Historisk Forening for Sundeved 1992.
Hvorfor nu dette nye navn?
Her kommer en forklaring: Der var engang tre sogne, kommuner om man vil,
Nybøl, Vester Sottrup og Ullerup, som havde fået hver deres lille arkiv.
Nybøl startede deres Hjemstavnsforening for Nybøl Sogn, på initiativ af
Andreas Christensen, han var også den første formand. Andreas Christensen
havde gjort et stort stykke arbejde for at få foreningen i gang. Foreningen
startede i november 1945, men havde først stiftende generalforsamling i 1948.

Navne fra venstre: Mads Petersen, Baskæk, Stenderup, Christen Jørgensen, Lærer, Nybøl, Peter Petersen, gdr
Tørvemosegård, Stenderup, Jes Bladt, gdr Borggård, Nybøl, Jørgen Andresen, fhv gdr Rundkær, nu Rinkenæs
Andreas Christensen, Vesterled Tegnværk

Nybøl Hjemstavns Forening Bestyrelse: fra venstre
Lars Kliver, Frederik Christensen, Ellen Taysen, Christine Lyck og Kathe Schmidt

Vester Sottrup
I Vester Sottrup starter man foreningen 1981, med Olav Bonefeld som første
formand. I 1982 udkom så det første årsskrift fra Historisk Forening for Sottrup.
Olav Bonefeld trak det store læs i foreningsarbejdet.
I Vester Sottrup havde der i mange år foregået et historisk arbejde i en såkaldt
”Historiekreds”, startende i 1941 med førstelærer C.J. Andersen, malermester
Johan Lyck, barber Hans Thorsen og gårdejer Asmus Lyck som drivende kræfter.
Desuden var der flere gårdejere der arbejdede for sagen, bl.a. Olav Bonefeld,
Viggo Alexandersen, Christian Schmidt, Osmark m.fl.
Olav J Bonefeld, gårdejer Vestergård
Denne ”Historiekreds” afholdt sit sidste møde den 1. april
1947. Kredsens arbejde gennem disse 6 år, dannede
grundlag for det senere hjemstavnsarbejde.

Hans Thorsen
Der er grund til at nævne én af disse personer, nemlig
Hans Thorsen, frisør og barber i Vester Sottrup. Thorsen døde den 23. december

1981. Han var født 1894 i Flensborg, og kom til V. Sottrup først i 1920erne, og
nedsatte sig som frisør. Forretningen opgav han i 1961. Han var ugift. Hans
Thorsen arbejdede utrætteligt på slægts- og ejendomshistorier.
Kommunesekretær og Thorsen fik gennemført at kommunen stillede et rum til
rådighed for materiale der var indsamlet i årenes løb. Da man i foråret 1981
vedtog at genoplive det sognehistoriske arbejde, vedtog bestyrelsen at
udnævne Hans Thorsen til æresmedlem, for at vise en påskønnelse for hans
mangeårige virke.

Lokalhistorisk Forening for Sottrup Sogns bestyrelse
Fra venstre:
Jørgen Schmidt, Jørgen Hansen, Bent Andersen, Jens Poulsen, Ellen Møller, Kirsten Dahl

og Gerda Alexandersen

Her er den første registrering i Sottrup:

Ullerup
Ullerup var først med et egentlig foreningsarbejde.
I Ullerup fik man foreningen startet i februar 1966, under navnet Ullerup Sogns
Hjemstavnsforening. Navnet blev senere ændret til Historisk Forening for
Ullerup Sogn. Den første formand var Niels P Thuesen, der gjorde et stort
arbejde ved indsamling og optegnelse til forening og arkiv. Herfra blev der i
mange år udgivet et skrift der hed Munin.

