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Lokalhistorisk forening for
Maugstrup, Kastvrå,
Simmersted og Hjerndrup

Du sidder nu med årsskriftet udgivet i 2014.
I år er det 100 år siden 1. verdenskrig tog sin begyndelse og
150 år siden Sønderjylland blev tysk. 2 krige der hver især
påvirkede de mange hjem rundt om i vores område. Begge
krige betød sorg over mistede sønner, brødre, ægtefæller
og fædre. Vi modtager fortsat meget gerne materialer og
beretninger om 1. verdenskrig til de kommende årsskrifter.
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 og suppl. Marianne Nielsen og
Keld Johanning

På begge kirkegårde står der mindesten over de faldne i 1.
verdenskrig. Når man så ser der i krigens første halve år er
faldet 2 fra Ringtved og
4 fra Maugstrup hver med ca. 2-3 ugers mellemrum, så kan
man let forestille sig den sorg der har været i sognene.
Foruden den frygt alle der havde indkaldte pårørende eller
venner må have gået med hver eneste dag.
Når vi ser på antallet af navne så er det tydeligt at det må
have haft en stor betydning i sognene, 20 mænd fra Maugstrup og 9 fra Hjerndrup. Hvis man tænker at de næste 4 år
vil 29 unge mænd fra vores sogn lade livet og sikkert ligeså
mange invalideres, så gysser man ved tanken alene. Men
der var jo også mange der kom uskadte hjem, men sandsynligvis påvirket i mange år frem.
Maugstrup Sogn faldt i krigen
1914
Rasmus Isaksen, wehrmann, 30 år, død 26.8 af kvæstelser
Karl Autsen (Carl Wilhelm Autzen) underofficer, død 16.9.
Jørgen Overbech , wehrmann, 33 år, død 26. 9. af sine sår
Johannes Iwersen Skytt, wehrmann, 30 år, død 7.10 af sine
kvæstelser
1915
Willy Krebs
Wilhjelm Autsen
Søren Krab
Andreas Clausen
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1918
Otto Th. Iversen
Nis K Petersen
I listen fandt jeg desuden Nis Mathisen Fuglsang med bopæl i Maugstrup, listet på mindestenen i Oksenvad
Ringtved
1914
Hans Asmus Lausen, füsilier, 20 år, død 14.9. af sine kvæstelser
Jens P. Johansen, 7.10.1914
Simmersted
1915
Laurids Lind
Niels Petersen
Hans P. Møller
1916
Kresten Friis
1917
Peter Kipp
1918
Marius T. Jessen
Jørgen Rasmussen
Jørgen Nielsen
1 Mindesten Maugstrup
Kirkegård
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Fra Hjerndrup Sogn faldt i krigen
1914
Hans Frank, 21 år, død af sine kvæstelser, 20.9.1914
Anders Gemmel
1916
Johannes Schütt
Rydich Bruhn
Hans Petersen
1917
Johan Jura
1918
Hans Holm
Jens Schafer
Laue Nissen
2 Mindesten Hjerndrup Kirke
Har du beretninger, breve, postkort fra dem der deltog
modtager vi det gerne til næste årsskrift eller til opbevaring
i arkivet.
På nedenstående hjemmeside kan du finde en liste med alle
de faldne sønderjyder under 1. verdenskrig, alder dødsårsag mm. http://www.museumsonderjylland.dk/SIDERNE/Detsker/documents/Faldne-Doedsdato-2_000.pdf
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Straf forsat
Fortalt af Laurids Hommelhoff til Louise Toft Petersen
Laurids Hommelhoff er født i 1933 i Maugstrup Skov og
han bor stadig i fødehjemmet på Haderslevvej 36. Hans far
Nis Christian Hommelhoff deltog i 1. Verdenskrig sammen med hans tre yngre brødre. Han var ugift i modsætning til hans brødre. Han havde været aktiv soldat i 2 år
forud for 1. Verdenskrig ved 1. Garderregiment i Berlin
blev indkaldt i 1914 og deltog i alle 4 år. Der var mange der
faldt og med kone og børn hjemme var det bestemt ikke
attraktivt at være ved fronten. Man var som regel et halvt
år ved fronten og et halvt år længere tilbage. Han tog

