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Dyndved – byen for tryghed, rummelighed og fællesskab 

 

Indledning 

Dyndved bylaug vil gerne sikre en god og positiv udvikling for 

Dyndved. Vores udviklingsplan er Dyndved-borgernes egne ønsker til 

fremtiden, og den indeholder en historisk beskrivelse, analyse, vision, 

strategi og handleplan for området.  

På et borgermøde i maj 2014 har 68 af byens beboere arbejdet 

seriøst med spørgsmålene: Hvor vil vi hen i år 2020? Hvad skal der til, 

for at komme derhen?  

Visioner er en drøm/fantasi/forestilling om, hvordan vores by kunne 

se ud i fremtiden, så der stadig er rart at bo her for alle. 

Bylauget har sammenfattet aftenens tanker og ideer til følgende 

udviklingsplan. 
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Historie 

Dyndved er en landsby i Sønderborg kommune midt mellem Sønderborg og Nordborg på øen Als.  

Vi ligger ca. ½ km fra Guderup, hvor der foruden dagligvareforretninger, frisører, kro, tank, autoværksted, 

tøjforretning, radio og tv forhandler, elektrikere, pizzeria, fodpleje, massør, også findes plejehjem, skole, 

børnehave og dagpleje. Derudover er der mange sportslige aktiviteter i idrætsforeningen. 

I Dyndved kan vi trække os tilbage til roen og freden og er ikke længere fra byen med det vi har brug for, 

end et ”katspring”. 

I Dyndved er der dag-pasning, revision, gartner virksomhed, skadeservice firma, kloakfirma, maskinfabrik og 

landbrug tilbage af erhverv. 

Navnet ”Dyndved” (i daglig tale Dynne), skal efter gamle skrifter stamme fra fortidens storskov og sumpede 

enge. Egentlig skulle navnet udlægges af ordene Dynd og Skov (Ved). I de ældste skrifter i sognearkivet 

forekommer ”Dyndet”, Dundett” ”Døndevit” ”Dynnewitt” 
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Det ældste vi har i Dyndved er skålestenen. Den blev 

fundet i et mark-led ved Dyndved Hav. Den blev sat hvor 

den nu står, for ca. 50 år siden. Den er sjælden fordi den 

har mange skåle. Man mener en skålesten blev brugt i 

oldtiden (indtil ca. 800 f.kr) til gude- tilbedelse. Man bad 

f.eks. om en frugtbar høst, godt helbred for familien og 

bopladsen. I skålene lagde man så brød, smør, honning 

eller blod. I bronzealderen anså man stenens kraft for 

helsebringende. 

Stenene blev ofte sat tæt ved gravhøje og kunne godt 

være i tråd med at der også findes tegn, efter ikke mindre end 3 skibssætninger ved Dyndved Hav.  

Disse skibssætninger er en samling sten, der er opstillet i en spidsoval form – præcis som et "rigtigt" skib. 

Selv om skibssætningernes funktion er omgærdet af mystik, er den gængse opfattelse, at de er anlagt i 

yngre bronzealder i forbindelse med begravelser. I flere af dem er der da også fundet grave, hvor den, eller 

nogle gange de, døde er brændt. En del af mystikken skyldes måske også, at kun en lille del af Danmarks 

skibssætninger er undersøgt arkæologisk, men er dog blevet dateret til yngre jernalder - ældre vikingetid. 

Måske var ideen med skibssætningerne fra Vestermarie Plantage, at det var en symbolsk flåde af flere 

gravskibe, der alle havde kurs mod dødsriget? 

Fra langt tilbage blev der afholdt marked i Dyndved. Det foregik på gaden i byen hvor der blev handlet med 

husdyr. Der kom mange mennesker til ”Mærken i Dynne” og denne dag havde flere husstande bevilling til 

udskænkning af øl og brændevin. Måske kunne man også købe en bid mad. 

Tidligere er også nævnt et stort krammarked med teltrækker helt ned til hovedgaden og dans i 4-5 lokaler. 

Det var dengang en nationalfest for Egen sogn og Midtals. Det sidste marked i den stil blev afholdt i 1920. 

Dyndved Kro nævnes allerede i 1483 som købmandsgård. Her kom handelsfolk fra alle nordslesvigske byer. 

Dengang boede dygtige og rige handelsfolk i Dyndved og den nærmeste landingsplads for varer var 

Stevning Nor. Dyndved var i mange år sognets hovedstad. Gæstgiveriet blev opgivet nogle år efter den 

sidste krig. 

