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Årsskriftet 2016 
 
 
Vi håber du får glæde af indholdet og måske selv får lyst at 
bidrage til næste årsskrift. Måske kender du én som er 
opvokset i området og flyttet til en anden landsdel. 
Historien må meget gerne være om dagligdagen som du 
oplevede den i din barndom. Skiftedag, juleforberedelser, 
markarbejdet, familieliv på godt og ondt. 
 
Arkivet modtager alle skriftlige materialer såsom billeder, 
dagbøger, protokoller, breve, postkort, mv. Er du i tvivl, så 
kontakt os, smid endelig ikke noget væk, når du rydder op.  
 
Selvom materialerne ikke er lokale vil vi gerne bringe dem 
videre til rette lokalarkiv.  
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
Louise Toft Petersen, Lis Kjær, Chr. Berg 
Erik Grau, Svend Lange samt suppl. Marianne Nielsen og 
Jørgen Nielsen 
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En beretning til barnebarnet 
Mange er sikkert blevet ringet op af et barnebarn og blevet 
bedt om at skrive en barndomsberetning til brug i skolen. 
Hvem kan sige nej til det? Når nu beretningen er skrevet, 
så vil vi vældig gerne have den til arkivet. Så betænk os 
venligst, hvis du har en beretning liggende. Her er det Lis 
Kjær fra Kastvrå der har skrevet til sit barnebarn. 
 
Mit navn er Lis født Juhl og gift med Aage Kjær. Jeg er 
født på Grønvang i Maugstrup hvor vi var 4 søskende, 3 
piger og en bror. Jeg er født i 1938, 2 år før 2. verdenskrig 
kom til Danmark. Da jeg var 4 år fik jeg en lillesøster.  
 
Vi er alle født hjemme i vores forældres soveværelse. 
Jordmoderen vores bedstemor assisterede ved fødslen, 
som gik godt. Vores far kom først og så barnet, når det 
hele var overstået. 
 
Jeg legede meget med min jævnaldrende bror. Vi fandt på 
mange sjove ting, som vores far og mor ikke syntes var så 
sjove. Engang sad vi i en kalveboks og røg pibe. Det 
opdagede vores far. Han lugtede røgen. Så fik vi en 
endefuld, som dengang var lovlig samt en påtale om at det 
var forbudt at bruge tændstikker i halmen og i det hele 
taget. 
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Jeg kom i skole som 7-årig i Maugstrup, den 1. april 1945. 
Børnehave og 0 klasse fandtes ikke. Da den tyske hær 
havde skolen besat, startede vi i sløjdlokalet ved 
lærerboligen. Vores lærerinde, som boede oven over skolen 
var flyttet ind på en gård, da hun var bange for de tyske 
soldater.  
 
Vi lærte at læse i Ole Bole læsebogen, regnebogen husker 
jeg ikke mere. Vi kom skiftevis op til den store tavle for at 
skrive med kridt det bogstav vi nu havde lært. Vi fik også 

1 Hanne Marie, Nis Anker, Lis og Margit 

februar 1945 
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regnestykker til hjemmearbejde. En kladde havde vi til at 
øve skønskrift.  
Skolen var delt op i 2 klasseværelser. Det ene var 
lilleskolen og det andet var storeskolen. I lilleskolen var der 
4 årgange og i storeskolen 3 årgange. De første år mødte vi 
kl.13, senere kl. 8. I storeskolen begyndte dagen med 
morgensang og fadervor.  
 
Skoleklassen var fyret op af en stor kakkelovn og børnene 
skiftedes til at hente brænde i skuret. Her var gammeldage 
das med spand under. Et til drengene og et til pigerne. Om 
vinteren kunne det være så koldt at skolen ikke kunne 
varmes op eller sneen lå så højt at undervisningen måtte 
aflyses.  
 
Til skolen var der også en gymnastiksal. 
I gymnastiksalen var der megen fornøjelse og aktivitet med 
diverse redskaber såsom buk, reck, plint og ribbe. 7. klasse 
havde køkkenskole for piger og sløjd for drengene. 
(hjemmekundskab)  
 
Der var knyttet bibliotek til skolen hvor landsbyens 
beboere lånte bøger m.m. I storeskolen var der en lærer, 
som boede i et tilhørende hus et stykke fra skolen. Han 
kunne give en ørefigen, når børnene var frække eller ikke 
hørte efter. Det var lovligt dengang. Eller vi kom uden for 
døren i 10 minutter.  
 