3 Haderslevvej 36
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fronttjeneste for hans brødre hvilket betød at han blev meget hærdet.
Et eksempel; han var hjemme på orlov samtidigt med sin
ene bror og hans bror spørger ham hvad han vil sige til
hvis han gik over grænsen. Det må du selvom svarede Nis,
men det vil jeg ikke for jeg vil tilbage til Sønderjylland uanset hvordan krigen udarter sig. Broren drog så afsted, men
næsten morgen var han tilbage stivfrossen. Du er ikke
kommet langt sagde Nis for det her er ikke Danmark. Han
kunne ikke komme over havde hans bror svaret. Nej du
har ikke været længe nok i krig, for hvis du ville over grænsen og du har et våben med dig og du ikke kan komme
over på en køn måde, så skyder du dig igennem hvis du vil
over grænsen. Men det ville du altså ikke, for om du skyder
en nede fra Bayeren der går grænsevagt ved Høgelbjerg eller om du skyder en russer det kan omtrent være ligegyldigt. Han var sådan lidt stærk i det.
Han var dekoreret med jernkors af 1. og 2. Klasse samt
nahkampf spange i guld, så helt let er han nok ikke sluppet
igennem krigen. Når vi spurgte hvordan det var at være i
krig, så svarede han altid at det var lidt tumpet det hele, så
man skulle forsøge at komme så godt om ved det som muligt. Han nævnte at han havde gået sammen med en fra
Bøblingen, Heinrich Wagner og de havde stormet en russisk by og om morgenen var de færdige (troede de) og sad
ved en gammel lade og pludselig så skød de hans bedste
kammerat. Det var sådan noget der kunne få fingeren til at
krumme på een og så havde du ild i røven igen. Det var så
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forfærdeligt at miste en som man havde fulgtes med i flere
år. Jeg kiggede på ham sagde min far, han var en møllers
søn og jeg kiggede på hans armbåndsur og det var et fine
armbåndsur. Skulle han tage det af ham og sende det hjem
til hans forældre. Men nej hvis nu du bliver skudt en time
eller halvanden efter så dør du som en tyv for der er ingen
der ved at du ville sende uret hjem til hans far og mor. Så
han lod det sidde. Det viser sig også at han bliver såret inden middag af en granat og bliver efterskudt og kommer
på lazarat. Han kunne ikke snakke til at begynde med. (Efterskudt=granatchok) Han har efterfølgende været i kontakt via brev med Heinrichs forældre og på besøg hos dem,
mens han var soldat endnu. Men han skulle hjem til Maugstrup Skov, uanset hvordan krigen endte og hvordan
Maugstrup Skov havde set ud.
Det var ikke bare godt som han havde oplevet i sin barndom her, det havde været en kummerlig barndom. Han var
født i 1883 og hans far døde da han var 7 år gammel og så
ville skæbnen at hans mor der stod med 5 børn, 3 drenge
og 2 piger blev gift igen. Som enkekone blev hun gift igen
med en som desværre viste sig at have alkoholiske tendenser. Og havde det ikke været armt inden, så blev det da han
kom til. Han var en udspekuleret og dygtig mand på mange
måder, men han forstod bare ikke at administrere pengene
når han fik nogen. Han tog dyr i græsning og havde lejet
græs ved Tønder. Når dyrene så blev afleveret her, så blev
Nis og en af hans brødre sendt afsted med dem på egen
hånd. De var kun 10 - 11 år. Så gik de herfra og til Tønder
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med kvæget, det var noget af en rejse og penge havde de
ingen af. Det første sted de gjorde holdt var ude ved
Bjørnskov kro der overnattende de og lå på halmloftet
mens kvæget gik på en lille fold.
Det har været en ualmindelig tung tilværelse. Men han var i
vores barndom et meget stærkt menneske og meget afholdt af os og respekteret af andre. Der var ingen der skulle komme os for nær og han tolererede ikke at der kom
nogen og lavede ulykker. Det skyldtes jo nok at han havde
haft en lidt vanskelig opvækst og hans soldatertid. Han
kom på et tidspunkt tilbage fra fronten og til Berlin
Weisensee på Kasernen og han var det der hed stue ældste,
han var over 30 år. Så kommer der helt ung officerer, en
enårig blev de kaldt, altså en der er kommet rask igennem
militærsystemet, fordi de har haft en eksamen. Han sagde
til min far at han skulle gøre tjeneste med. Nej sagde Nis
han havde hans tjeneste, han hentede post. Officeren insisterede på at han skulle gøre tjeneste og det var en direkte
ordre at han skulle gøre eksercitsen med på kasernepladsen. Det faldt ikke i ret god jord for min far sagde oversat
til dansk: din snotnæse du giver overhovedet ingen ordre
og så tog han ham i kraven og røven og kastede ham ned i
belægningsstenene og der blev han liggende.
For det skulle han dømmes og kommandanten sagde at det
jo var jo lidt svært for ham at dømme ham for han havde
jo været en tro sjæl igennem hele krigen og aldrig havde
haft pletter på sig. Dommen blev at han skulle skifte regi7

ment, så han blev overført til stødtropperne og det var i
reglen det samme som en dødsdom. Kommandanten har
fundet at det var bedre at fjenden skød ham end at han
blev henrettet ved en standret. Min far fortalte mig det aldrig selv at han havde slået en officer ihjel, jeg var voksen
inden min onkel fortalte mig hvordan det hang sammen at
der i hans soldaterpapirer stod at han var hjemsendt fra
stødtropperne i 4. Arme og ikke 1. Garderregiment. I hans
papirer stod der ligeledes at han stormet 28. gange på østfronten iklædt lædertøj med opplantet bajonet og håndgranater.

