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92 år gammel flaskepost fundet i Almsted 14
Almsted 8. juni 2022

Aftægten til Gården var bygget i 1930 og havde i en årrække stået 
ubenyttet. Huset var i to etager og tog meget lys fra den gamle gård. 
Derfor havde ejerne besluttet at rive huset ned.
Efter godkendelser gik arbejdet igang. Under arbejdet stødte man på 
en flaske med fem sirligt sammenrullede dokumenter. Hvad mon denne 
flaske indeholdt?
Flasken var en lille grøn vinflaske med 4 store og en lille papirrulle. Den 
havde en korkprop og var ydermere forsejlet med lak.
Flasken blev lagt til side og skulle åbnes ved en lille ceremoni - det var 
så i dag. Til stede var: Erik Olesen, Anette gravenslund Olesen, Gunnar 
Hansen, Sonja Hansen og Steen Weile.

Anette og Erik der ejer 
huset hvor flasken blev 
fundet samt Gunnar 
hansen. Spændingen var 
stor.

Indholdet var forseglet 
med en prop samt lukket 
med lak.
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Så var dokumenterne ude 
af flasken, nu kom det 
spændende - indholdet.

Anette, Erik, Gunnar og 
Sonja studerer indholdet.

Forsiktig skrabte Erik lakken af flasketoppen hvorefter proppen blev 
trukket op. Nu skulle dokumenterne så rystes ud, men det bød på 
problemer idet de var blevet presset ned i flasken. Der var så kun en 
mulighed - Gunnar hentede en hammer. Toppen blev knust og de 5 
dokumenter kom ud. 
Det var virkelig et sirligt arbejde der var udført. Hvert stykke papir var 
foldet og rullet og til sidst omviklet med sytråd.
Fire af dokumenterne var avissider og det lille kunne vi se var hånd-
skrevet.
Først blev avissiderne åbnet og man må sige det var andre tider med 
nogle helt andre priser og sjove annoncer samt spændende artikler.
Nu kom vi til det spændende - det håndskrevne dokument!
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Forsiden af Dybbøl-Posten 
med datoen Fredag 24. 
oktober 1930 med en 
artikel om en mineulykke 
med 251 ofre i Alsdorf, 
Tyskland.

Saadan ser lykkelige 
mennesker ud - de havde 
købt en vinterfrakke. 
Annonce fra Tøjfirmaet 
Hans Jürgensen i 
Sønderborg.

Tråden omkring dokumentet blev klippet, og forsiktigt blev det foldet 
ud og indholdet viste sig at være rigtig spændende. Ved indvielsen af 
huset havde de siddet tre personer og lavet flaskeposten.
“Vi sidder her tre mand i aften Søndag d. 26. Oktober 1930 og laver 
en Flaskepost som gemmes i Hulmuren paa det nye Aftægtshus. Vore 
Navne er som følger. Eieren Hans Andersen hans Hustru Christine 
Andersen og vor yngste Søn Peter Andersen”.
Herefter kommer der så en beskrivelse af personer og bygningerne på 
stedet.
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Første side af brevet der 
lå sammenrullet i flasken.

Anden side af brevet.

Åbningen af flasken var en stor oplevelse, tænk at den har ligget i 92 år 
og ventet på at blive fundet og åbnet. At der er tre personer der sad og 
skrev dette dokument for så længe siden. 
Hvad de har forestillet sig der ville ske med deres budskab er ikke til at 
vide. Men det er et budskab der er med til at bekræfte historien for den 
lille landsby Almsted.

Steen Weile
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Brevets indhold:

Vi sidder her tre mand i aften Søndag d. 26 Oktober 1930 og laver 
en Flaskepost som gemmes i Hulmuren paa det nye Aftægtshus. 
Vore Navne er som følger. Eieren Hans Andersen hans Hustru 
Christine Andersen og vor yngste Søn Peter Andersen.
Vore Familie Medlemmer har følgende Alder.
Eieren Hans Andersen er født d. 7. Januar 1877.
Jeg hans Hustru er født 15. Mai 1880.
Vore 4 børn er født her på Gaarden og er
Andreas Andersen født den 23. Sebtember 1900
Christine Andersen født den 19. December 1902
Anna Andersen født den 20. August 1904
Peter Andersen født den 21. juni 1906

Andreas som er gift og har tre Børn overtager Gaarden den 1. 
April 1931. Vor yngste Søn Peter og den ældste Datter hjelper med 
Gaardens drift. De er ikke giftendnu. Den yngste Datter Anna har 
plads paa et kontor i Tønder. Hun har været paa den plads i 7 aar 
og bliver der endnu.
Haandværkerne er følgende Murermester Seibot Fünshav Sned-
kermester Meier Kettingskov Varmeanlægget udføres af Hr Helveg 
Sønderborg.
Det hele Arbejde med Aftægtet koster cirka 5000 Kr.

Eieren H. Hansen som er født d. 7. 1. 1877 har taget del i verden-
skrigen som atillerist blev indkaldt til soldat i Den Tyske Hær d. 7. 
December 1915. Var soldat i tre Krigsaar og laa i to aar ved Fronten 
i Frankrig men kom hjem da freden blev sluttet med godt Helbred.
Kan fortelle lidt om de foregaaende slegtled.
Min Fader Andreas Andersen overtog Gaarden 1864 byggede 
Stuehuset 1881 og dreinerede Gaardens Jorde første Gang 1860 - 
1880.
Hans Fader Hans Andersen døde 1864.
Hans Fader Anders Andersen var Ejer af Gaarden i begyndelsen af 
1800.
Hans Fader Mikkel Andersen byggede et beboelseshus 1796 som 
jeg har brudt ned.

Herren bevare det nye hus saa at det maa stå til tjeneste for flere 
Slægtled frem i Tiden.

Tiden driver lumsk sit Spil
va er vel livet
kun et Pust
Livet

Afskrift / indholdet af 
brevet.