Hver landsby havde sin egen smed. Det havde Dyndved også. Smedestedet kan føre sin historie tilbage til 

1650. Der har været smedje her i 327 år, hvor 11 smedemestre har haft virksomhed, indtil 1977. 

I 1639 ansøgte samtlige beboere i Egen Sogn, Hertug Friederick på Nordborg, om at få tilladelse til at bygge 

en skole på et stykke gadegrund i Dyndved. Dette blev bevilliget og samme år blev skolen bygget. Man fik 

tilskud fra kirkekassen på 150 rdl. 

Skolen lå hvor vejen går mod Stolbro, men den brændte i 1764. En ny skole blev opført hvor der i dag er en 

trekant med græs og den fine skålesten. Skolen blev nedlagt i 1912. I 1802 blev Jørgen Nielsen Kjærbølling 
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ansat som skoleholder i Dyndved. Hans søn, ornitologen Niels Kjærbølling, grundlagde i 1859 Københavns 

Zoo. Der er rejst en sten og en mindetavle over den berømte Dynneboer på Dyndvedgade 20. 

 

Mindeplade 

 

 

Af andre berømtheder kan nævnes ”e saijle” Lythe. Han boede på Nørregade 12. Han havde rejst rundt 

med et cirkus og var endt i Italien, hvorfra han gik hjem og slog sig ned i Dyndved. Han syede bøndernes sejl 

til selvbinderen. Når bønderne kom, blev de helst udenfor, idet ”e saijle” var meget plaget af lopper. D 

4.maj 1945 om aftenen, gik han over til naboen for at høre fredsbudskabet i radioen. Næste dag da naboen 

sov til middag på divanen hvor ”e saijle” havde siddet aftenen før, fik han lopper. ”E saijle” var en meget 

belæst mand. Da han flyttede på plejehjem i Augustenborg var det med en hel kiste bøger. 

Der var også Kedde Gårne (Christian Jensen) som havde til opgave at gå rundt til samtlige husstande i byen 

og invitere til jagtgilde. Det kunne godt tage et par uger. Han var jo en vellidt mand og blev gerne budt på 

kaffe. Så nåede han ikke videre den aften. 

Jagtgildet, som altid stod på Nymølle Kro, havde sine traditioner. Bl.a. tog Kedde alle damer med i 

skænkestuen, hvor han gav kaffe og en lille én. Så var humøret i top. 

En nyere tids berømthed er, en på den tid, 34 årig mand bosiddende i Dyndved, som præsterede at køre 

ikke mindre end to biler og to traktorer gennem isen v Dyndved Hav. Historien gik verden rundt og man 

kunne sågar læse om det i aviserne i Australien. 
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Dyndvedhuset 

Dyndved har også bidraget med bygninger til museer. Bl.a. et Kådnerhus (husmands hus) fra ca. 1750, som 

kan ses på Frilandsmuseet v. København. Dyndvedhuset som de også kalder det, lå i Glasergyden mellem 

Dyndved Søndergade og Østergade. 150 år efter det blev bygget, blev det i 1961 nedtaget af 

Nationalmuseet som faldefærdigt hønsehus. 26 år og meget arbejde senere, ser det ud som i begyndelsen. 

 

 Katholm 

Katholm en mågekoloni i Augustenborg fjord. 

Katholm er en lille ø på 5-6 ha ud for Dyndved Hav. Øens omkreds er ca. 1½-2 km. Dens areal ændres dog 

pga. at øens sandtanger konstant skifter størrelse og udseende. Holmen har i ældre stenalder været en del 

af Egen Næs. 

Øen har tilhørt slægten efter Peter Nicolai Mohr siden 1776. Vi kender bedst Ejner Hansen som ejer øen nu. 

På øen blev der hvert år samlet 30-40.000 mågeæg i løbet af en sæson, som gik fra 1.-25. maj.  

I 1939 fortæller en optegnelse om indsamling af 57.000 æg. Til at hjælpe med indsamlingen kom foruden 4-

5 faste hjælpere også familiens børn. For familiens børn var der 2 højdepunkter i sæsonen. Et var når der 

kom elever fra Danebod højskole og Nordborg efterskole cyklende dertil for at hjælpe og det andet var d 

25. maj som var sidste dag for indsamling. Da var der kage til alle. 