Mellemhave 3

Hvornår og hvem er personerne mon?

8

Min mor som ung pige i Maugstrup 1915
Af Dagmar Bork
Min far, Jacob Nielsen Frisk Bork, blev som så mange andre danske sønderjyder tvunget i den tyske uniform under
første verdenskrig og deltage i krigshandlingerne. Gennem
de mange feltpostkort, som han sendte hjem – fortrinsvis
til sin forlovede, min mor Maren Kjerstine Christensen –
får man et fyldigt indtryk af soldatens hverdag, af fremmede steder, af længslen efter at komme hjem igen og ikke
mindst om det gode kammeratskab, der opstod mellem de
indkaldte danske.
Mine forældre mødtes som
unge på Haderslev Amts Sygehus, han som sygebil chauffør, hun som vaskerileder. Da
deres forlovelse blev kendt på
sygehuset, blev min mor sagt
op. Diakonisserne der stod
for ansættelsen af begge mine
forældre, kunne ikke tillade at
forlovede havde samme arbejdsplads. Dette var kutyme
på alle tjenestesteder, typisk
så var det også, at det var den
kvindelige part, der måtte vige. Brylluppet var ellers planlagt, men da krigen brød ud,
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måtte det udsættes. Det ville være uhensigtsmæssigt at risikere, at min mor blev krigsenke.
Min mor måtte således forlade sin gode stilling for derefter
at arbejde i forskellige – udmærkede – huslige pladser i krigens år. Også hendes vej kan man følge gennem de mange
feltpostkort, som hun modtog fra sin forlovede. Af de flere
hundrede kort – tæt beskrevne for at få så meget som muligt fortalt – er et af dem adresseret til ”Maren Christiansen, Gemeindevorsteher Outzen, Maugstrup,
Nordschlesvig”. Sognerådsformand Outzen ejede en stor
gård, der er beskrevet af Jens Kræmer i Årsskrift 2010

4 Sygehusets vaskeri
.
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Barn i Hjerndrup i 1950'erne
af Ove C. Kronborg
Med lidt god vilje fra læsernes side kunne jeg i overskriften
måske have tilladt mig at erstatte 50'erne med 40'erne, men
mine erindringer om tiden før 1950 er ikke så tydelige.
Derfor valgte jeg at holde fast i 50'erne og så alligevel begynde i vinteren 1947 - 48, der er tidspunktet for mine første sikre erindringer.
Mine forældre var som nygifte flyttet ind på den splinternye sognegårds pedelbolig på 1. sal i maj 1943 knap en
måned før den officielle indvielse af "Sognegården", der
var tiltænkt mange funktioner. Ud over at være sognets
samlingssted var den også en vigtig del af skolen, der med
"Sognegårdens" ibrugtagning også fik en moderne gymnastiksal, sløjdsal og skolekøkken. Desuden rummede bygningen også sognebiblioteket og sogne-rådskontoret, der
var stedet, hvorfra sognekommunen blev administreret.
Der var også blevet anlagt en ny sportsplads i tilknytning til
skolen og Sognegården. Den nye bygning havde centralvarme, og den forsynede også skolebygningen, der indtil da
havde været opvarmet af kakkelovne.
Godt et år senere, i juli 1944, blev jeg født på "Sognegården".
Skolens førstelærer, Andreas Hansen, var også kommunekasserer, og han var på sognerådskontoret hver eftermiddag efter skoletid. Han var også kirkens organist, kirkesanger og ministerialbogsfører og blev kaldt degn Hansen.
Degnen røg på en lang pibe, og når han var på kontoret,
kunne vi altid lugte hans velduftende pibetobak af mærket
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"Gråskæg", og jeg har mange gange hentet tobak til ham
hos købmanden. Derfor husker jeg tobakkens navn så tydelig. Sognerådsformand, gårdejer Peter Hansen, "Engebjerg-gård", var som regel på sognerådskontoret nogle timer, hver dag.

