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Du sidder nu med årsskriftet udgivet i 2015. 
 
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 eller hvad du nu husker. 
 
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 
Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
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Tyskerens unger 

Fortalt af Leif Boulund  
 

 

 
Vi boede i ledvogterhuset i Kestrup, det er der ikke mere. 
Det lå på højre side lige efter tunnelen når man kom fra 
Maugstrup af.   
 
Vi var 9 børn og det var et lille hus så vi lå tæt. Der var et 
værelse på loftet, hvor vi børn sov. De 2 yngste lå 
nedenunder i soveværelset hos min mor, hun fødte jo snart 
hvert år. Jeg var den anden ældste, jeg har en søster der er 
ældre hun var på Lertegård og tjene. 
 
Jeg er født i 1936 og kom i tysk skole i Sommersted, der 
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hvor Sommersted Efterskole i mange år havde til huse. I 
januar/februar 1943 var jeg 7 år og det var hen på aftenen 
en aften. Min mor havde lige sagt at det var sengetid, men 
jeg ville ikke i seng endnu. Jeg ville vente på min far 
Johannes Jørgensen. Han var ikke kommet hjem endnu, 
han var vognmand.  Han havde både en lastbil og en 
personbil.  Han var en god far, og jeg ville gerne være oppe 
til han kom hjem. Det fik jeg lov til.  
 
Min far var Hitler mand og han kørte for tyskerne. Det gik 
jo ud over os – vi var tyskerbørn. Min mor var ikke nazist, 
hun var meget dansk af sind, men samtidigt meget glad for 
min far. 
 
Omsider kom min far og vi sad alle 3 i stuen. Jeg sad i 
sofaen og min mor sad ved kakkelovnen og min far havde 
sat sig for bordenden ca. 1 meter fra mig. Pludselig lød en 
række høje knald, tapet og cellutex plader blev skudt løs.  
 
Jeg blev ramt i brystet, i benet og i hovedet. Mine forældre 
blev ikke ramt. Jo min far fik vist en vindueshaps i 
hovedet. Min mor sad helt blå i hovedet, jeg kan se hende 
endnu. Hun fik et chok. 
 
Min mor kom sig aldrig over chokket. Hun blev nervøs og 
fik for højt blodtryk, det havde man ingen medicin for 
dengang. Hun døde af en hjerneblødning kun 36 år 
gammel i 1950. 
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Den aften efter skyderiet kom der doktor. ”Ja jeg har glemt 
både saks og gaze, for det skulle jo gå hurtigt, så jeg kører 
igen. Min far fandt senere ud af at han nok var med i den 
gruppe af sabotører der skød den aften, så de var nok 
ligeglad med mig.  
 
Senere kom han tilbage og sagde at der desværre ikke var 
plads på amtssygehuset, for jeg skulle jo ses efter. Så vi er 
nødt til at forbinde dig her, så det gjorde han så. Han 
pillede ikke kuglerne ud, så jeg har stadig en 9 mm kugle i 
brystet og i benet.  
 
Han forbandt det og så sagde han; ”så Leif nu kan du godt 
skrub af i seng” og idet jeg rejser mig giver han mig et klap 
i røven.  Og jeg falder lige så lang jeg er for jeg har jo ingen 
følelse i benet. ”Nå for søren skal vi have mere plaster 
frem” siger han så og så får jeg et stykke mere på og så 
humper jeg jo så op ad trappen.  
 
Bagefter skulle der jo komme en doktor og se til mig. Min 
far ville have at det skulle være en tysk doktor, og det blev 
så en dyrlæge fra Sommersted. Han kom hver 2. dag og 
ham var jeg glad for, han var tysk soldat. Tyskerne havde 
mange heste i Sommersted, så derfor var der en dyrlæge.  
 
Min far stolede ikke på de danske læger, han mente at både 
doktoren i Jels og doktoren fra Sommersted var med i den 
modstandsgruppe. Jeg ved ikke hvorfor de skød mod huset 
den aften, men jeg tror det var, fordi han ikke lagde skjul 
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på sin begejstring for Hitler. Jeg tror ikke at det var fordi 
han angav nogen, at de skød den aften.  
 
Jeg kender ikke grunden til at de netop den aften skød 
mod vores hus. Det var en lørdag, og der skete ofte at 
nogen luskede rundt om vores hus om lørdagen. Det skete 
i hvert fald flere lørdage i træk kan jeg huske at min far 
bemærkede. Det var kun om lørdagen han var hjemme og 
det var jo nok ham de ville have ram på. Jeg tror ikke det 
var mig de ville ramme. 
 