15.10.1980
I dagspressen kunne man læse at Ullerups historikere søger efter hjælp!
De bærende i Ullerup Sogns Hjemstavnsforening er ved at køre trætte.
Det er grunden til at foreningen på mandag har en slags generalforsamling, på
hvilken der helst skulle vise sig, at det er friske nye kræfter, der kan hjælpe med
at holde liv i foreningen. Foreningen skiller sig ud fra de fleste andre foreninger,

ved ikke at have et medlemskartotek, kontingent og faste møder. Medlem er
man når man køber Munin.
23.02.1983

14. dage tog det brandkaptajn N.P. Thuesen at flytte fra 3 m2 på brandstationen
til lidt større lokaler på 1. sal på Bakkensbro 12, der ligger ved skolen. Her har
den lokalhistoriske forening fået rådighed over 2 lokaler.
Nu skal vi have lavet en registrering af alle våres ting og et kartotek, så må vi se
om vi får nogle åbningstider, udtaler N.P. Thuesen

N.P. Thuesen er kun formand til den kommende generalforsamling, denne gang
mener jeg det, jeg vil trække mig tilbage. Efter 17 år må det være på tider til der
kammer andre til.

Begyndelsen på sammenlægningen af de 3 arkiver!
Den 5. februar 1991 klokken 19.30 på Nydamskolen, kunne Olav Bonefeld byde
velkommen til en stor forsamling mennesker der var mødt op for at begynde
det lokalhistoriske arbejde.
Mødeleder var Christian Dippel Rasmussen og protokolfører C.G. Schneider.
Olav Bonefeld redegjorde for grunden til indkaldelsen, og mente folk ville
komme til at holde mere af deres sogn, når de kendte historien.
Peter Petersen Tørvemosegård, fortalte om det historiske arbejde i Nybøl Sogn
Niels P Thuesen fortalte hvordan man havde grebet sagen an i Ullerup.
Vedtægter blev gennemgået, og foreslået til stiftende generalforsamling.
På et spørgsmål til forsamlingen, om der var stemning til at oprette en
lokalhistorisk forening, blev det straks bekræftet. 10 personer fra forsamlingen
blev udpeget til at føre arbejdet videre.

Nu konstituerer den midlertidige bestyrelse sig:
Formand Olav Bonefeld
Næstformand Marie Hansen
Sekretær Sophie Zachariassen
Kasserer Jørgen Schmidt
Bestyrelsesmedlemmer Jes P Johannsen, Leif Blaase, Kirsten Dall, Carl Eriksen
Jørgen Christensen og Jens Poulsen
Medlemskontingent: 20 kr.
Samme aften tegnede sig: 61 medlemmer

Den 6. marts 1982 kunne man læse i Jyske Søndag
Lokalhistorisk Forening for Sottrup Sogn har fået en rigtig bestyrelse.
Alle tidligere 10 personer blev valgt af ca. 100 fremmødte.

Gennem de 10 år foreningen eksisterede var der forskellige personer i
bestyrelsen. Sottrup Sogns indbyggere tog godt imod skriftet hvert år.
Den sidste bestyrelse for året 90/91
Formand Johan Lyck, Nydamvej 50
Kasserer Ellen Møller, Legbjergvej 9
Redaktør Jørgen Schmidt, Osmark 10
Kirsten Dall, Snogbækvej 19
Gerda Alexandersen, Nydamvej 18
Kirsten Lorenzen, Vester Snogbæk 5
Arkiv

Jørgen Hansen, Skolevej 13

På et tidspunkt i løbet af 1991 og begyndelsen af 1992 have været nogle
forudseende personer i de tre sogne der har set nogle muligheder i en
sammenlægning af de tre sogne.
Arkivleder Jørgen Hansen fortæller:
Lokalhistorisk forening for Sottrup sogn havde til huse i det midterste klasselokale på den gamle skole i V. Sottrup.
Her lå ved siden af et brandsikret rum, som var blevet indrettet, da den gamle skole blev brugt som
kommunekontor. I dette rum havde Olav Bonefeld anbragt barber Thordsen efterladte papirer, der bl.a. indeholdt
afskrifter af Sottrup sogns kirkebøger ordnet alfabetisk, så de var en guldgrube for slægtsforskere, derudover var der
også opbevaret de papirer, som lokalhistorisk interesserede havde udarbejdet i 1940erne og1950erne.
I mit samarbejde med Olav, havde han vist mig disse ting, der bare var lagt ind på hylderne i rummet, og spurgt om
jeg ikke kunne sortere tingene. Så i 1988 sorterede jeg materialet og de første registreringer blev indført på
arkivkort, og der blev indlagt søgeord, så man kunne finde materialet ud fra emne, navne m.m. Alt foregik på papir
for det var inden Pc’en var på banen. Ud over undertegnede havde jeg en medhjælper, der oversatte papirer på
gotisk skrift til maskinskrift, så alle kunne læse arkivalierne, det var Inga Christensen.

