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Sulegaard i Brylle helt
nedbrændt i nat

Højgård i Brylle, Ryttergade 20, matr.nr. 6a,  før og efter branden

To andre Ejendomme antændt og en tredje truet. 
Vindretningen skaanede store Dele af Brylle By.

Ved 2-Tiden i nat bemærkede en Vejfarende, der passerede Hovedlandevejen gennem Brylle, at 
det brændte i Gaardejer Lars Chr. Mathiesens gamle 4-længede Gaard, der var beliggende i 
Udkanten af Brylle By paa venstre Haand, naar man kommer fra Knarreborg Station.

Den Vejfarende vækkede Beboerne, og ligeledes blev Naboerne straks alarmeret.



Folk kom hurtigt ud af Sengen og gik i gang med Redningsarbejdet. Det lykkedes ogsaa at 
redde en Del af Indboet, ligesom det lykkedes at faa de Dyr ud, som var inde. De fleste Kreaturer 
og Hestene var paa Marken.

Gaarden, som var en meget gammel sulebygget Gaard, nedbrændte til Grunden.

Kogekonens Hus antændt. Gnister fra den brændende Gaard antændte Kogekone Jette 
Jensens Hus, som ligger paa den modsatte Side af Vejen lige overfor Mathiesens Gaard,

Dette Hus blev til dels ødelagt ved Branden, men det lykkedes ogsaa her at redde det meste af 
Indboet. Størstedelen af Huset staar i dag tilbage, men det har naturligvis lidt meget dels af Ilden
og dels af Vand fra Sprøjterne.

Endnu et Hus antændt: Bødker Chr. Andersens Hus, som ogsaa ligger i Nærheden af den 
brændte Gaard, var ligeledes antændt, men ved et energisk Arbejde med Sprøjterne lykkedes det at 
slukke Ilden her, uden at der skete større Skade paa denne Ejendom.

Gaardejer Carl Plougs Gaard var ogsaa truet, men blev dog ikke antændt.

Godt Slukningsarbejde. Falck i Odense var blevet tilkaldt saa hurtigt det kunde lade sig gøre, 
efter at Ilden var opdaget, og Redningskorpset mødte med meget Materiel. Ligeledes mødte Falck fra 
Glamsbjerg.

Det var den almindelige Mening paa Brandstedet, at Falck ved denne Lejlighed ydede et 
overordentlig hurtigt og dygtigt Stykke Arbejde, som sikkert er Aarsag til, at ikke endnu flere Værdier 
gik op i Luer.

Vindretningen hjalp ogsaa til med, at der ikke skete en meget større Brandkatastrofe. Havde Ret-
ningen været en anden, vilde der have været alvorlig Fare for mange andre Ejendomme i Brylle 
By.

Brandens Aarsag. Kriminalassistent Ravnsted og Politiassistent Sørensen, Fangel, kom 
tilstede og har i Formiddag fortsat med Optagelsen af Forklaringer.

Brandaarsagen mentes at være Kortslutning i de elektriske Ledninger i Mathiesens Gaard.
Den brændte, gamle Sulegaard var forsikret for ca. 23.000 Kr. og Løsøret for ca. 25.000 Kr.

Avisudklip samt fotos er fra Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup.
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