5 Hjerndrup Skole ved indvielsen i 1943
Ovenover førstelærerboligen var der en lejlighed til andenlæreren. Den første andenlærer, som jeg husker, hed frk.
Jørgensen. Hun blev afløst af en mandlig lærer, der hed
Skov. Han var gift, og hans hustru underviste pigerne i
gymnastik. Førstelærerens hustru underviste i håndgerning.
Jeg kom i skole i 1951 og nåede kun at have Skov i nogle
måneder. Så rejste han og hustruen til en ny stilling i Kalundborg. Derefter fik vi lærerinden Karen Margrethe Jen13

sen fra Tagkær. Hun var en fantastisk lærer, der vækkede
min interesse for bl.a. historie. Jeg havde hende til og med
4. klasse, hvorefter jeg kom i realskolen i Christiansfeld.
Pedelstillingen var ikke en fuldtidsstilling, og oprindeligt
var det meningen, at far ud over at være pedel på "Sognegården" og skolen også skulle være kommunens vejmand.
Sådan blev det imidlertid ikke, idet sognerådet løb fra sit
løfte og ansatte en anden vejmand. Det betød, at far tog
fuldtids arbejde andre steder, mens mor i praksis var den,
der sørgede for at rengøre klasselokalerne og skolens andre
lokaler. Desuden var hun værtinde på Sognegården, der
snart blev flittigt benyttet af sognets beboere til foreningsarrangementer, private fester og meget mere, sågar endda
filmforevisninger. Der skete altid noget, og det var et
spændende sted af bo for os børn.
Der var meget ungdomsliv i Hjerndrup i 50'erne. Det kom
sig af, at der dengang var mange tjenestekarle og tjenestepiger i sognet. De store gårde havde alle i forskelligt omfang tjenestefolk ansat, og de boede på gårdene. "Juhlsminde" var dengang sognets største gård, og der var der
ansat en kokkepige, en køkkenpige og to stuepiger. I driften var der tre - fem tjenestekarle, en traktorfører, en fodermester og et par daglejere. De mellemstore gårde havde
færre ansatte, men som regel mindst en tjenestepige og en
tjenestekarl. De mange folk betød meget for sognets liv.
"Sognegården" var fyldt til bristepunktet de to gange, der i
vinterhalvåret var dilletant, og når Husmandsforeningen og
14

Idrætsforeningen hver afholdt høstfest, eller når vinterens
dame- og herre gymnastikhold havde afslutning på sæsonen. Bagefter var der bal, og deltagerne kunne rigtig beundre hinanden. Det var nemlig sådan, at pigerne sad på en
stolerække i den ene side af salen og mændene i den anden
side. Når så musikken begyndte, var der en livlig trafik
tværs over gulvet for at byde en pige op til dans. Da "Sognegården" ingen alkoholbevilling havde, betød festerne også en livlig trafik frem og tilbage til Hjerndrup Kro. Tankes
op skulle der jo. Der skal nok være en og anden karl og pige, der fandt deres livs kærlighed disse aftener. Som dreng
kunne jeg se, at der var rigtig mange kønne piger tilstede.
Jeg lagde nok knap så meget mærke til det mandlige islæt.
Vi var mange børn i sognet. En af grundene var selvfølgelig de mange familier, der var beskæftiget ved landbruget,
men det betød også noget, at der i besættelsesårene var
blevet født ganske mange børn. Dengang var det nemt at
samle en flok cowboyer og indianere til en god leg, der
kunne foregå i skovene, i byen eller omkring skolen og
sportspladsen. Senere gik legen mere over i krigslege med
deltagelse af englændere, amerikanere og tyskere. Tyskerne
tabte altid, så det var svært at finde frivillige til den side.
Derfor blev det efterhånden mere sådan, at Ditlev Petersen
fra "Hjerndrupgård" og jeg samlede hver vores hær bestående af seks - otte drenge på hver side. Ditlevs hær bestod
af drenge fra Østerbyen og min hær af drenge fra byen vest
for kirken. Jeg havde i skolens sløjdsal fabrikeret en del geværer, så jeg kunne altid bevæbne en del af mine soldater.
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Gamle tyske gasmasker og stålhjælme fra besættelsestiden
blev taget i brug, og så var hærene klar. De talrige krige,
der blev udkæmpet, ødelagde heldigvis aldrig det gode
kammeratskab.