Æggene blev pakket i kasser hjemme på gården og eksporteret til England og Tyskland. En del blev også 

solgt i forretninger i Sønderborg, Nordborg og Augustenborg. Og en del blev solgt ved stalddøren. 
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Med afsæt i historien bevæger vi os frem til nutiden, hvor deltagerne blev spurgt: 

”Hvad er du stolt af i Dyndved? Hvad kan gøres bedre? Hvordan ser din landsby ud 

om 10 år? ” Disse input er samlet i nedenstående tekst: 

 

 

Analyse 

Hvad er du stolt af i Dyndved? 

o Havet, skov og strand – åbne vidder 

o Nærhed til naturen og rigt dyreliv 

o Du bor på landet, men tæt på det hele i et  

”Morten Korch”- agtigt, hyggeligt  

landsbymiljø 

o Mindesmærkerne 

o Alle hilser på hinanden, rare mennesker,  

gode naboer og sammenhold – der drages 

omsorg for hinanden og tages godt imod 

tilflyttere 

o Byen værner om traditionerne og har god 

opbakning til arrangementerne 

(juletræstænding, udflugter, marked).  

o Der er bred opbakning til dette borgermøde! 

o Gode muligheder for gå-, løbe- og cykelture 

o Tæt på Guderup 

o Rigt børnemiljø 

o Stifteren af ZOO i København var fra Dyndved 

o Godt erhvervsliv 

 

Er der noget, der skal strammes op? 

o Den tunge trafik gennem byen 

o Oprensning af dammen / oprydning 

o Dårlige veje og asfaltbelægning, mgl. fortov 

o For høj fart, mgl. Trafikregulering 

o Offerstenen i trekanten 

o Øget samarbejde med Stolbro/Stolbrolykke  

bylaug om bl.a. trafikforholdene 

 

 

Hvad er udfordringen lige nu? 

o Cykelsti 

o Hastighedsnedsættende foranstaltninger 

o Manglende snerydning 

o Manglende gadelys 

o Økonomi til gennemførelse af ønsker 

o Flere frivillige hænder 

 

På baggrund af ovennævnte blev deltagerne spurgt: Hvordan skal din landsby se ud om 10 år? Disse input 
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er delt op i temaerne erhverv/turisme, aktiviteter, synlighed, forskønnelse, infrastruktur og fælles 

løsninger, og deltagerne har afslutningsvis prioriteret rækkefølgen. Dette vil blive afspejlet i 

handlingsplanen. 

Erhverv/Turisme 

o Køb bygningen midt i byen (Mathildes hus) 

o Lån Jørn Schulz´s dam 

o Etablér snerydning 

o Omdannelse af gamle, store bygninger til 

småindustri 

o Flere børn betyder ansættelse af flere 

dagplejemødre 

Aktiviteter 

o Børnearrangementer (fastelavn, jul, 

Helligtrekonger arr.)  i fælleshuset 

o Fælles legeplads etableres 

o Foredrag  

 

Synlighed 

o Branddammen skal blive blå 

o Sæt skilt op med ”legende børn” 

 

 

Fælles løsninger 

o Fælleshus / fælles mødested 

o Markedsplads 

o Lav aktiviteter sammen med Stolbro / 

Stolbrolykke for at skabe bedre kendskab og 

godt naboskab – hils og farten sættes ned (?) 

Forskønnelse 

o Opsætning af borde/bænke sæt (evt. mobile og flytbare), grillplads ved Dyndved Hav og ved et 

rekreativt område i byen 

o Etablér bålplads, shelterhus / shelter, badebro, toilet ved stranden 

o Blomsterkummer og træer 

o Miljørigtig gadelys 

o Renovering af branddam 

o Legeplads 

Infrastruktur  

o Omfartsvej bagom Veesbækvej til Stolbro – over marken 

o Chikaner gennem byen eller andre fartbegrænsninger, f.eks. indsnævringer og blomsterkasser  

=> 30 km/time 

o Gang- og cykelsti langs havet til Stolbro 

o Cykler på Dyndvedgade 

o Sti til Stolbro 

o Etablering af fortov 

o Snerydning 

o Rundkørsel 
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På baggrund af ovennævnte formuleres en vision – en drøm om fremtiden og ord på, i hvilket retning 

Dyndved ønsker at bevæge sig i fremtiden; Hvor vil vi hen? 

 

 

Vision       

Det skal være trygt og godt at bo i Dyndved.  

