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Årsskriftet 2017 

 
 

i 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 

V 
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Indtryk fra en rejse i 1801 
 
I 1801 foretog pastor L M Wedel en rejse fra Hamborg til 
Kolding. På hele turen nedskrev han omhyggeligt sine 
indtryk i sin dagbog. I det følgende kan man læse hans 
indtryk fra turen igennem vores egn: 
 
 Jægerup  
 
(Jegerup), en liden Landsbye, godt bygget, men Gaderne 
smale, Kirken kun liden, dog belagt med Blye, her i egnen 
saa jeg mange Steengierder, Ledstolper af Kamp, Kobler, 
levende Gierder, mange Piil, Favneved i Stabler som vise, 
at der maa haves Skov i Nærheden, Vejene ere gode og 
brede, men noget bugtede, omtrent som de fyenske Gyder, 
Qvæg, Heste og Faar ere ikke store men trivelige og ved 
godt Huld, Jordarten er forskellig, dog den saadede ikke i 
nogen stor Betydenhed. Gaarde og Huse ere Grundmuur, 
men ikke udfugede, og nogle af dem tækkede med Lyng 
isteden for Langhalm. 
 
Maugstrup 
 
en liden Landsbye, hvorom man næsten kan sige det 
samme som om Jægerup, kun Kirken her er meget stor, 
men ikke udpudset, og seer noget sort og mørk ud, især 
indvendig, her i Kirken er et gammelt Biliothek til Gavn 
for Mol og Muus, og et lidet Hospital. Skolehuset er stort, 
og deri søge mange Børn som særdeles vel undervises, det 
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var en Fornøjelse at høre deres Kundskaber og see deres 
Skrivt. Præstegaarden er en stor Bygning med Alen tykke 
Mure, og et Enkesæde indbygt i samme Længde, 
altsammen behøver højlig Reparation. Værelserne ere store 
men efter gammeldags Indretning, dog, har Ildebrændsel 
nok til at lægge i de der værende Kæmpekakkelovne. 
Haven er meget forsømt, og har engang været kiøn, efter 
sit Anlæg med Hekker, Træer, Parker, Lysthuus og 
Forhøjning, men der skal meget til, at den bliver det atter 
som den har været, naar jeg siger disse Sandheder, seer 
man dog, at jeg er upartisk, thi Præsten L. Wedel er min 
Fetter, en værdig Mand i mange andre Henseender, hans 
Søn var just kommet hiem efter vel overstanden Embeds 
Examen som Cadidat Theol. fra Gottorf, og i hans 
Testimonium som var et vidtløftigt Anbefalingsbrev, havde 
Consistorium sat hans Karakter ved Examen saaledes: Mit 
völlige Uberzeugund Fähid.  
Korntienden er ikke i de egne af nogen Betydenhed for 
Præsterne, men Smørtienden derimod anseelig. 
Præstekonen rejste ud med et helt Læs Sigtebrød, Ost og 
Brændeviin for at skienke Bønderne som leverede Smør, 
og hun kom hjem og havde 2 halve Tønder Smør af de ene 
Sogn (min Karl løftede Tønderne af Vognen, og jeg saae 
den store Mængde.) I annex Sognet faae de vel noget 
mindre, men dog over ½ Td. thi hver Mand giver ½ Pd. 
Smør af hver Koe. Offeret og de villige Gaver ere meget 
betydelige, men de visse Indkomster for Præsterne kun 
ringe, saa at dersom han ikke er vel lidt og agtet af 
Sognefolkene, faaer han at leve med Tarvelighed og knap 
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Udkomme. Men da de fleste Indbyggere her sætte en Ære i 
at være goddægige imod Præsten med villige Gaver, 
Kiørseler og Tienester, saa er det Modsatte kun sieldne 
Tilfælde, der har sin Grund i lokale Aarsager. 
Kirkeagenden er ikke her indført, og Trolovelser vedblive, 
skiønt de ere afskaffede hos os. saavelsom andre Skikke 
der ikke ville passe sig for vore Siællændere. Folket her er 
flittigt, tarveligt, ærekiært, godt klædt, og taler for sig med 
et Slags Behagelighed og Levemaade, som maa rejse sig 
tildeels deraf, at alle kan skrive og læse og have 
Kundskaber uden for deres Fag fra Skolen af. 
Jeg saae her i Maugstrup et nyt Huus at bygges fra 
Grunden af, gandske af brændte Steen. Man sagde mig, at 
det kunde koste henved 160 Specier, det var 8 Fag i 
Længden men temmelig bredt. Overtømmeret og Bielsker 
var Fyr. men Lægterne af de rankeste Elle og unge Eger, 
saa der dog maa være betydelige Skove i Nærheden, eller 
ogsaa foretagne Oprydninger, thi ellers var det Skam og 
Sot at bruge saadanne unge Skud til Lægter, som længere 
hen i Tiden kunde frembringe større Gavntømmer. 
Vinduerne vare som overalt i Hertugdømmene af klart 
Glas, men det stygge Tag paa de fleste Huse af langt Lyng, 
er et ubehageligt Syn. Nogle bruge Langhalm, som seer 
noget broget ud, og Tækkemanden sidder paa en Stoel, der 
stikkes ind i Taget med 2 krogede Jerngrene, et temmelig 
voveligt Sæde, men de ved ikke af vore Maade med 
Tækkeked, Kieppe, Garn eller Vidier, de sye Taget paa 
med snoet Sime af Havrehalm og en stoor Syenaal, saa 
stor, at man kunde dræbe en Tyr dermed.  
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Sommersted 
 