Februar 1992 skriver Frederik Christensen i Nybøllen:
”Bestyrelserne i de tre lokalhistoriske foreninger i Sundeved Kommune har
drøftet mulighederne for at slå de tre foreninger sammen til én forening”
Frederik Christensen skriver endvidere at formålet er at beholde kvaliteten i de
kommende årsskrifter. Dette kræver mange aktive medarbejdere, forfattere og
redaktører samt sælgere m.m, hvis linjen skal holdes på højde med tidligere
udsendte fra Sottrup Sogn.
Tit blev oplysningerne arkiverede efter forskellige systemer efter forskellige
personers forskellige systemer. Det var naturligvis godt man fik fat i disse
oplysninger. I det lange løb kunne dette meget personlige engagement ikke
fortsætte, da tiderne forandrer sig, med PC og mange indsamlingsmuligheder.

Selve arbejdet med de lokalhistoriske arkiver, lettes meget, ved et samarbejde,
hvor og hvordan det så skal ske.
Det var dog meningen at arkiverne skal fortsætte i de nuværende lokaler.

I Nybøl skal sammenlægningen drøftes på en generalforsamling den 16. marts
1992 klokken 19.30. Kaffe og brød bedes medbragt!
Kommunen var sammenlagt af tre ”gamle” kommuner, nemlig Nybøl, Sottrup
og Ullerup Sogne. Hvert sogn havde deres ”hjemstavnsforening”, og nu var
spørgsmålet, hvad nu. Skulle man fortsætte hver for sig, eller sammenlægges?

Stiftende generalforsamling på Ullerup Kro den 8. april 1992
Der var indbudt til stiftende generalforsamling for den nye forening. Der var
mødt mange op fra alle tre sogne.
Konsulent Henrik Fangel fra Landsarkivet i Åbenrå, var kommet for at hjælpe til
ved gennemgangen af vedtægter og paragrafer. Vedtægterne blev enstemmigt
vedtaget, så de kunne bliver fremsendt og godkendt i LASS og SLA.
Der var opstilling til bestyrelse, med følgende forslag:
Nybøl: Kathe Schmidt, Hans W. Christensen og Frederik Christensen
Ullerup: Hans Chr. Clausen, Louise Schultz og Knud Erik Sørensen
V. Sottrup: Ellen Møller, Jørgen Hansen og Jørgen Schmidt
2 stk suppleanter: Johan Lyck og Christine Lyck
2 revisorer: Johan Philipsen og Hans Jørgensen

Historisk Forening for Sundeved
Konstituerende møde den 10.04.1992

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand: Hans Christian Clausen, Ullerup

Käthe Schmidt, Nybøl

Næstformand: Jørgen Schmidt, Vester Sottrup Hans W Christensen, Stenderup
Kasserer: Ellen Møller, Vester Sottrup

Knud Erik Sørensen, Ullerup

Sekretær: Louise Schulz, Vester Sottrup

Frederik Christensen, Nybøl
Jørgen Hansen, Vester Sottrup

Best. Suppleanter:

Revisorer:

Christine Lyck, Nybøl

Johan Philipsen, Ullerup

Johan Lyck, Vester Sottrup

Hans Jørgensen, Vester Sottrup

Arkivleder:
Ullerup: Ellen M Olsen Sottrup: Jørgen Hansen Nybøl: Kathe Schmidt

Arkivudvalg:
Ullerup: Laurits Jensen, Marie Petersen, Hedvig Møller, Ellen Olsen,
Hans Christian Clausen, Louise Schulz
Vester Sottrup: Johan Lyck, Inga Christensen, Jørgen Hansen
Nybøl: Ellen Taysen, Christine Lyck, Lars Kliver, Kathe Schmidt
Redaktør; Jørgen Schmidt
Redaktionsudvalg: Hedvig Møller, Knud Erik Sørensen
Salgsudvalg: Kirsten Dahl, Lauritz Jensen og Kathe Schmidt
Dette var foreningens første bestyrelse.
De gamle foreningers værdier blev slået sammen under den nye kasserer Ellen
Møller. Hvert arkiv fik herefter en sum penge til det daglige.
På mødet blev der også drøftet en udflugt til det nye Historie Center Dybbøl
Banke. Endvidere skulle man have et møde på forsamlingsgården med historisk
indhold. Der blev rettet henvendelse til FOF og Folkeuniversitetet.