 
Min mor hed Kristine og var født Boulund, hun døde kun 
36 år gammel i 1950. så der var sort sørgedug på bordet da 
jeg blev konfirmeret i Jegerup 14 dage efter begravelsen, 
det var den 2. april 1950. Det var ikke nogen munter 
konfirmation.  
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Så stod min far med 9 børn og de kom fra børneværnet og 
ville have alle på børnehjem. Mig tænkte de jo ikke på for 
jeg skulle jo ud at tjene hos bønderne d. 1. maj. Jeg var 14 
år og ikke ret stor. Mine søskende kom i pleje hos familie.  
Min far var indlagt på sygehus i Gram i 7 mdr., han var 
ikke rask, det var noget med stofskiftet.  
 
Jeg kom ud og tjene ved Holger Schmidt i Maugstrup. Han 
var så sur, kan jeg huske. På alt og alle husker jeg det som. 
Jg var kun 14 år og jeg blev vækket kl. 5 om morgenen og 
sendt afsted efter køerne. Arbejdsdagen sluttede ved 18-
18.30 tiden og det var en lang dag. Jeg var der i 
sommermånederne. Jeg mugede og strøede hos grisene og 
så skulle jeg drive køerne ud på marken på Maugstrup 
Vestermark. Der havde han forpagtet et stykke jord og der 
skulle køerne ud hver dag. Der var langt og jeg skulle 
bruge min nye cykel.  
 
Jeg havde jo fået mange penge til konfirmation, 
medlidenhedsgaver. Doktoren fra Jels gav mig over 100 kr. 
jeg kan ikke huske om det var 125 kr. men det var mange 
penge jeg fik. En gammel kone Marie Warncke gav mig 70 
kr. Så jeg fik i alt penge nok til en ny cykel og noget 
arbejdstøj. 
 
Min far kom i Frøslevlejren i 14 måneder. I den tid fik min 
mor socialhjælp. 90 kr. om måneden til 9 børn. Om 
sommeren hjalp jeg til i mosen med tørv, det gav 17 kr. om 
dagen. Så jeg har arbejdet siden jeg var 9 år, så jeg var klar 
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til efterløn da det var så vidt.  
 
Min lillebror i pleje hos en tante i Oksenvad og hun kunne 
ikke fordrage ham. Det var ikke rart for min lillebror, han 
kunne ikke ligge tør om natten så holdt hun ham under 
vandpumpen og pumpede koldt vand på ham. Det var 
direkte ondt. Det gik bedre for min lillesøster som også var 
der, hun var større og kunne bedre klare sig.  
 
Min søster Tove og jeg gik i Jegerup Skole lige efter krigen. 
Jeg fik mange lussinger og jeg var så bange for det. Jeg fik 
mange på hovedet af degnen, lige til min mor var begravet. 
Så nægtede jeg at gå mere i skole. Det kunne min far jo 
ikke forstå, jeg skulle jo konfirmeres. Jeg vil ikke op og 
have flere tæsk sagde jeg. ”Nå men så bliv hjemme, så går 
jeg i skole for dig i dag” sagde min far og så gik han hen og 
gav degnen 2 kæberaslere.  

 
Billede 1 Leif og Tove Boulund 
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Mine skolekammerater har tit fortalt hvor de grinede, da 
degnen fik nogen på hovedet af min far. Jeg er ret sikker 
på at degnen også var med i den gruppe den aften. Der var 
også en mand fra Jegerup, han kom tit og besøgte mig da 
jeg tjente hos bønderne.  
 
Min far fortalte mig efter min mors begravelse at det var 
ham der havde skudt den aften, det havde min far fået at 
vide af én.  Jeg ved ikke om det passede, men han viste mig 
i hvert fald meget interesse, så han angrede det nok. Det 
var jo ikke meningen at jeg skulle rammes, det var min far 
de ville ramme. 
 
Bilen min far havde en flot bil fra sidst i 30’erne en 
Chevolet, så den var næsten ny. Sort med hvide dæk, rigtig 
flot, den kørte i Esbjerg for tyskerne med en chauffør. 
Lastbilen kørte han selv. Efter krigen havde han ingen 
arbejde.  
 
Da han kom hjem fra Frøslev, så sagde han nu skal vi over 
til Mads Junker, det var sognerådsformanden og så skal vi 
have noget hjælp. Han gik over og hentede penge hver uge 
og hvis ikke de slog til, så gik han igen dagen efter.  
 
”Mine børn kan jo ikke gå i skole hvis de ingen tøj har”. 
Han gjorde det så vanskeligt for kommunen. Han blev ved 
lige til lastbilen var betalt, det kan jeg huske han sagde.  
Efter krigen sad min far jo 14 mdr. i Frøslev, lastbil og bil 
blev konfiskeret og huset var solgt til min fars bror for 
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ellers havde de også taget det. Min far sagde at han havde 
fået 14 mdr. for at ville forsørge sin kone og børn. Men det 
var jo fordi han havde råbt højt om Hitler.  
 
