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Tre mennesker druknet ved Gyllingskov Strand den 26.juli 1931 

 
Den 35 årige smed Johan Boasch og hans 11 årige søn Svend Aage fra Splidholm 

skulle ud at sejle i en lille, godt 3 m lang og knap 1 meter brev hjemmebygget 
skydepram udstyret med sejl. På stranden stod nogle unge mennesker, og smeden 

opfordrede dem - den 14 årige Anker Dahlgaard og den 14 årige Egon Madsen til at 
sejle med en tur, selv om båden kun med nød og næppe kunne bære fire personer. 

De to unge blev også af flere kammerater advaret mod at tage med, da der var en 
del vind, og da båden var lille. Lysten til en sejltur overvandt dog betænkelighederne, 

og alle sejlede ud i prammen. Storsejl og fok blev sat, og båden skød en god fart i 
den friske vind. 

 

Et godt stykke fra land ville smeden foretage en vending, og så skete katastrofen. 
Den stærke vind slog båden omkuld, og alle fire blev slynget i vandet, der var 

omkring 2 meter dybt. Det lykkedes Egon Madsen at klynge sig til den kæntrede båd, 
hvorimod de tre andre kæmpede for at holde sig oven vande. Den 18 årige Haakon 

Jensen, som lå i sin robåd ikke langt fra de forulykkede, sejlede til undsætning. Smed 
Boasch, hans søn og Anker Dahlgaard greb alle tre fat i robådens ræling, hvorefter 

denne båd også kæntrede. Haakon Jensen blev trukket med ned i dybet af de andre, 
men det lykkedes ham at frigøre sig og komme op til overfladen og svømme mod 

land. De tre andre blev desværre derude. 



 
Ulykken var blevet observeret fra land, og Carl Jensen sejlede ud til stedet. Det 

lykkedes ham at redde Egon Madsen, som var meget udmattet. Fisker Johannes 
Lønbæk fra Søby sejlede også ud i sin motorbåd for at hjælpe med redningen. Der 

blev trukket vod for at finde de tre omkomne, og det lykkedes da også at finde 
smeden og hans søn inden mørket faldt på. Dagen efter blev en stor eftersøgning sat 

i gang for at finde Anker Dahlgaard. Fra Hou kom Magnus Petersens to sønner Egon 
og Lasse med forsyninger af olie og petroleum, fisker Mikael Petersen og Anders 

Hansens både fulgte efter. I alt var der syv både med i eftersøgningen, og efter 
nogen tid fandt man også liget af den 14 årige Anker. Ulykken skete sydøst for Søby. 

 
Petra Boasch gik hjemme på ejendommen, hvor hun holdt øje med prammen. 

Umiddelbart før ulykken skete og kun et øjeblik vendte hun øjnene i en anden retning 
– da hun atter så ud over vandet, var båden kæntret, og det værste, der kunne ske, 

skete.     

 
Smedens enke Petra flyttede senere til Hou, hvor hun bosatte sig på Skovvej og fandt 

sig en ny mand i fisker Just. Petras barnebarn Steen bor for øvrigt nu i huset på 
Skovvej.  

 
              

 
Fra venstre har vi Arne 

Sørensen, Hakon Jensen der 
overlevede drukneulykken, 

Peter Petersen, Nis 
Christiansen og Alf Drejer. 

Denne hyggestund er fra en 
bænk ved Samsøfærgens 

færgeleje fra 1995.   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Artiklen er skrevet af Kirsten Mørk i 2016 
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