Om sommeren spillede vi bold udenfor på plænen. Det var 
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sjovt. Dengang legede børnene i vid omfang de gamle 
børnelege i frikvarterer og derhjemme i landsbyen såsom 
kædetik, pind, halli hallo, spil om marmler eller hønseringe 
og flere andre. Drengene havde mere barske lege. Joh det 
var en god tid. 
 
Når der var fint vejr om sommeren hændte det at vi tog i 
lillelunden en lille skov syd øst for Maugstrup, for at lege 
nogle timer medbringende kager og saftevand. En ugentlig 
sangtime lærte os de danske sange og salmer. Der var også 
undervisning om lørdagen.  
 
Om vinteren skulle Nis Anker (min bror) og jeg efter 
skoletid ofte hjælpe hjemme vores far og 
landbrugsmedhjælperen med at tærske korn i laden. Puh 
hvor det støvede, det kunne vi ikke lide. Vores hund Skot 
havde travlt med at fange musene der var mellem 
kornnegene.  
 
I 6. klasse flyttede jeg skole og kom på realskolen i 
Haderslev, hvor jeg begyndte i 1. mellem. I alt 5 år gik jeg 
der og sluttede af med realeksamen. Om sommeren 
cyklede jeg de 12 km. til skolen og om vinteren kørte jeg 
med rutebil.  
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2 Grønvang, Ringgade 44, Maugstrup 
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Barn i Maugstrup i 50’erne 

v/Leif Petersen  
 
Jeg er født søndag den 5. august 1945 i Maugstrup. Min 
mor var Christine Petersen (Dina), som på daværende 
tidspunkt var hjemmesygeplejerske i Maugstrup, 
Simmersted og Jegerup. Min far var Jens Petersen, som var 
selvstændig vognmand.  

 
Maugstrup – sådan stavede man til byen dengang – var en 
driftig by med to købmandsforretninger, et bageri, et 
smedeværksted, en karetmager, et tømrer/-
snedkerværksted, et cementstøberi, en kro, en cykelhandler 
der også solgte brændsel og kørte ”lillebil”.  
 

3 Jens Petersen 
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4 Jens Petersens bil 
 
I en kortere periode havde byen sågar en ”barber” med 
salon hos snedker Sørensen. Dertil mange gårde med 
adskillige karle og piger. Andelstanken havde også fundet 
vej til Maugstrup. Der var et frysehus ved Knud Eriksens 
gård og et andelsvaskeri overfor købmand Petersens butik. 
Det var 
også her, 
man kunne 
købe 
poletter til 
brug i 
vaskeriet. 
 
Der var 
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daglige busforbindelser hverdage morgen, middag og aften 
til og fra Haderslev. Om morgenen virkede rutebilen som 
en slags skolebus. Om aftenen var det primært transport af 
passagerer, der havde været til ”stajs”, ligesom man kunne 
afhente bestilte varer enten direkte ved bussen eller i 
butikken hos købmand Iversen.  
 
Mit barndomshjem lå på det, der i dag hedder Ringgade 14 
– nabo til kroen. Gaderne havde dengang ikke officielle 
navne. Det var ikke nødvendigt. Post Nissen, som kørte ud 
fra Simmersted Posthus og Central, kendte alle beboere i 
Maugstrup og Simmersted.  
 
Mit barndomshjem eksisterer ikke mere i sin oprindelige 

5 Ringgade 14, Maugstrup 
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form. Mine forældre solgte huset i 1960 til tidligere 
sognerådsformand Marius Schmidt. Mens han boede der, 
brændte det stråtækkede hus ned til grunden. Et nyt hus 
blev opført på grunden.  
 
På kirkepladsen lå i øvrigt i min barndom ”æ sprøjthus”. 
Når der var brand i sognet, cyklede min onkel Thomas 
(Petersen), som var graver, rundt i byen, blæsende på sit 
brandhorn og alarmerede derved alle mænd til spøjtehuset.  
 