Opstart:
Arkivledermøde på Sottrup Arkiv den 11. Maj 1992.
Indkaldt var de 3 arkivledere, formanden, kassemesteren og sekretæren.
Der drøftedes økonomi til arkiverne, indretning og lokaler.
Formanden H.C. Clausen, ville tale med Povl Callesen om mulige lokaler på den
gamle skole i Vester Sottrup.

Den 5. maj 1992 skriver JyskeVestkysten:
Hans Christian Clausen, Ullerup første formand for samlet historisk forening i
Sundeved. Der er en kolossal interesse for historisk arbejde i Sundeved
Kommune. Ved den stiftende generalforsamling mødte 40 Sundeved-borgere op
for at høre nærmere til sammenslutning af de historiske foreninger i Ullerup,
Vester Sottrup og Nybøl.

Der er arbejdet på en sammenslutning et års tid. Nu er det blevet en realitet, og
vi står stærkt i forbindelse med udgivelsen af årsskriftet.
Udflugt til Historiecentret Dybbøl Banke, fandt sted søndag den 31. maj 1992
Efter samlingen på centret, blev vi budt velkommen af Anders Bondo Andersen
og fik en fin rundvisning. Efterfølgende var der kaffeborg med spørgsmål.

Bestyrelsesmøde fandt sted den 31. august 1992 klokken 19, på
Bakkensbro, med følgende indhold!
Meddelelse fra formand og redaktør. Økonomi, herunder
medlemskontingent. Arkivernes åbningstider. Fremtidige aktiviteter.
Arkivet laver kaffe, man medbringer selv brød.
Tillidsmandsmøde på Sottrupskov Kro, den 24. november 1992
Der var mødt 30 omdelere. Ellen Møller beretter om salget af det nye
årsskrift. Salget er ca. 800 stk. Overskud: 10000 kr. Flot!
Efter en dejlig kaffe, læste Johan Philipsen op på sønderjysk.

I december 1992, skriver Kathe Schmidt i Nybøllen:
”De tre lokalhistoriske foreninger i Sottrup, Nybøl og Ullerup er i foråret blevet
samlet i én forening: Historisk forening for Sundeved”
Foreningerne har udarbejdet det første skrift for Sundeved, som udgives til en
pris af 65 kr. Skriftet er opbygget efter de tidligere fra Sottrup Sogn.
Nybøl Arkiv har stadig åbent den første og tredje mandag i hver måned fra
klokken 19.30 til 21.30, der er lukket i skolernes sommerferie.

Sammen med det næste skrift for 1993, som udgives i oktober måned, er der
vedlagt en lille folder:
”Historisk forening er her til sommer flyttet ud af de gamle lokaler, til nye
lokaler, på adressen Truenbrovej 21 i Avnbøl. Det er dejlige lokaler som
kommunen har stillet til rådighed og et sted hvor alle tre arkiver kan beholde
deres særpræg samt gennem samarbejde lære noget af hinanden”

Truenbrovej 21, Avnbøl. Sundeved Kommune overtog
huset af møllebygger Petersen, som opførte kontorbygning til sin virksomhed.

Som det fremgår har foreningen skiftet navn, og vi kan se af foreningens
sammensætning på personale området, at de tre arkivledere er fjernet!
Af en stor artikel i JyskeVestkysten den 30. september 1993, kan vi læse om en
forening i bedste velgående:
Historisk Forening i Sundeved har med 900 medlemmer flot opbakning i
lokalsamfundet. Den nye store forening, er nu færdig med at indrette i det
kommunale hus på Truenbrovej 21 i Avnbøl, hvor kommunalbestyrelsen før
holdt møde.
Sammenslutningen og de nye lokaler fejres med åbent hus og indvielse den
kommende lørdag fra klokken 14 til 17.