6 Skoleklasse i Hjerndrup ca. 1950
Jeg er ikke den rigtige til at skrive om pigernes leg, selvom
jeg havde en knap fire år yngre søster. Den foregik i hvert
fald adskilt fra drengenes leg. Så vidt jeg husker, spillede
pigerne bold, sjippede eller kørte rundt med deres fine
dukkevogne, men de foretog sig sikkert også andre ting.
Sportspladsen var et samlingspunkt. Både karle og piger
spillede tuneringshåndbold, og de helt store kampe var
mod nabosognene Simmersted, Frørup og Stepping. Dem
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fra Simmersted var altid forbistret gode, kan jeg huske,
men Hjerndrups hold var nu ikke så ringe endda.
Der blev også dyrket atletik eller "fri idræt", som det blev
kaldt. Det var masser af mennesker til at deltage i de forskellige aktiviteter, og det var typisk sådan, at de enkelte
mænd og kvinder dyrkede både håndbold og atletik.
Derimod stod det skralt til med fodbolden. Først da Arne
Yde blev kommis hos købmand Simonsen kom der gang i
fodbolden. Han samlede drengene til træning, og vi lærte at
spille fodbold. Vores første kamp var i Hammelev. Vi måtte altid cykle rundt til kampene, og det var en tung vej at
cykle hjem efter vores første kamp, som vi tabte 0 - 8.
Endnu værre gik det i Vonsbæk, hvor resultatet blev 1 - 10,
men derefter begyndte vi at vinde nogle af kampene. Der
var altid nogen at spille fodbold med. Når der ikke var fodboldtræning, spillede vi mod et mål. Dertil behøvede vi ikke mere end tre mand, en målmand og to modspillere i
marken.
I sognet var der tre butikker. Købmand Simonsen, Ellgaards købmandsforretning i kroen samt Mine Bodholdts
bageriudsalg. Den dag hvert forår, hvor Mine fik ispinde
hjem, som hun så solgte, var absolut et af årets højdepunkter. Det var jo kun i sommer-halvåret, hun solgte is, så vi
var vel alle i isunderskud, når dagen endelig oprandt og isbilen holdt ud for bageriudsalget. Chaufføren gav sommetider en is, til de børn, der havde samlet sig om bilen. For
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mig blev det ikke dårligere af, at min onkel Peter en overgang kørte bilen.
Der var to snedkerforretninger i byen. Begge lå i Tværgades sydlige del. Af en eller anden mærkelig grund fik den
efter kommunesammenlægningen i 1973 navnet Hjerndrup
Nørrevej hele vejen op til Anderup. Fra kroen mod Anderup hed den ellers Armhusvej efter fattighuset, der engang
lå på til højre for vejen lidt før stedet, hvor vejen krydser
over bækken. Vejen, der nu hedder Bruhnsmindevej blev
kaldt Persillegade. Det lader til, at dem, der bestemte sig
for de nye navne, var mennesker uden fornemmelse for
landsbyens historie.
Den ældste snedkerforretning var min bedstefar Christian
Christensens. Værksted og beboelse var i det lange stråtækte hus, der for få år siden blev revet ned efter i en årrække
at have stået tomt og meget forsømt. Den anden snedker
var Wilhelm Bodholdt, der havde værksted bag bageriudsalget, som ejedes af hans mor. Værkstedet eksisterer ikke
mere.
Ved kirken lå landsbyens smedje, hvis indehaver var smedemester Poul Christiansen, der efter mange års arbejde
blev den sidste smedemester i Hjerndrup. Værkstedet er
for længst revet ned.
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7 Smedens hus
På gården ved siden af smedjen var der et hjulmagerværksted. I den anden ende af huset var sognets telefoncentral,
hvor centralens bestyrer, fru Schmidt, herskede enevældigt.
Hun havde dog en tjenestepige, der ind i mellem også passede centralen. Skulle man ringe til købmand Simonsen,
skulle man ringe op til centralen og bede om "Hjerndrup
nr. 11", eller nr. 12, hvis man skulle tale med skolen eller
sognerådskontoret. Så vidt jeg husker lukkede centralen kl.
20 og åbnede så igen næste morgen. I lukketiden skulle der
et alarmopkald til, før centralen svarede.
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Mejeriet ligger stadig i Hjerndrup, men det har ikke været
mejeri siden 1958. Da var det ikke længere rentabelt at drive det lille andelsmejeri. Det var en mærkelig dag for mejeriets leverandører, da generalforsamlingen besluttede at
lukke mejeriet for i stedet af levere mælken til det meget
større Tyrstrup Andelsmejeri, der siden dengang er blevet
mange gange større. Det var et eller andet romantisk ved
synet fra mit værelsesvindue, når jeg kunne se røgen stige
stille op fra den høje mejeriskorsten. I stedet blev mejeriets
bygninger overtaget af Seidenfaden fra Haderslev, der indrettede en parketgulvsfabrik i lokalerne.
Malermester Nielsen boede på den nederste del af
Bruhnsmindevej. Han transporterede såvel stiger som ma-
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ling og sine øvrige redskaber på cyklen. Det gjorde for øvrigt alle håndværksmestrene. Ingen af dem havde bil.
Der var to lastbilvognmænd i byen, Peter Holst og Carl
Håkansson. En del år før mejeriets lukning var Carl begyndt at køre mælk fra "Juhlsminde", "Hjerndrupgård" og
Favervrå til Tyrstrup Andelsmejeri. Nu fik han så også
mælketransporten fra den øvrige del af Hjerndrup med.
Hans kone, Misse, begyndte at handle med mejeriprodukter fra et stort køleskab i køkkenet, men snart fik hun oprettet en kombineret iskiosk og mejeriudsalg.
Vognmand Peter Holst boede lige over for mine bedsteforældre, og i slutningen af 40'erne fik han en splinterny og
grøn Studebaker lastbil, mens Carl Håkansson endnu nogle
år fortsatte kørslen med en Ford V8 lastbil fra midten af
30'erne. Ingen af de to lastbiler var særligt store, men Studebakeren var den største. Derimod var Ford V8'eren langt
den stærkeste. Det kunne man tydeligt opleve, når de begge kørte grus fra grusgraven i Kolstrup til vejarbejde på
bl.a. det nyeste stykke af Hjerndrup Stadsvej, der blev bygget i første del af 50'erne. Carls V8 kunne altid køre op ad
rampen fra grusgraven med fuldt læs, ja, mange gange var
der overlæs på, mens Peters Studebaker og mange andre
lastbiler havde stort besvær med at køre op ad rampen
med mindre end fuldt læs på ladet. jeg oplevede det mange
gange. Min far arbejdede en årrække for Carl, dels som
medhjælper dels som chauffør, og jeg har tilbragt mange
timer i V8'erens førerhus. Den var nu noget for sig, den
gamle Ford. Da Carl købte en helt ny Dodge lastbil, fort21

