
Fiskbæk Aften på Gråsten Landbrugsskole

Er du ”Fiskbæk ‘er”?

Har du boet eller bor du i Fiskbæk området, så er du hermed inviteret til en fortælleaften på Gråsten 
Landbrugsskole for ”Fiskbæk’ere” mandag d. 10. oktober.

Denne aften samler vi jeres historier om livet i statshusmandskolonien udstykket fra Fiskbæk Gods efter 
Genforeningen. 

Hvorfor denne aften?
Landbrugsskolen har 100-års jubilæum i 2024, og derfor har Kultur i Gråsten fået skrevet et egnsspil 
”Sporene omkring Fiskbæk”. Det skal opføres på Det lille Teater i Ladegårdskov til næste år, i juni 2023.

Egnsspillet fortæller Fiskbæks historie. Det begynder med tiden, hvor landsbyen Fiskbæk blev nedrevet, og 
godset Fiskbæk oprettet. Og det slutter med tiden efter Genforeningen i 1920, hvor den danske stat 
udstykkede de augustenborgske godser inkl. Fiskbæk til statshusmandsbrug. Landbrugsskolen blev bygget i 
1924, og de omkringliggende statshusmandsbrug i 1925-26.

Første akt, hvis handling fokuserer på hertugerne og bønderne, er allerede skrevet. Anden akt er endnu 
ikke skrevet, og det er det, vi har brug for jeres hjælp til. Anden akt kommer til at handle om husmandslivet 
efter Genforeningen. Så meningen med Fiskbæk Aftenen er at samle inspiration gennem jeres historier fra 
livet i husmandskolonien. Historisk Forening optager historierne til brug for forfatteren og til at gemme i 
det lokalhistoriske arkiv.

Aftenens program, kort.
 ”Opvarmning” ved Asta Flyvholm Kjær (www.mojnasta.dk). Asta er aktiv i Broager 

“erindringsværksted” i lokalarkivet, Broagerhus
 Kaffepause
 Erindringsværksted/historier fra nuværende og gamle ”Fiskbækkere”.

Praktisk information
 Parkering ved Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten
 Det foregår i foredragssalen
 Aftenen starter kl. 19.
 Kaffe & kage koster 50 kr.
 Aftenen er et samarbejde mellem Kultur i Gråsten, Gråsten Landbrugsskole og Historisk Forening 

for Graasten By og Egn

Kontaktinformation
Hanne Næsborg (formand), naesborg@gmail.com, mobil 61 65 64 48 eller Jørgen Chr. Clausen (kasserer) 
spliidclausen@gmail.com, mobil 29 44 98 80.

Vedlagt mail med pressemeddelelsen
Fotomateriale. Logoer. Pressemeddelelsen i docx fil.
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