Brandpumpen blev læsset på min fars lastbil og så gik det 
med hornet i bund til brandstedet. Jeg husker 2 større 

gårdbrande i Ringtved. (Rasmussen og Musmanns gårde)  
6 Ringade 12 og 14, Maugstrup 
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Tæt på kirkepladsen, på en mark overfor kroen, gæstede 
Winthers Tivoli hvert år byen. Et tivoli med luftgynger, 
karrusel, skydetelt og tombola. Mens tivoli gæstede byen, 
var kroen åben. Da var der fest i byen. 
 
Den årlige ringridning udgik også fra kirkepladsen. Her 
samledes rytterne og red til festpladsen bag ved Peter 
Schjernings gård. Gevinsterne var udstillet i købmand 
Iversens butiksvindue.  
 
Et andet samlingssted var præstegårdshaven, ikke kun for 
voksne, men mere for børn og unge. Den årlige Sct. 
Hansfest blev dengang som nu afholdt i frugthaven, vest 
for dammen.  
 
Jeg husker også opførelsen af sommerspillet ”En søndag 
på Amager” på plænen foran hovedbygningen i ideelle 
rammer. Hvem der stod for denne opførelse, husker jeg 
ikke med sikkerhed, men det foresvæver mig at det var 
Alfred (Petersen). Han var komis ved købmand Iversen. 
Han købte i øvrigt senere en købmandsforretning i Nr. 
Hostrup og grundlagde her Nr. Hostrup Camping.  
 
Ellers virkede haven dengang, takket være pastor 
Dahlbergs store gæstfrihed, som en offentlig legeplads. 
Om vinteren skøjtede byens børn og unge her, hvis der 
ikke var en ”oversvømmelse” på en mark i nærheden af 
byen, hvor der ikke var ”katis”.  
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Om foråret måtte vi forsyne os med dorotheasliljer og 
anemoner fra ”skoven” syd for præstegården.  
Det var også i ”skoven” pastor Dahlberg havde bygget et 
lysthus, som han havde indrettet som atelier. Det var her 
han malede sine utallige oliemalerier, som prydede 
Præstegården.  
 
Om sommeren måtte vi låne pastor Dahlbergs 
hjemmelavede båd til at fiske karusser, som der var rigtig 
mange af i dammen.  
 
Vi havde dengang ikke elektronisk legetøj, fjernsyn m.v. 
Vores legeplads var byen og naturen omkring byen. Vi 
organiserede selv vores fritid. Det kunne være ”Antonius” 
over bager Boysens bageri eller ”sparke til dåse” samme 
sted. Det kunne være ”fordriv” i Ringgade fra Aggesens 
gård til krydset ved smed Reimer i den anden ende af byen.  
 
Det kunne være kroket på græsarealet foran købmand 
Petersens butik eller spille til hul med marmorkugler i 
fortovet samme sted.  
 
Der var 2 populære kælkebakker, en bag Jens Juhls gård og 
en på Viggo Schultz mark midt i byen. Udenfor byen, mod 
Jegerup, lå ”æ bajstej”, hvor mange lærte at svømme eller 
har fanget deres første gedde.  
 
I retning mod Haderslev var ”æ lilleluen”, et yndet sted for 
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os drenge. Her byggede vi huler, førtes store ”krige”, spiste 
brombær, skovmærker og vilde jordbær.  
 
I 1970 ved kommunesammenlægningen blev min mors 
distrikt udvidet med Sommersted, Kastvrå og Lerte og vi 
skulle flytte til Sommersted.  
 
Jeg vil altid huske min barndom i Maugstrup med glæde. 
Jeg tog rigtig mange minder med derfra.  
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Maugstrup Skole 1954 
 

 
Lærer Karen Jensen 
 
Fra venstre øverst: 
Signe Schmidt, Hilda Schilling, Edith Skøtt, Leif Petersen 
Vagn Ole Boysen, Svend Erik Jensen, Ejnar Ravn 
 
Nederst fra venstre: 
Anne Rasmussen, Johan Lund, Jes Peter Krab, Sejr 
Christensen, Hans P. Schmidt 
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Maugstrup og Simmersted set med 
præstens øjne for 98 år siden 
 
Skrevet af pastor Carsten Petersen, Maugstrup, 1918 – 32 
 
1918: 
I begyndelsen af januar faldt der så meget sne, at alt var 
standset. Der var ingen gudstjeneste eller skolegang.  
Mejeriet fik ordre på at levere mælken til Haderslev og 
Hamborg. Svin over 8 uger skulle afleveres.  
 