satte far med at køre den gamle. Dodge'en viste sig at være
en skuffelse, så inden mange år var gået, blev den udskiftet
med en Volvo.
Det var også Ford V8'eren, der kørte med sneplov, når det
var nødvendigt, at det var det mange gange hver vinter.
Der var høje hegn langs mange af kommunens veje, og de
kunne samle meget høje snedriver. Driver så høje, at sneploven måtte give op, og snefogeden, som var gårdejer og
sognerådsmedlem Bertel Frederiksen, måtte udskrive
mandskab til snerydning. Det var en pligt ingen kunne
undslå sig for, når snefogeden beordrede snekastere ud på
vejene. Vejen mod Haderslev gik dengang mellem kirken
og smedjen, gennem to skarpe sving ved Thomas Hjorts
gård og videre ud til den første gård, hvor vejen svinger
lidt før alle husmandsstederne. Den vej kunne sne til, så
snekasterne måtte grave sig igennem hele strækningen og
stå i flere lag for at kunne kaste sneen væk. jeg kan huske,
at de stod i tre rækker over hinanden. Den nederste kastede sneen op til næste række, der kastede den videre opad.
Er der noget at sige til, at jeg synes, at der altid var megen
sne om vinteren dengang længe før gummigedens tid?
Om vinteren arbejdede far med træfældning i skovene for
både Statskovvæsenet og andre skovejere herunder især for
Nis Hjort. Han arbejdede sammen med Laurids Laurid-sen
og til sidst også sammen med Hans Paasch, så de blev et
tremands hold. Arbejdet foregik ikke med moderne motorsave, men med store håndtrukne skovsave, som der var to
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mand om at betjene. Det var far, der ejede savene, og det
var ham der filede dem, tilrettede tænderne osv., så de
kunne bestille noget. Jeg var fascineret af at se på, når han
filede sådan en lang skovsav. Det hørte op, da han i 1957
fik fast arbejde hos Brdr. Gram i Vojens. Stort set samtidig
begyndte motorsavene helt at overtage skovarbejdet.
Biler var der ikke mange af i sognet i begyndelsen af
50'erne. Bortset fra de to lastbiler var der vistnok kun følgende:
Købmand Simon Simonsen havde en Ford A med indregistreringsnummer D 32 (D stod for Haderslev politikreds).
Den kunne han spænde en trailer bagefter. Den blev monteret fast i begge sider af bilens bagkofanger, der jo dengang var lavet af solidt kram. ude i bagenden af traileren
var der et enkelt hjul, der kunne dreje hele vejen rundt, så
nok var vogntoget meget stift, men det var ganske manøvredygtig. Med den blev der bl.a. hentet æg hos landmændene og leveret varer.
Sognerådsformand Peter Hansen havde en lille Opel
Olympia, Aage Hoyer på "Juhlsminde" havde en stor
Chevrolet, og Arthur Petersen på "Hjerndrupgård" havde
en stor amerikansk Packard 8, som fru Lizzie Petersen om
vinteren eller i dårligt vejr somme tider kørte Ditlev og mig
i til Christiansfeld Realskole. Det var en stor bil, den Packard. Vores to cykler kunne mageligt ligge i bagagerummet.
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Jørgen Hellesøe, der boede i huset lige ovenfor skolen,
havde også en lille bil, men så var der vist heller ikke flere i
hele sognet.
Den helt overvejende del af markarbejdet skete med heste
som trækdyr. Traktorer var også en sjældenhed. "Lamhavegård" havde en, der kørte på jernhjul, der havde store
kløer monteret, så den kunne stå godt fast. "Juhlsminde"
havde en ældre Massey Harris, og da den amerikanske
Marshallhjælp gjorde det muligt, købte Aage Hoyer to International Farmall traktorer. "Hjerndrupgård" havde også
en enkelt traktor, og Jesper Erlang på "Engebjerggård" anskaffede sig en Fordson. "Juhlsminde" fik også hurtigt en
mejetærsker, der blev bugseret af en traktor. Længere henne i 50'erne dukkede de små grå Fergusson traktorer op fra
England, og Hans Mikkelsen på "Kjærulfsminde" anskaffede sig to traktorer af tysk fabrikat, en Deutz og en Lanz
Bulldog. Bulldogen var en encylindret totakts diesel, og når
den startede var det at høre over det meste af sognet. Fergusson traktoren havde lift, der kunne løfte redskaberne
under landevejskørsel og under vending, og den var uden
tvivl den mest moderne, selvom det var en lille traktor,
men der kom mange af dem på både gårdene og i husmandsbrugene.
De to årlige skiftedage var også specielle for os skolebørn
Skiftedag (flyttedag) var i ældre lovgivning den dato, hvor
fæsteforhold ophørte ved opsigelse fra en af parterne. For
tyende og medhjælp på landet var 1. maj og 1. november
skiftedage]. De dage begyndte der altid nye børn i skolen.
24