en liden Landsbye, men skiøn situeret i en biergagtig Egn, 
med Udsigt til Enge, Buskaser, Kornmarker og Skov i en 
længere Frastand, som giver Øjet megen Afvexling ved 
forskiellige Gienstande. Kirken er kun liden uden Taarn, af 
uselt Udseende. Stedet er bekiendt nok af den lærde Pastor 
Wöldike, som i sit Huus fordum underviste og dimitterede 
til Akademiet saa mange unge Mennesker, der bleve be-
rømmelige Mænd i Staten: Biskopper, Læger, Lov-kyndige 
og Præster, og han maatte tage denne Nærings-green til 
Hielp, formedelst Kaldets Ringhed, dog ere Indtægterne 
nu noget forbedrede ved Bøndernes fornuftigere 
Dyrkningsmaade, og ved Præstegaardens Avling, som er i 
god Drivt og har skiøn Afgrøde af Rug og Byg saavel som 
Kløverdyrkning. Der var just Auction efter forrige afdøde 
Præst, som Herredsfogeden og Ting-skriveren forrettede, 
thi Provsten har ikke noget med denne Sag at giøre. Iblant 
Conditionerne for Kiøberne erindrede jeg disse 2 Ting: 
Kredit i tolv Uger, og Betaling erlægges i Sølvpenge, ikke i 
Bankosedler. Præstegaarden er meget smuk, Værelserne 
særdeles pyntede med Fajance Kakkelovne og Haven 
virkelig deilig. Der vare endeel holstenske Præster tilstæde 
ved Auctionen , som jeg talede med, inblant andre 
Skribenten Forchhammer til Schotburg. Den nye Præst 
Richter maa betale 1800 Rdlr. dansk for Præstegaarden, thi 
der er ingen bestemt Priis ved Vacance, men Eftermanden 
maa betale efter Taxation. Han har nogle unge Elever yil 
Undervisning for 100 Specier aarlig, da Kaldet er kun lidet. 
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Simmested  
 
en stor Landsbye, bedre bygget end ellers almindeligt paa 
denne Egn. Her er Mængder af Humletræer, Urtehaver og 
adskillige Plantninger af Elle, Ask, Piil, Hasel o. s. v., 
ligeledes gode Jorder, stort Qvæg og meget velklædte 
Indbyggere. Alting røber Velstand og god Dyrkningsflid.        
 
Hiendrup 
 
(Hjerndrup), en Landsbye med en anselig Kirke, Husene 
ere vel Bindingsværk, men alt af Eeg og Muursteen med 
Planker i Nedervæggen. Skiønne Jorder, Skov i Omkredsen 
og der syntes ikke at mangel noget. 
 
Kilde:  
L.M. Wedels Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste 
og skjønneste Egne af de danske Provindser. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

9 

 
 
Hvem Hvad Hvor 
Er der nogen der kan hjælpe med at placere dette billede? 
Hvor er det taget og hvad er anledningen og ikke mindst 
hvem er personerne? Der spises af militære kogekar så 
anledningen er måske noget med hjemmeværnet. Vi kan 
genkende følgende: (1)Carl Schultz, (2)Christian Nissen, 
(3)Mads Skøtt, (4)Peter Lepik (8)måske Mathias Iversen og 
(13)Niels Aggesen. 
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Afstemning i Simmersted 
 
Tirsdag den 30. september 1919 forsamledes beboere af 
Simmersted Kommune på den herværende station for at 
vælge en dansk lærer til at overtage lærergerningen i 
kommunen. Mødte var 35 stemmeberettigede beboere af 
kommunen. 

