
 
 
 
Dyvig Kro. 
 
På præstekort er det hus nr. 10 
 
Viet den 30. jul. 1852. 
Thomas Thomsen * 27. nov. 1819, søn af Jes Thomsen (1767-1824) og Anna Cathrine Jepsen 
(1788-1870) i Nordborg 
Med pigen. 
Catharina Nicoline Petersen * 22. mar. 1829, datter af Franz Petersen (1801-1862) og Catharina 
Christine Petersen (1807-1882) i Nordborg. 
Deres børn. 

1. Thomas Thomsen * 3. sep. 1857. 
2. Cathrine Jeane Franziska Thomsen * 7. jul. 1859, gift den 26. maj. 1884 med Frederik Jacob 

Hollænder * 26. jul. 1850, søn af Peter Hansen Hollænder (1818-1872) og Dorothea Sophie 
Schmidt (1814- 1872). 

3. Johanne Anna Helene Thomsen * 23. jul. 1861, gift den 5. okt. 1885 med Peter Hansen 
Hollænder * 26. dec. 1855, søn af Peter Hansen Hollænder (1818-1872) og Dorothea Sophie 
Schmidt. 

4. Franziska Christine Alvine Thomsen * 14. jan. 1864, gift den 26. maj. 1886 med Christian 
Gottfried Drescher * 13. jun. 1860, søn af Hans Michael Drescher (1817-1881) og Catharina 
Marie Ottelia Drescher ( 1832-1913 ) 

5. Jes Thomsen * 28. okt.1865. 



6. Franz Petersen Thomsen * 7. jul. 1867. Han overtager kroen. 
7. Eduard Wilhelm Thomsen * 12. okt. 1870, gift den 10. feb. 1905 med Marie Pauline 

Paulsen * 21. dec. 1879, datter af Christian Paulsen og Christine Margrethe Petersen i 
Flensborg. 

Thomas Thomsen døde den 16. nov. 1891i Dyvig. 
Cathrine Nicoline Petersen døde? 
 
F.T. 1860. 
1 Thomas Thomsen M 27.11 1819 G Nordborg husfader værtshusholder   
2 Catharina Nicoline Petersen K 22.09 1829 G Nordborg husmoder hans kone   
3 Thomas Thomsen M 03.09 1857 U Nordborg søn   
4 Catharina Jeanne Franziska Thomsen K 07.07 1859 U Dyvig datter   
5 Gertrud Margrethe Thomsen K 11.04 1843 U Nordborg tjenestepige 
 
 
Viet den  
Franz Petersen Thomsen * 7. jul. 1867, søn af Thomas Thomsen og Catharina Nicoline Petersen. 
Med pigen. 
Anna Cathrine Bill * 28. dec. 1877. 
Deres børn. 

1. Cathrine Johanne Franziska Thomsen * 7. sep. 1897, gift med Carl Andresen * 14. nov. 
1886 I Roager sogn. Carl Andresen døde den 8. aug. 1961 i Nordborg. Cathrine Johanne 
Franziska Thomsen døde den 4. feb. 1976 i Nordborg. 

2. Thoma Thomsen * 29. apr. 1901, hun døde den 24. nov. 1985 i Dyvig 
3. Franz Thomsen * 1903. 
4. Thomas Thomsen * 18. jan.1905, han døde den 26. dec. 1984 i Dyvig 
5. . Dagny Thomsen * 1. nov. 1918, gift 6. nov. 1938 med Peter Thomsen * 22 jan. 1905, søn 

af Thomas Thomsen ( 1876-1943 ) og Anna Cathrine Henriksen (1874-1939) Møllegade 79 
Franz Petersen Thomsen døde den 11. apr. 1938 i Dyvig. 
Anna Cathrine Bill døde den 10. mar. 1947 Dyvig. 
 
 

En fortælling om Dyvig af Thomas og Thoma Thomsen. 
De tilhører en familie der, i det mindste et par hundrede år, har været tilknyttet skibsfarten på Dyvig 
og livet på kroen, hvad enten den har ligget på denne eller hin side af vigen. 
 
De gamle annaler og regnskaber, der går tilbage til 1770`erne belyser denne tilknytning og er for 
længst afleveret til landsarkivet i Åbenrå. 
 
Men hjemme kunne Thoma fremvise bøger, der skriver sig fra 1888. det er en slags regnskaber, der 
fortæller om hvilke skibe, der er anløbet, deres hjemsted og størrelser, last, mængder og priser. 
 
Bøgerne er ført af faderen Frantz Thomsen med en sirlig gotisk håndskrift. Thoma har ført bøgerne 
videre siden hen. 
 
Et kig i disse bøger efterlader et indtryk af en meget livlig trafik. På en enkel måned i 90èrne er der 
en 25 – 30 fartøjer. 