Nogle af dem var der kun et halvt år, før deres familier
igen flyttede efter faderens nye arbejde. Tit kom disse børn
fra meget fattige familier, og det var ikke altid let at begynde på en ny skole med bare ukendte børn og lærere. Mobning kendtes også dengang. Jeg husker særligt en gruppe
nye børn, der begyndte i skolen umiddelbart efter en 1.
november. Det var meget koldt, og de stod ved et hjørne
af skolegårdens brændeskur, hvor de krøb sammen for at
holde varmen. Drengene var i korte bukser med lange
strømper, der blev holdt oppe af strømpebånd. Pigerne var
i tynde sommerkjoler, og de havde bare ben. Vi andre børn
behandlede dem vist ikke særlig godt, selvom det jo lige var
det, de havde behov for.
Hjerndrup Frivillige Brandværn afholdt i sommerhalvåret
en del øvelser forskellige steder. Slangeudlægningsøvelser
blev der holdt en del af på sportspladsen. De frivillige
brandværn i Haderslev amt konkurrerede årligt mod hinanden om at være hurtigst til at udlægge et bestemt antal
slanger med en treforgrening og tre strålerør. Vi børn syntes, at brandøvelserne var sjove at overvære, men ind i
mellem kunne vi også blive våde. Malermester Nielsen var
en af strålerørsførerne, og han havde altid et særligt strålerør, der kunne indstilles til at give en stråle, bruse, tågesprøjtning og sikkert meget andet. Som barn kunne man
være temmelig sikker på, at han havde vand nok på slangen
til også at give børnene et ufrivilligt bad, hvis vi kom for
tæt på, og det gjorde vi tit, selvom mor var ærgerlig, når jeg
kom hjem med vådt tøj. Vandet var absolut ikke altid ren
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vandværks-vand, men tit kom det fra en branddam, hvori
der både var andemad og andre ting, der kunne svine tøjet
til.
Efter mange år uden brande i Hjerndrup, hvor brandværnet kun havde været i aktion ved brande i nabosognene,
skete det så for alvor i 1956. En januarnat udbrød der
brand på "Hjerndrupgård". Der var hård frost, der generede slukningsarbejdet en del, da vandet ville fryse i slangerne. Selv om der var tilkaldt assistance fra flere nabobrandværn og Civilforsvarskolonnen i Haderslev nedbrændte der
to længer.

8 Hjerndrupgaard
Få dage senere skete det igen. Tirsdag d. 31. januar var der
meget hård frost ned til omkring eller under -30°. Jeg solgte ugebladene Hjemmet, Alt for Damerne, Flittige Hænder,
samt månedsbladene Anders And & Co og Det Bedste, og
hver tirsdag eftermiddag kørte jeg ud på min bladrute for
at levere bladende til mine kunder rundt i hele sognet.
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Dengang skete alarmering af brandmændene med et
brandhorn, som købmanden blæste i mens han løb rundt i
de nærmeste gader. Jeg hørte brandhornet, da jeg mellem
kl. 15 og 16 cyklede på Hjerndrupvej nær Gammel Egebjergvej. Vejret var klar solskin, og hurtigt opdagede jeg, at
der kom stærk røg fra skolen. Jeg havde afleveret alle ugeblade, så jeg skyndte mig hjemad. Vi boede jo lige ved siden af skolebygningen. Da jeg havde stillet cyklen ned i
kælderen, løb jeg ud igen for at se, hvad der skete. Mor var
i skolekøkkenet i "Sognegårdens" kælderetage og hun fortalte mit hurtigt, at far forsøgte at slukke ilden med vores
håndsprøjte.
Fra gården kunne jeg se ild mellem nogle af tagets teglsten,
hvor jeg vidste, at lærerboligens badeværelse var. Straks efter faldt der flere tagsten ind, og ilden fik nu ilt. Brandværnet lagde en enkelt slange ud fra en brandhane neden for
bakken, men der var ikke slanger nok til at nå hen til bygningen. Slangen lå længe i skolegården uden, at der skete
mere. Så kunne jeg se, at to brandmænd hjalp far ud ad døren fra lærerboligen med håndsprøjten i hånden. Han var
godt sodet til i ansigtet og på tøjet. Så var der åbenbart en,
der huskede, at mange flere brandslanger på ovenpå mejeriets kedel til optøning efter den forrige brand. De var bare endnu ikke blevet rullet sammen og anbragt i sprøjtehuset. Nu kom der så endelig vand på slangen, der så længe
havde ligget hen til ingen nytte. Desuden kom både Stepping og Moltrup Frivillige Brandværn samt to slukningstog
fra Civilforsvarskolonnen i Haderslev. De hentede alle
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vand fra mergelgraven syd for Chr. Hjorts gård, og i hele
Hjerndrup Stadsvejs bredde lå der brandslanger, men
branden havde grebet om sig, før slukningsarbejdet begyndte.
Mor og nogle tililende kvinder lavede kaffe og senere også
mad til de mange brandfolk.