Det var politi Andersen der kom og hentede min far en 
dag vi var ude og hak roer lige efter befrielsen og vi løb 
vrælende hjem.  
 
Om aftenen kom politiet sammen med en modstandsmand 
og fortalte at de havde anholdt min far, de stod og sigtede 
på min mor, mens de fortalte det. Min mor kunne ikke 
gøre en kat fortræd. 
 

 
 
Billede 2 Johannes Jørgensen 
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Slaget i Vojens 

Af Jørgen Michaelsen 
Uddrag af hæftet Sønderjyde, bearbejdet af Lis Kjær 
Mange sammenstød mellem danskere og tyskere udspillede 
sig, da Sønderjylland var under tysk herredømme. Et af de 
mest markante og opsigtsvækkende sammenstød blev 
kendt som ’Slaget i Vojens’.  
 
Dette ”slag ” og dets efterspil , rygtedes vidt omkring og 
blev tilmed i stærkt forarget tone offentliggjort i den tyske 
avis ”Die Grenzpost.” Min far Peter Michaelsen Kastvrå, 
har i 1970 fortalt om begivenheden i en båndoptagelse hos 
min bror Michael i Simmersted. Hans beretning er naturligt 
nok danskfarvet. Det så nok anderledes ud fra tysk hold.  
Men begivenheden kan minde os om, hvordan 
virkeligheden var i Sønderjylland under 
fremmedherredømmet 1864 -1920. (Her o.1900)  
 
Min far fortæller: Det var bønderne fra Kastvrå der solgte 
og leverede kreaturer om foråret til de forskellige 
handelsmænd. Kreaturerne skulle med tog til Itzehoe. 
Bønderne sad på stationen og fik en kop kaffe, og 
handelsmændene kom og afregnede og bønderne fik 
udbetalingen. 
 
Så rygtedes det ved Vojens station:” De er der fra lille 
Danmark, skal vi ikke gå hen og drille dem.” De kaldte 
Kastvrå for Lille Danmark, fordi der ikke boede tyskere i 
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byen. Det var banearbejdere ,toldere, postfolk og andet 
kram der kom og satte sig ved et bord ved siden af. De 
sang den ene tyske sang efter den anden. Så kvitterede 
danskerne med ” Dengang jeg drog afsted” Så var der én 
der skubbede hatten af gamle Mads Juhl. Han var en stærk 
mand og han stak ham én, så både han og stolen væltede.  
 
Det var onkel Hans Peter (Hansen) der har fortalt det. For 
min far Chr. Michaelsen var ikke med. Han var til ”Stajs” 
den dag. Så varede det ikke længe, inden de kom op at slås. 
Kromanden fik dem ud i toften og der gik de løs på 
hverandre. Også Bertel Lund var med. Hans ejendom lå på 
Kastvrå Vestermark. Onkel Hans Peter sagde: ”Herre 
Jemini som Mads og Niels de slog”. Niels var min farfars 
bror med gård på Vestermarken. De slog, sagde han, så de 
faldt. Det endte med, at tyskerne måtte trække sig tilbage 
til stationen  
 
Men så kom der et efterspil, da det ikke måtte hedde sig, at 
tyskerne havde fået klø. Nu var det sådan, heldigvis, at 
kommuneforstanderen han var egentlig dansk. Han var 
skriver ved amtsforstanderen, som var prøjsisk officer og 
ejede Vojensgård. Hans navn var Kosegarten. Han spurgte 
kommuneforstanderen, hvordan det var gået til. Da han 
holdt med danskerne, kunne han fortælle, at det var 
tyskerne på stationen, der havde startet hele optrinnet.  
 
Men så skulle de i retten, hvor kommuneforstanderen var 
ordfører. Vi skal have et par bønder arresteret. Kosegarten 
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sagde:”Det er en gal tid. Vi skal have 2 arresteret, men tage 
2 bønder i den her tid, det kan vi ikke her i høsten. Er der 
ikke et par tjenestekarle, vi kan putte ind” Jo det var der så. 
Der var to, der ikke var gift ” Jamen så tager vi dem.” Da 
han hørte at Niels Michaelsen havde været med, sagde 
han:” Nå sådan en rolig mand som Niels, så må skylden 
være banearbejdernes.” Niels havde engang reddet 
Kosegartens ære, da han lå soldat i Aabenrå. En buggjord 
sprang og Kosegarten faldt af hesten. Niels sprang til og 
ordnede sagen.Kosegarten hilste kun på Niels M. ved 
mønstringerne i Haderslev .  
 