Langt tilbage i tiden har de personer, der stod bag kroen og lagerpladsen i Dyvig talt medlemmer af 
familien Thomsen, skipper og købmænd fra Nordborg, som havde anparter i foretagendet. 
I 1854 flyttede man kroen og havnen over vigen til den nuværende placering. 
 
Thomas siger. Ja på den tid kom bedstefar hjem fra langfart. Han havde nået den alder, hvor han 
gerne ville slå sig lidt til ro - og han blev så sat til at passe kroen og havnen. 
Kroen var solidt bygget og havde stråtag. På loftet var der lager af foderstoffer. Med den solide 
bygning kunne jo ikke forhindre vandet fra vigen i at trænge ind ved højvande. 
Ved stormfloden i 1872 stod vandet helt oppe der, hvor den ny toiletbygning nu er. Det var vel en 
halvanden meter over normal vandstand. 
I1904 var det galt igen, dog knap så meget. Vandet gik op til under bordene i skænkestuen, og ilden 
i kakkelovnen gik jo ud. 
 
Hvad var det for gods man sejlede med på Dyvig? 
Det var gødning, foderstoffer, sten, cement, træ, kul og kalk. 
Godset blev losset og stablet op på broen eller placeret inde i pakhuset der. 
Hestevogne, som skulle transportere det videre rundt, kunne undertiden holde i en lang række op ad 
bakken til Holm. 
Min far handlede selv med sten, kul og kalk. Vi havde for resten et kalkbrænderi ved kroen bag det 
sted, hvor salen nu ligger. Kalken kom fra Faxe, gødningen fra Norge og træet fra Sverige. 
 
Hvad er det for fartøj du og din far har sejlet i? 
 
Det var Atlantic, en 10 tons jagt bygget omkring 1900. 
I 1910 fik den en Horsens dieselmotor lagt i. Atlantic var det første skib i Dyvig, der fik motor. 
 
Thoma: Ja, far var ikke så begejstret, han ville hellere sejle med sejl, men Thomas var helt med på 
det med motor. Det var en stor lettelse, ikke mindst ved lastning og losning, hvor spillet kunne 
betjenes ved hjælp af motoren. Man måtte jo følge med tiden. 
 
Hvordan var sådan en jagt indrettet? 
Thomas: Joh, i midten var der et stort lastrum, henne for var lukafet med to køjer, spisekammer og 
køkken med kakkelovn. Henne agter et styrehus – her kunne kaffen stå over glødehovedet og holde 
sig varm. 
 
Far havde en kompagnon, Hans Christensen oppe i Holm, som han sejlede sammen med. Ved hans 
hus i Møllegade 27 havde de en kuldhandel. 
Da far døde i 1938 fortsatte jeg med sejladsen og kuldhandelen. Engang i 50`erne holdt jeg op, da 
lastbilerne efterhånden havde overtaget al transport til Nord-Als. 
 
Hvor hentede du kullene? 
Jah, det var i Åbenrå, Sønderborg og mest i Flensborg. Der skulle man være kl. 8 om morgenen, 
ellers skulle der betales ekstra, når kuldwaggonerne skulle vente. 
Så når det havde været en travl aften på kroen, kunne det nemt ske, at det ikke gav nogen nattesøvn, 
men frisk havluft kunne jo nok friske en op. 
 
Din længste tur – hvor gik den hen? 



Det var til Århus, men for det meste til Vejle, Assens, Rudkøbing, Svendborg og ellers her omkring. 
Til Assens og Åbenrå sejlede jeg med svin fra Dyvig. 
 
I 1920 var Atlantic på en speciel tur til Sønderborg – det var ikke stykgods, der skulle sejles med – 
Nej, du tænker på genforeningsfesten på Dybbøl – da sejlede far en hel del mennesker her fra egnen 
til festlighederne. 
 
Fiskeri har der vel også været her fra Dyvig? 
Jo da, noget har der altid været – i dag er det kun Hans Fiske, hernede ved siden af, tilbage, og han 
er 70 år. 
Han har for øvrigt også sejlet en hel del sammen med mig på Atlantic. 
 
Thoma har kun været nogle enkle gange med ude og sejle men for det meste var hun hjemme hos 
moderen. Der kunne være nok at se til. De mange folk, der kom for at hente gods og de der lossede, 
skulle have noget at drikke til. Undertiden blev det også til mindre anretninger, som 
æggepandekager, men det store køkken havde vi ikke. Om aftenen kom folk fra skibene ind for at 
slappe af med en snak over en punch og et spil kort. 
 
Til pinse og på sommer – søndage kunne der være et stort rykind af folk fra egnen, der kom for at se 
på omgivelserne og nyde en kop kaffe og kage. 
 
Om Vinteren var der stille her. Senere, da vi var alene på kroen, ville interessenterne have den op på 
et højere plan med et stort køkken osv.  
Vi var dengang i 60`erne og kunne slet ikke være med til den slags -  
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