 

 

Strategi og handlingsplan    

Strategien for Dyndved er at arbejde for at få den tunge trafik ledt uden om byen, så beboere og andre 

bløde trafikanter kan færdes trygt på vejene. Vi vil arbejde for at der etableres mødesteder i Dyndved og 

ved Dyndved Hav, så vi får styrket det sociale fællesskab for både børn og voksne. Dette vil også være med 

til at gøre Dyndved attraktiv som tilflytter by og som besøgs by for folk på farten med hang til oplevelser.  

 

1. Trafik     

Hvad:    Tung trafik. Hastighed 
 
Der kører mange store køretøjer i form af traktorer, lastbiler, mejetærskere og 
entreprenørmaskiner gennem byen. Denne trafik vil vi gerne have ledt uden om byen til sikkerhed 
og tryghed for beboere og bløde trafikanter som færdes her. 
Ligeledes er der problemer med at hastigheden for den øvrige trafik er for høj. 
                            
Løsning:  Inden for 3 år  
                                                                           
Pris:         Ca.  3 mil. kr.    
 
Hvem:      Bylaug 
          
Hvordan:  Kontakt kommunen nu – der indkaldes til møde i efteråret 2014 
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2. Skiltning    

Hvad:  Hastighed - Tryghed – Synlighed 
 
Vi ønsker at der opsættes skilte til hastighedsbegrænsning og skilte der gør opmærksom på ”børn 
på vejen” så alle kan færdes trygt på vejene. Vi må synliggøre os, så Dyndved ikke bare passeres i 
høj fart. 
 
Hvornår:  Når der ligger en plan. Men inden for et år 
                                
Pris:        Ca. 5.000 kr. 
                
Hvem:     Bylaug (Bente er tovholder) 
 
Hvordan:  Vi afventer mødet med kommunen. Vi kan synliggøre os ved at lave fælles 
                        arrangementer med Stolbro så de får sat ansigter på os, der lever i Dyndved, så de  
                        tænker, at de skal passe på os ;) 
 
 
                                     

   
 3.     Aktiviteter og forskønnelse 
 

 Hvad:     Attraktiv - Hyggelig - Socialt - Uopdyrket potentiale 
 
Det skal være attraktivt og hyggeligt at bo i Dyndved også i forhold til tilflyttere. Derfor 
Vil vi gerne have steder/hyggehjørner rundt i byen og ved Dyndved Hav, hvor vi kan mødes og 
være sociale. 
Vi vil gerne tiltrække familier fra omegnen til besøg på vore mødesteder. 
 
Hvornår: Forår / sommer 2015 
                                      
Pris:       Ca. 300.000 kr. 
 
Hvem:    Bylaug (Jutta tovholder) 
 
Hvordan:  Studietur i efterår / vinter - Planlægning (Legeplads - Bord / Bænke m.m.) 
Bente og Jutta planlægger studietur til lege/ mødeplads evt. på Fanø og Augustenborg for at se på 
forskellige muligheder. Ligeledes ses på mulighederne for placering i byen for ovennævnte. 
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4. Stier 

 
Hvad:      Så det hele hænger sammen - Historisk – Fysisk 
 
For at få det hele til at hænge sammen, vil vi gerne gøre opmærksom på ruter/stier rundt i 
Dyndved og ved Dyndved Hav. Til Stevning, Stolbro, Egen og Egen Næs og videre til Augustenborg. 
Etablere ny trampet sti til Stolbro langs vandet. 
Vi vil gerne tiltrække folk der cykler, løber og vandrer og ønsker at gøre opmærksom på Dyndveds 
historie. 
Vi vil gerne have opsat skiltning for stiforløb og events skilte for historiske fortællinger. 
 
 Hvornår:  Om ca. 2 år 
 
Pris:          Ca. 10.000 kr. 
 
Hvem:       Bylaug (Jutta og Henrik) 
 
Hvordan:   Kontakt til Lokalhistorisk Arkiv. Spor i landskabet. Trygfondet. Hjerte-stien. 
 
 

 

Afslutning 

Dyndved Bylaug ønsker at takke alle borgere, der har bidraget til vores lokale udviklingsplan. Med 
denne i hånden har vi sat fælles kurs mod fremtiden og inviterer borgere, erhvervsliv, foreninger, 
kommunen og andre med på rejsen og i fællesskab nå målet.   
 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 
 

Henrik Henriksen 
Jutta Petersen 

Bente Bladt 
Marianne S Berndt 

Tina R Dohse 
Mette Brink 
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