Snekastningen gik langsomt, fordi der manglede folk.  
Der kom ingen post i 3 dage og toget kom ikke i 8 dage.  
Iver Autzens gård brændte undtagen stuehuset. På grund 
af materialemangel kunne det ikke genopbygges. Priserne 
på varer blev meget dyre. F.eks. kostede 1 svin 10 mark, 1 
læs hø 800 mark.  

a 
Det var et tørt forår, - den første regn faldt den 15. juni. 
Høsten blev tilfredsstillende, men sidst i høsten gav det 
regn i 4 uger. Sidst i oktober stod der endnu korn på 
marken. 
 
I dagene omkring oktober gik den store vending for sig på 
fronterne. Den 12. oktober kom der efterretning om at 
Tyskland kapitulerede.  
 
Hele Maugstrup og Simmersted bar tydeligt præg af den 
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tid, med økonomisk forfald. Møllen ligger i ruiner. De 
tyske penge sank i værdi – 10-15 kroner = 100 mark. 
 
1920: 
Den 10. januar oprettedes freden i Vazsallis som gav 
Nordslesvig ret til en fri afstemning, om de ville med til 
Tyskland eller Danmark. Afstemningen fandt sted den 10. 
februar. Sognet var fuld af gæster, mest nordfra, som ville 
afgive deres stemme. De var indlogeret rundt om i 
hjemmene.  
 
Dagen efter blev en festdag, som man ikke havde oplevet 
før. Vejret var dårligt med regn og storm og mange nye 
dannebrogsflag blev ødelagt. Om morgenen, kl. 8½ hejstes 
flaget ved skolen. Sognepræst Carsten Petersen bad en bøn 
og der blev sunget et par salmevers med børnene. Fra kl. 
8½ ringedes med kirkeklokken og derefter begyndte 
gudstjenesten i kirken. Kirken var fyldt med 
afstemningsgæster. ”Den signede dag” blev sunget og 
derefter holdt præsten følgende prædiken: ”Retfærdighed 
ophøjer et folk, men synden er folkets skændsel” osv. 
Efter velsignelsen sang man ”Til Himlene rækker” og den 
store afstemning begyndte.  
 
Om aftenen var der dækket kaffebord i Maugstrup Kro, 
hvor skillevæggene måtte tages ned for at huse de mange 
mennesker. Efter velkomst af gdr. Chr. Skytt talte 
sognepræsten over verset ”Guds fred med vore døde”. 
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Næste dag samledes børnene til fest. Sognepræsten fortalte 
om Valdemar Atterdag og Dronning Margrethe. 
Der er et yndigt land eller andre fædrelandssange kunne 
ikke synges, fordi kun enkelte børn kendte enkelte vers.  
 
I den følgende tid var der valg til sogneråd, skole- 
kommission, rigsdag m.v. Den 7. november valgtes under 
stor deltagelse en menighedsrepræsentation. Det gav stor 
splittelse mellem Maugstrup og Simmersted. Maugstrup fik 
valg 8 og Simmersted 4. Fra Simmersted ønskedes lige 
mange hvert sted og det gav et fjendskab mellem de 2 byer.  
 
Sognepræsten ønskede ligeledes degneembedet delt med 
læreren fra Maugstrup som organist og læreren fra 
Simmersted som forsanger. Men det ønskede flertallet fra 
Maugstrup ikke. Der var samtid et spændt forhold mellem 
de 2 lærere.  
 
Sognepræsten blev fra Kirkeministeriet spurgt om han 
ønskede at forsætte i embedet. Svaret var ja. Senere kom 
en ny forespørgsel om han ønskede at blive i sit nuværende 
embede. Svaret var ja. Præsten modtog så en midlertidig 
bekræftelse, indtil menigheden fik lejlighed til at afgøre, om 
de ønskede valg af sognepræsten. Den afstemning fandt 
sted den 14. december.  
 
