
 

Dyvig Bådelaug, Hesnæsvej 16, Dyvig. Als. 

Bådelaugets historie 

Dyvig Bådelaug blev startet den 25. februar 
1956, som en underafdeling af Sønderborg 
Yacht Club, men allerede året efter blev 
klubben selvstændigt, og har igennem 
årene udviklet sig støt og roligt til det den er 
i dag. I år 2010 valgte medlemmerne af 
Dansk Tursejlerforening ved en urafstening 
Dyvig Bådelaug til årets havn. Arealet hvor 

bådelauget ligger er en gammel toldhavn som bådelauget købte for mange år siden. Under krigen i 1864 lå 
danske kanonbåde parat i Dyvig for at hindre tyskerne i at komme over Alssund. I dag er der besøg af rigtig 
mange tyske sejlere, men de kommer med helt fredelige hensigter 

 

Havnen i Dyvig, som oprindelig lå der, hvor Dyvig 
Bådelaug i dag holder til, fik i 1760 koncession til 
anløbsplads. I en årrække lagde dampskibe fra 
Flensborg til Aabenraa til I Dyvig. Broen kaldtes 
Bangsbro (efter familienavnet Bang). I 1852 blev 
havneaktiviteterne flyttet til det nuværende sted. 
Førhen var Dyvig en vigtig anløbsplads for skibe med 
fragt til og fra Nordals.I begyndelsen af 1800-tallet var 
Dyvig hjemsted for 16 skibe, herunder 9 af en størrelse 
mellem 36-75 kommercelæster. En kommercelæst 
svarede til danske 150 kubikfod lastrum med en bæreevne på 5.200 pund (2,6 tons) eller 22 tønder rug. Et 
skib på 36 kommercelæster kunne fragte 93,6 tons gods. En kommercelæst svarer til 1,95 af nutidens 
registertons.En tidligere, nu afdød købmand, Peter H. Kolmos har via sin granskning i gamle dokumenter 
fortalt om det spændende liv på havnen, hvor der blev losset teglværksprodukter, tønder med sirup á 250 
kg, tønder med brændevin, sukker fra Sct. Croix, ris fra Rangoon, rosiner fra Spanien osv. Men der var også 
varer den modsatte vej. Dampskibe med rute fra Flensborg – Aabenraa lagde til i Dyvig. Mange bønder 
leverede æbler til Norge, Rusland og Hamborg, og der blev leveret slagtesvin til Assens og Aabenraa. 
Overgangen til lastbiltrafik bevirkede, at havnedriften blev mindre rentabel og i 1962 ophørte 
interesseselskabet. 