 
Lærer Chr. Lund af Vamdrup havde fremstillet sig som 
villig til at overtage lærergerningen. Ved en foretagen 
skriftlig afstemning gaves der til resultat at lærer Lund var 
bleven eenstemig valgt, og tog imod valget. 
Simmersted den 30. september 1919. 
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Claus Detlefsen, Th. Riis, Knud E. Schultz, N. Vinterberg, 
H. Samsøe, Hans Haue, I.H. Friis, 
Chr. Iversen, Kæsten Møller, Chr. Nielsen, Iver Ravn, 
Anton Nissen, M. Lauesgaard, Hans Nissen, Anders Sand, 
Th. Jonsen, Peter Madsen, Chr. Petersen, Knud Schultz, 
St. Nørregaard, P. P. Jessen, Martha Iversen, Oline Sand, 
Anne Hansen, Karen Samsøe, Kjestine Nielsen, Kathrine 
Ravn, Karoline Petersen, Hansine Rasmussen, Christine 
Friis, Helene Møller, Dorthea Schultz, Marie Nissen, 
Helene Haue, Sine Riis. 
 
Originalen til denne skrivelse findes hos Oluf Ravn, 
Olufsminde i Simmersted, og er antagelig skrevet af hans 
bedstefar Iver Ravn. Det har ikke været mig mulig at finde 
en fornuftig forklaring, da der ingen overlevende findes 
mere. Der har åbenbart været uoverensstemmelser om 
hvorvidt den tyske lærer har kunnet fortsætte, eller der 
skulle en dansk indsættes. Det blev en dansk. Det mest 
mærkelige, synes jeg, ligger i at han først tiltrådte den 1-10-
1920. Den 1. maj 1920 begyndte jeg min skolegang, og da 
var den tyske lærer Harder ansat her. Han havde været 
soldat under krigen. Det varede dog kun en måned, 
hvorefter vi havde ferie til den 1-10-1920 da lærer Lund 
tiltrådte. 
 
Skrevet den 17. december 1982 
Jacob Nielsen 
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Simmersted Skole 1929 

 

Øverst fra venstre:  

Kristian Lund, Ella Lund, Søren Nielsen, Chresten Niel-

sen, Jacob Jensen, Anton Nørregaard, Kristian Eggers, Vil-

helm Eggers, Nis Nissen (Mellemhave). 

2. række: 

Hanne Mie Jensen, Astrid Nielsen, Paula Dahl, Inge 

Schultz, Frida Riedel, Henriette Nielsen, Lenchen Jepsen, 

Marga og Henny Jepsen (tvillinger), Ingrid og Misse Peter-

sen (murer). 



 

13 

3. række:  

Karen Lauesgaard, Kathrine og Marie Nissen (tvillinger), 

Inga Nissen, Hanne Jessen, Hilda Overbeck, Lilly Rasmus-

sen, Sine Abrahamsen, Valborg Nygaard, Kirsten Riedel, 

Anne Abrahamsen. 

4. række: 

Martin Jessen, Niels Nissen, Kresten Schultz, Jørgen Dahl, 

Ernst Jepsen, Karl Schultz, Peter Madsen. 
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Gammelt nyt 
Ofte kan læsning af gamle aviser være både spændende og 
lærerigt. 
Vi har klippet nogle ting fra dengang avisen var den 
vigtigste nyhedskilde: 
 
Hejmdal skrev den 27. juli 1909: 
 
Ringriderfest 
Simmersted med flere Byers Ringriderforening afholdt i 
Søndags sin anden Ringriderfest. 
Om Eftermiddagen kl. 3 samledes Rytterne, 24 i Tallet, ved 
Kastvraa Forsamlingshus, hvorfra  
de med Musik drog til Festpladsen, en Mark ved 
Simmersted By. Der uddeltes 6 Præmier, som 
vandtes af Iver Hansen, Simmersted, Jens Andersen, Refsø 
Parcelle, Thomas Mathiesen, Simmersted, Anton Nissen, 
Simmersted, Nis Petersen, Grøngaard ved Simmersted, og 
Christoffer Schultz, Kastvraa. Der var mødt et talrigt 
Publikum paa Ringriderpladsen. 
Festen sluttede med et Bal. 
 
Hejmdal skrev den 18. marts 1907: 
 
Et Forsamlingshus i Sommersted Sogn 
agtes opført i Løbet af Sommeren. Andelskapitalen er om-
trent tegnet og Huset vil vistnok blive opført i Kastvraa i 
Nærheden af Møllen og Mejeriet, hvor Møller Nissen har 
tilbudt fri Byggegrund. Denne Plads er omtrent Sognets 
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Midtpunkt, naar Huset ikke skal ligge udenfor Byen. 
Magstrup Sogn, der nok ogsaa vil have Part i Huset, kunde 
nok ønske at faa det op i Nærheden af Magstrup Station, 
hvad Sommersted og Kastvraa selvfølgelig ikke gerne vil 
gaa med til. 
Der er ogsaa Tale om, at Møller Nissen i Kastvraa, naar 
Huset kommer til at ligge paa den tilbudte Plads, vil 
forsyne Huset med gratis elektrisk Lys, da han agter at lade 
indlægge Elektricitet i sin Mølle. 
 