I Maugstrup stemte 103 nej og 20 ja. I Simmersted stemte 
104 nej og 1 ja, - og dermed var det vedtaget ikke at 
afholde valg. Dermed var sognepræsten berettiget til 
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kongelig udnævnelse.  
 
Klinkepungen blev afskaffet. Degn Dall forrettede 
degnetjenesten til 1. november. Den blev efterfølgende 
overtaget af H.H. Møller, Maugstrup.  
 
Fra den 10. til den 15. juli drog den danske konge gennem 
landet. Han kørte også gennem Maugstrup Sogn og blev 
hilst af beboere ved Nykroen. Den nye sognefoged talte til 
ham. Sognepræsten var fraværende.   

 
7 Nykro årstal ukendt 
 
Søndag den 2. april afsløredes mindestenen over de faldne 
i krigen. Der var 300 i kirken. Stenen var skænket af Peter 
Petersen. Den lå oppe i skoven.  
 
Sognepræsten fik et ridderkors, som han satte meget ringe 
pris på. På afstemningsdagen blev billedet af Kejser 
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Wilhelm afbrændt på Gildbjerg om aftenen.  
Mødet for de unge i skoven blev næsten hvert år ødelagt af 
regn.  
 
Mørke Faroer: Et tilbageblik over Maugstrup Sogn 
Maugstrup Sogn har ord for at være et af de mere 
velstående i Nordslesvig. Befolkningen er arbejdsom og 
sparsommelig, til tider nøjeregnende. I tidens løb er 
gårdene blevet nyopbyggede. Bundløs fattigdom har man 
ikke kendt til her i mands minde.  
 
Men billedet har også sine mørke sider. Der ligger over 
sognet en skygge af egen art. I den sidste snes år og 
længere tilbage har der været et påfaldende stort antal af 
åndssvage eller åndeligt forstyrrede personer. Man kan 
gøre sig sine tanker derom. Skyggen er ligeligt fordelt i 
sognet. Der nævnes som sindsforvirring, døvstumme, 
forkrøblet og andre som ikke var fuldt udviklede i åndelig 
henseende.  
 
Hvad er skylden? Det mest påfaldende er at alle er 
børnebørn af gamle slægter. Er det så blodet, der har taget 
skade? Igennem århundreder har man giftet sig med deres 
søskendes børn og halvsøskende. Det er gammel mening, 
at disse biologiske love derved krænkes og hævner sig. 
Måske er her forklaringen. Det er ikke godt, at blodet ikke 
fornyes.  
 
1929: 
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Året mindes som en lang og hård vinter. I kirken installeres 
elvarme. Kirke, præst og degnetiende samt jordhyre, koleje 
og præsteafgifter blev afløst.  
 
1931-1932:  
Præsten søgte sin afsked på grund af svaghed. Søndag, den 
26. juni 1932: Pastor Carsten Petersen holdt sin 
afskedsprædiken.  
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Se flere billeder …. 

  www.Arkiv.dk 

Der ligger billeder og arkivalier fra 550 arkiver i DK tilgæn-
geligt online. 

 

www.VojensBilleder.dk 

 

På Facebook er der også mange mulighe-
der for at se billeder og læse spændende hi-
storiske beretninger.  

 

 

Prøv at besøge følgende; 

Gamle billeder fra Maugstrup Sogn  

 
  

http://www.arkiv.dk/
http://www.vojensbilleder.dk/
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Arkivet i Simmersted er åbent efter aftale med arkivleder 
Erik Grau Tlf. 29 44 84 22  
 
Vi modtager alle skriftlige materialer, billeder og 
lydoptagelser. Vi vil også gerne tage kopier af dine billeder 
til arkivet, du behøver ikke aflevere dem. 
 
Vi har en diktafon som udlånes og kommer gerne ud 
optager din mundtlige beretning.  
 
Helt almindelig livsberetninger er det vi søger, om 
hverdagen i vores lokale område, om de familier der har 
boet her i kortere eller længere tid.  
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