9 Hjerndrup Skole efter branden i 1956
Masser af civilforsvarsfolk måtte løbende afhente varmt
vand i gruekedlerne og fra varmtvandshanerne i et forsøg
på at holde brandslangerne optøede. De frøs næsten omgående til igen, men sent på aftenen lykkedes det at få ilden
under kontrol således, at den vestligste ende af taget og
skolestuerne var uberørte af ilden, men der var selvfølgelig
sket store vandskader på det, der ikke var brændt.
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Årsagen til branden kendte vi allerede fra begyndelsen. Fra
badeværelset på 1. sal gik faldstammen med affaldsvand
uden på muren til jordhøjde. Den frøs stort set hver eneste
vinter og tit flere gange efter hinanden. Far måtte derfor tø
isen i røret op med sin blæserlampe, og det havde han gjort
mange gange. Denne gang gik det altså galt. Mens han ventede på, at der skulle komme træk gennem det opvarmede
rør, opdagede han, at der var ild bag vægbeklædningen,
hvorefter han fik alarmeret brandværnet og selv gik i gang
med slukningsarbejdet. Branden kostede ham en bøde på
50 kr. Alle vidste, at blæserlampen var dengang den eneste
metode, der kunne optø faldstammen, så sognerådet overtog staks betalingen af bøden.
Året efter udbrød det en tidlig morgen brand på "Lamhavegård", hvor lade og stald nedbrændte totalt. Der omkom
adskillige dyr fra besætningen. Branden viste sig at være
påsat af gårdens fodermester, der var forsvundet. Han blev
senere samme dag anholdt af politiet.
Det var således ikke altid, at livet i Hjerndrup var udramatisk, og det var ikke den sidste brand. et par år senere nedbrændte to længer på "Bruhnsminde". Længe arbejdede
politiet ud fra en opfattelse af, at også den brand var påsat,
men branden blev vist aldrig opklaret. Gården var ejet af
proprietær Guldebrand Suhr. At tale med ham var altid
specielt, syntes jeg. Han hørte meget dårligt, så han trak altid et trompetagtigt hørerør op af lommen og slog det ud.
Så måtte man tale ned i det.
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Far blev indvalgt i sognerådet i 1957 og sad i det til kommunesammenlægningen i 1970. Medlemmerne var ikke
valgt på partilister men på en liste, der bl.a. var opstillet af
de større gårdmænd, en husmandsliste og en arbejderliste.
Ny sognerådsformand blev Aage Hoyer fra "Juhlsminde".
Jeg kunne sikkert fortælle meget mere om det at være barn
i Hjerndrup i 1950'erne, men et er sikkert: Jeg havde en
glimrende, tryg og spændende barndom i den lille landsby,
og det glæder mig meget, at min ældste søn og hans familie
har slået sig ned i det hus, som far engang byggede til ham
og mor, da de kort før 25-års jubilæet forlod "Sognegården" i 1968. Mor ville ikke fejres som jubilar, og selvom
flere sognerådsmedlemmer var hos hende for at få dem til
at blive i det mindste til jubilæet var overstået, fastholdt
hun stejlt sit nej, og derfor flyttede de til det nye hus længe
før det var helt færdigt.
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Arkivet er åbent den første torsdag i måneden 19.30-21
undtagen juli, samt efter aftale med arkivleder Erik Grau
Tlf. 29 44 84 22
Vi modtager alle skriftlige materialer, billeder og
lydoptagelser.
Vi har en diktafon som udlånes og kommer gerne ud
optager din mundtlige beretning.
32