Man var til mønstring  hvert år i nogle år efter 
militærtjenesten. Kosegarten var godt tilfreds med, at bare 
de fik et par danskere ind, så var det godt. Og så gik det 
sådan, at Kastvråfolkene havde snakket sammen om at de 
ville transportere de to karle i stadsvogn til Haderslev 
arrest  
 
Det vakte opsigt, så det blev skrevet om det i de tyske 
blade. Hele byen var enige om, at fangerne skulle have det 
godt. Derfor gav de fangevogteren, som gerne ville drikke: 
Nu kommer der en flaske brændevin til dig hver dag. Så 
skal du være god ved dem. Og der kommer mad fra 
hotellet, for de skal leve ordentligt de sølle asner. 
Og de levede som ål i mudder. Det passede også 
fangevogteren, for han fik det brændevin han kunne 
drikke. Og da de hentede dem hjem, blev de kørt hjem til 
Kastvrå i stadsvognen.  
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Vi havde det godt for vi sov det meste af tiden. Vi skulle 
drikke med arrestforvaren, det skulle jo se godt ud. Og 
tyskerne var vrede over hjemtransporten. Det blev der 
også skrevet om i de tyske aviser. 
 
En af Jørgen Michaelsen mange viser fra hæftet 
Sønderjyde udgivet 2010 
 
Midt i det Sønderjyske, der fødtes jeg mod nord,  
nær ved den gamle grænse, på Slesvigs danske jord. 
Der har min slægt haft hjemme i snart fem hundred år, sat plov i 
muld og høstet og båret livets kår. 
Se Ringtved, Styding, Kastvrå, tre byer tæt på rad, var slægtens 
virkesteder, og Haderslev vor ”Stad” 
Min fødeby er Kastvrå, mit fødested en gård, der var i slægtens eje i 
mere end hundred år. 
Som fætter og kusine var både far og mor forankret i vor slægtsgård 
og i det danske spor. 
Mor fødtes nord for grænsen, far i den tyske del, men deres hjerters 
danskhed var lige stærk og hel. 
Fra fireogtres til tyve tog slægten tro sin tørn, for Danmark og det 
danske i trods mod Prøjsens ørn. 
Min fars tre brødre kæmpede mod deres hjertelag, i Vestens 
skyttegrave for fremmed land og sag. 
Da tyskerne var slået og trældomstiden endt, blev Kastvrå stemt til 
Danmark med hundrede procent. 
Og blev det hårdt til tider i overgangens år, så vandt dog 
hjemkomstglæden, og lægt blev savn og sår. 
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Billede 3 Kastvråvej  
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Billede 4 Hjerndrupvej 
 

 
Billede 5 Hjerndrupvej 150 
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Billede 6 Simmersted Byvej 4 
 

 
Billede 7 Ringgade Maugstrup 
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Billede 8 Simmersted Byvej 22 
 

 
Billede 9 Lammehavegård Russiske krigsfanger 1. VK 
 



 

17 

 
Billede 10 Tysk Panserspærring Simmerstedvej. 2. VK 
 
 
Fra Maugstrup præstegård til Frøslev lejren. 
Den sidste historie er lånt fra bogen ”Frøslev” – tysk 
fangelejr i Danmark v/Jørgen Mågård 
Lis Kjær husker fra sin barndom: 
I september 1944 kom der en morgen en sort bil kørende 
om i vores gård.2 sortklædte mænd steg ud, og de gik om 
til bagdøren. Min mor kom ud og de spurgte efter min far. 
Han var i stalden, svarede mor. De vendte kort omkring. 
Kørte ned i præstegården, hvor de tog pastor Quistgaard 
med og kørte ham til Frøslev lejren, hvor han sad til 
krigens afslutning. En episode jeg aldrig glemmer om 
Gestapos uhyggelige fremtræden. 
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Vi kender ikke baggrunden for fængslingen, vi håber at no-
gen blandt læserne måske kan fortælle det.  
 
Vi ved faktisk ikke meget om tiden under 2. verdenskrig. 
Har du skriftlige beretninger fra pårørende modtager vi 
dem gerne til årsskrift og arkiv. 
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Find flere billeder …. 

 

  www.Arkiv.dk 

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

geligt online. 

 

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  

Historisk Arkiv for Haderslev 

Sønderjyderne og Den store krig 1914-1918 

  

http://www.arkiv.dk/
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Arkivet i Hjerndrup er åbent efter aftale med arkivleder 
Erik Grau Tlf. 29 44 84 22  
 
Arkivet flytter i august/september til Multihuset i 
Simmersted og evt. nye åbningstider vil blive annonceret 
på Maugstrup Tidende. 
 
Vi modtager alle skriftlige materialer, billeder og 
lydoptagelser. 
 
Vi har en diktafon som udlånes og kommer gerne ud 
optager din mundtlige beretning.  
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