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Af Tage Christensen 

 

Sønderborg: Bageren og senere postbuddet Erik Poulsen fra Sønderborg er død 84 år efter nogle års 

svagelighed. 

Erik Poulsen er nok mest kendt som mariner i Sønderborg, hvor han nåede at være medlem af 

Marineforeningen i Sønderborg i over 60 år. 

Så sent som i februar 2017 blev han hædret med stor festivitas i Marineforeningens klubhus ved 

Verdens Ende i forbindelse med Admiralforsamlingen i den lille messe, hvor der var stuvende fuldt. 

Erik Poulsen var som altid iklædt grå bukser, mørk blazer og en masse medaljer på brystet. Han fik 

påsat 60 års medaljen på blazeren som den første i Marineforeningen Sønderborgs historie. 

Allerede som 26-årig meldte han sig ind i Marinehjemmeværnet i Sønderborg og lyttede ikke til 

omkvædet i "Admiralens vise" - "Stå aldrig til søs - lad de andre stå". 

Det var frygten for den kolde krig mellem øst og vest, der fik ham til at melde sig ind i 

marinehjemmeværnet. Den kolde krig udviklede sig heldigvis ikke, og i stedet blev det til mange 

øvelsessejladser og i nyere tid indsatser i forbindelse med eftersøgninger og forureninger i vandene 

omkring Als. 

Forinden havde han aftjent sin værnepligt og var i halvandet år marinesoldat på fregatten "Holger 

Danske". Erik Poulsen kom vidt omkring med sejladser til Grønland, England og USA. Det kunne 

han fortælle mange historier om, og de var ikke altid appelsinfrie. 

Han voksede op med sine brødre på Holbøl Landbohjem, og Erik Poulsen blev bagerlærling i 

Padborg. Senere flyttede familien til Sønderborg, hvor forældrene overtog det legendariske 

værtshus "Sundhalle" på Sundgade. Erik Poulsen blev bager hos bagermester Stender på 

Jernbanegade, og foretog i 1962 et markant skifte til postvæsenet, hvor han var til pensioneringen i 

1996. Erik Poulsen var et kendt ansigt på Dybbøl-siden, hvor han havde sine ruter. 

Samtidighed med sin store interesse for Marinehjemmeværnet var han også med i Borgerforeningen 

og Skyttelauget i Sønderborg siden 60'erne. Han var en habil skytte og blev skyttekonge i 1972. 

Han var et engageret medlem i Borgerforeningen, hvor han æresmedlem. 

Erik Poulsen efterlader hustruen Anni og to børn. 

 
 