Indvielse af arkivet i Avnbøl
Papirmæssigt samles tingene fra
de gamle områder, og hver
onsdag eftermiddag samles en
halv snes frivillige fra de tidlige
historiske områder, og går i gang
med at registrere papirer og
bøger.
I øvrigt bruges lokalerne også til
aftenskole. Nybøl aftenskole går
fra onsdag aften i næste uge i
gang med gotisk skriftlæsning og
slægtsforskning.

Kathe Schmidt og Ellen Olsen,
frivillige hjælpere på Sundeved
Lokalhistoriske Arkiv, Avnbøl
1993. Her bliver biblioteket på
første sal indrettet!

Lars Christian Kliver fra Nybøl i
forgrunden og Laurits Jensen,
Ullerup, står for billedarkivet i
Historisk Forening for Sundeved.

Foreningerne der deltog:
Augustenborg, Tandslet (360 medlemmer), Kegnæs (320 medlemmer), Hørup (750 medlemmer), Lysabild
( 700 medlemmer), Sønderborg ( 323 medlemmer), Nordborg, Brandsbøl Bylaug (110 medlemmer), Holm,
Broiager (210 medlemmer), Sundeved (900 medlemmer) og Nydamsforskning (300 medlemmer).
Arkivet på Truenbrovej havde fra starten, følgende inventar:

Her er et lille udpluk af diverse aktiviteter gennem de første år på arkivet i AVNBØL:

OLsen, Ellen Margrethe og Christenen, Inga

20.10.1999
Jørgen Schmidt fra arkivet i Avnbøl beretter:
Midt i næste uge vil ca. 800 husstande i Sundeved Kommune blive beriget med en bog om Sundeveds
historie. Det sker når Skrift for historisk Forening for Sundeved 1999 bliver solgt!
Bogen sælges af 35 tillidsmænd, der går rundt til de enkelte husstande i kommunen.
Organisationen er bygget op således, at vores tillidsmænd går ud til dem, der står på listen fra sidste år.
Det gør at de frivillige hjælpere kun skal ud til 15 eller 20 personer, siger redaktøren.
Bogen indeholder mange spændende artikler og historier om personligheder fra området. Blandt andet om
Peter Trans, der har arbejdet i mange år på Grønland. Niels P Thuesen beskriver hans liv som marinesoldat
under 1. verdenskrig. Der er også en artikel om de geologiske fund i Nydam Mose. En sjov ting er en
historie om tobaksavl i Sottrup og Snogbæk.
Bogen er på 100 sider, og koster 80 kr. Salget giver en væsentlig indtægt til arkivet!
Vi har det hyggeligt og socialt sammen. Det er vi også nødt til, da ingen vil lave frivilligt arbejde, hvis man
skændes, siger Jørgen Schmidt.

02.10.2000
På denne dato, kunne man i JyskeVestkysten læse en helsidesartikel, om arbejdet på arkivet i Avnbøl.
Louise Schulz fra Avnbøl beretter om sitr liv og levned på arkivet både i Avnbøl og Ullerup. Hun blev valgt
på en generalforsamling i 1977 for Hjemstavnsforeningen for Ullerup Sogn. Selv om de 3 lokalarkiver blev
samlet i 1992, arbejdes der stadig med sognene Nybøl, Ullerup og Sottrup.
Louise har været ansat i en bank, og det bærer arbejdet på arkivet præg af. Systematisk scanner hun
billeder. Foreløbig har hun styr på 750 billeder fra Ullerup Sogn. Hver mandag fra klokken 9 til 12, er Louise
på arkivet, og når hun har onsdagsvagten er det fra klokken 15 til 18.
Det er vigtigt med lokalkendskabet. Man skal kende de lokale fra Avnbøl Ullerup samt de lokale forhold.
Når de lokal afleverer billeder og arkivalier, er det vigtigt at få så mange oplysninger som muligt.

18.08.2007
Arkivet i Avnbøl forsøger at komme ud blandt publikum. Her ser vi et forsøg på at udbrede kendskabet til
lokalhistorisk arbejde, helt lokalt!
SOMMERSJOV i Vester Sottrup. Personerne er Carl Peter Møller og Marie Hansen

Æresmedlemmer på generalforsamlingen 2013

H.C. Clausen, Louise Schulz og Jørgen Schmidt får diplom af formand John Solkær

Æresmedlem fra 2016. Marie Hansen fra Blans

