra
lokalhistorisk arkiv.
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Natur og Landskab
Halvøen Broagerland adskilles af Nybøl Nor og Vemmingbund i nord, Sønderborg Bugt, Flensborg
Fjord med Skelde og Broager Vig i Syd. Landskabet på Broagerland er et bakket mosaiklandskab i
småskala mod nord og med et mere fladt åbent terræn i større skala mod syd. De to landskabstyper
adskilles af Krumbækken, som igennem Mølleskov løber ud ved Spar Es. Landskabet er dannet i
den sidste istid og er et typisk morænelandskab.
Omkring Vemmingbund ligger den meget markante randmoræne, der giver det bakkede
mosaiklandskab. Inden isen ved sidste istid forlod Sønderjylland skød den et par gletschertunger
frem, der efterlod sig randmorænerne ved Skamlingsbanken og så den omkring Vemmigbund20.
Mod syd den noget fladere moræneflade med et mere åbent terræn i større skala.
Som en tunge fra Broagervig strækker sig et dødislandskab afgrænset i nord af de stejle
erosionsskrænter ved Dynt Mølle ”Bringerne”, over Krammark og videre mod syd til den nordlige
kant af Gammelgab. Som det ses af teksten på nedenstående billede blev Iller issø aftappet til havet
mod sydøst via denne slugt. Aftapningen var ret dramatisk og er sket inden for relativt få timer.

20

August Korse. Broagerlands Historie III. Hefte A.1946.
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Dødislanskabet med afsætning af det fine stenfrie ler har dannet grundlag for den omfattende
teglværksproduktion langs Nybøl Nor og Flensborg Fjord. Mindre områder ved Kragesand,
Brunsnæs og ved Gammelmark Mose er opstået som hævet havbund fra stenalderhavet (litorina).
Nordvest for Dynt var der tidligere en grusgrav, som afhøvlede den tidligere markante bakketop.
Efter gravningen ophørte brugtes hullet som lodseplads.
Mod nord og øst er jorden overvejende lerblandet sandjord og mod syd sandblandet lerjord.
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Hele halvøen er forholdsvis
tæt besat med levende hegn
på fredede sten- og
jorddiger.
Digerne og de levende hegn
er vigtige biologiske
ledelinier i landskabet og
giver en helt speciel
rummelig
landskabsoplevelse.
Samtidig giver de mange
hegn, som i sig selv er levn
fra tidligere tiders
driftsformer, ekstra
udfordringer til trafik og
pleje.

I dalbunden fra randmorænen løber Krumbækken fra Broager mod øst gennem Mølleskov og ud i
Sønderborg Bugt ved Spar Es.
Samme udløb deles med Vandstedbæk. Herudover er der tre mindre beskyttede
vandløbsstrækninger i området: I Skelde Kobbelskov, gennem Skelde Mose og Skeldemark og ved
Skeldevig. Hovedvandløbet Krumbækken er på den øverste halvdel målsat som karpefiskevand og
den nederste strækning inden udløb som laksefiskevand. Ind til for få år tilbage har bækken været
kraftigt påvirket af spildevand i særlig grad efter Dynt21. Efter restaurering og udsætning af yngel er
der konstateret havørred på gydevandring. Bækken plages dog af sandvandring22.
Krumbækkens nederste strøm løber gennem Mølleskoven, et større sammenhængende eng- og moseområde, som trænger til pleje og afgræsning. Mølleskov og arealerne syd for Dynt er lavbundsområder. Begge områder er af Sønderborg Kommune vurderet som biologisk værdifulde og hvor
det teknisk set er muligt at naturgenoprette som vådområder23 (se kort senere).
Stensigmose og Gammelmark klinter er kystklinter, som skærer igennem randmorænen. Der er aflejringer fra flere perioder og klinten har særlig geologisk interesse24. Især ved Stensigmose klinterne findes tydeligt havaflejringer (fra Eem-havet) sammen med rester fra dynd- og tørvelag fra ferskvandssøer fra før denne periode. Isen har skubbet aflejringerne sammen i flager med alle mulige
formationer. I den første mellemistid, der var en varm periode, levede der udover kronhjorten, elge,
bæver og urokser også elefanter. I 1906 blev der på stranden fundet to kindtænder og en stødtand
fra skovelefanten. Klinten er internationalt kendt for sin geologi og sine mange fossiler og et bredt
udsnit af fundene er udstillet på stensamlingen ved Cathrinesminde Teglværksmuseum. Klinten står
som et malerisk monument, hvis udseende til stadighed ændrer udseende, efterhånden som bølgerne
æder af klinterne. Maleren Dea Enna har bl.a. ofte ladet sig inspirere af stedet.

21
22
23
24

http://www.sonderborg.dk/NaturOgMiljoe/Spildevand/~/media/Forsyning/Dokumenter/Spildevand/BroagerKommunesSpildevandsplan_2001til2004.ashx

Fra A.N.A. http://websag.mim.dk/IndsendteIdeerVandOgNatur/filer/20071220140119/Idekatalog_til_vandplaner.doc.
http://www.sonderborg-omraadet.dk/nonsec/broager%20hovedstruktur.pdf
http://www.blst.dk/Landskab/GeologiskeInteresser/RegionSyddanmarkJylland/110.+Stensigmose+Klint.htm
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Området har to større statsskove foruden adskillige mindre bønderskove. Statsskovene Fole Kobbelskov og Skelde Kobbelskov, hvoraf den førstnævnte er den mindste. Kvaliteten som biotop kunne forbedres ved evt. ad åre at sammenbinde de to skove via skovrejsning i området nord for vejen
Skeldekobbel og vest for Skeldebro. Endvidere kunne Kobbelskoven sammenbindes med to/tre
mindre skove syd for. Begge områder er uden for de områder, hvor skovrejsning er uønsket.
Kobbelskov er på i alt 73 ha, hvoraf en del er et større lejrpladsområde ofte benyttet af bl.a.
spejdere. Endvidere er der i selve skoven en primitiv overnatningsplads.
Skoven er overvejende bøgeskov med bøg og Ær. De høje slanke bøgetræer benyttes til oldenhøst.
Ved stormene i 1968 og 1969 væltede de fleste af træerne i det, der blev kaldt Nordeuropas flotteste
bøgeskov. I skoven minder store jordtuer stadig om de store kæmper, der faldt og blev revet op med
rode. Da vindblæste træer i skovens kant udvikler større rodnet, står træerne her udskadte efter
stormen.
Ved Borrehoved er der en spændende skrænt,
hvor talrige digesvaler ruger.
Skelde Mose på i alt 40 ha er i virkeligheden
en afvandet sø. Området er VMPII25 vådområde, hvor staten er interesseret i at stoppe
pumpningen. Diget går øst for parkeringspladsen ved Kragesand og benyttes af kørende, der gerne vil parkere direkte ved opholdssted eller fiskeplads.
Længere mod vest ligger Vigsmose ved Skeldevig. Mosen er ligeledes omfattet af udpegning som VPMII vådområde. Vigen og mosen er et fint sammenhængende naturområde,
som strækker sig helt op til Overballe.
Fra højdepunktet Gratelund (56,8 m.), omgivet af et mindre overdrevsområde, er der er en storslået udsigt over det meste af halvøen og Sønderborg Bugt. Selve højen er anlagt i 1946/47 af områdets bønder, på foranledning af doktor Dirksen
fra Broager, der også var formand for den lokale turistforening. Samtidig fik ejeren på Stensgård
mulighed for at flytte det geodætiske punkt fra sin mark syd for. Før i tiden, hvor bevoksningen var
knap så kraftig kunne man fra punktet se 21 kirketårne eller spir på Als, Sundeved, Kegnæs, i Tyskland og naturligvis Broager Kirke.
Ved Gammelgab ligger der et mindre eng- og moseområde og længere mod vest et mindre
skovområde. Fra dette skovområde over Roj Skov og videre nord om Krammark til Dynt går der en
biologisk korridor. Spredningskorridoren er hovedsagelig dyrket mark og der er gode muligheder
for at opprioritere indsatsen.
Af beskyttede arter på halvøen er der især fokus på padderne. Det kystnære terræn med mange
vandhuller, herunder også nyetablerede, udgør et godt netværk for bl.a. strandtudse. Herudover er
der firben, der især holder til på mere sandede steder og også løvfrø.
Af fugle findes der bl.a. stor skallesluger, som er fokusart for Sønderborg Kommune. Hele
Flensborg Fjord og Nybøl Nor er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde.
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Lokal Udviklingsplan for Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug.
Som halvø udgør Broagerland en unik naturmæssig sammenhæng. På grund af den delvise isolation
er naturen på én gang beskyttet men også ekstra sårbar. Det gælder bl.a. de biologiske korridorer,
hvorigennem flora og fauna skal passere. Der kan af gode grunde ikke ske udveksling med
vandsiden.

Beskyttet, eksisterende og planlagt natur på Broagerland.
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