Bekendtgørelse i Berlingske den 14. august 1857: 
 
Edictalstævning 
I Sagen Bertel Jespersen Gram i Jernhytte contra hans 
separerede Hustru Kirsten Marie Gram f. Christensen c.c. 
sidst i Simmersted angaaende Ægteskabs Skilsmisse 
formedelst Hoer og Desertion er Termin efter Klagerens 
Begjering ansat til Løverdagen den 28de November 
næstkommende kl. 10 Formiddag paa Tørning Tingsted. 
Da nu Indklagedes Kirsten Marie Gram f. Christensens 
nuværende Opholdssted er ubekjendt og ikke har været at 
opspørge siden hun forlod Simmersted, saa bliver hun 
herved edictaliter og peremterisk indstævnet til at give 
Møde med sin Curator ovennævnte Tid og Sted for at høre 
hvad Klageren angaaende begjert Skilsmisse vil anføre, og 
svare herpaa og modtage Rettens Dom, under udtrykkelig 
Advarsel om at der, hvis hun udebliver, alligevel angaaende 
den begjerte Skilsmisse vil vorde kjendt for Ret, hvad 
Loven hjemler.  
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Kongeligt Gram Herredsfogderi Haderslev, den 7de 
August 1857. 
 
Hejmdal skrev den 17. august 1907: 
 
Ejendomshandler 
Den før H. P. Bonnichsen tilhørende Gaard i Simmersted 
er ifølge "Dv" af Gaardhandelsfirmaet Dall fra Snogbæk 
og Lorentzen fra Dybbøl bleven udstykket i de sidste Dage 
til høje Priser. 
Gaardejer M. Lauesgaard købte en Toft, et lille Stykke 
Skov og en Tønde Land for 5,750 Mark, M. Axelsen en 
Eng, stor 2 ½ Tønde, for 3,830 Mark, Steffen Nørgaard en 
Mark, stor 7 ½ Tønde, for 11,000 Mark, Iver Friis 16 ½ 
Tønde Land for 19,000 Mark, Hans Møller 14 Tønder 
Land for 12,000 Mark, Landbolsmand Christensen fra 
Sommersted Skov fik Mosen for 500 Mark. H. P. 
Bonnichsen bød selv for Stamparcellen med 4 Tønder 
Land 12,000 Mark. Dette bud blev ikke approberet. 
 
Annonce i Dannevirke den 16. september 1858: 
 
Skolelærerembedet i Simmersted, Magstrup Sogn, er 
ledigt. 
Indtægterne ere foruden fri Bolig med Have: 3 Tdr. Rug, 2 
Tdr. Byg og 1 Tdr. Boghvede, 3 Læs Hø og 2 Læs Halm 
samt af Distriktet, 64 Rdl. aarlig, og af det haderslevske 
Skolefond 8 Rdl. 
Til Embedet hører en Jordlod til 1 Ko og 2 Faar, og som 
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Erstatning for manglende Jord udredes til Skolelæreren af 
Distriktet aarlig 30 Rdl. 
Ansøgningerne stiles til Haderslev Kirkevisitatorium og 
indsendes inden 4 Uger fra Dato portofrit til 
Undertegnede. 
Haderslev Kirkeprovsti, den 13. September 1858. 
Kofoed-Hansen 
 
Bekendtgørelse i Dannevirke 19. april 1862: 
 
Jordemor søges 
Da Jordemoderen for Magstrup-Jegerup Jordemoder-
Distrikt er afgaaet ved Døden, saa ville de Personer, som 
have Lyst til at overtage dette vakante Embede, inden 14 
Dage indsende deres Examinationsbeviis samt øvrige 
Beviser om Duelighed og Opførsel til Undertegnede. 
Magstrup-Jegerup Præstegaard, den 16. April 1862. 
Andresen, 
Præst. 
 
Korsør Avis skrev den 23. september 1880 
 
Ulykkelig Hændelse 
I Løverdags havde der ifølge "Dvf." samlet sig et betydeligt 
Antal Nysgerrige paa Svikstillingen paa Hjerndrup 
Veirmølle for at see paa en Maneuvre, som afholdtes i 
Møllens Nærhed. Vægten paa Svikstillingen blev for svær, 
saa denne styrtede ned, hvorved flere Mennesker kom 
tilskade. 2 Militairlæger forbandt de Kvæstede, hvoraf flere 
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havde forslaaet sig slemt, og en Dreng maatte bringes paa 
Hospitalet i Haderslev. 
 
Annonce i Dannevirke den 24. oktober 1849: 
 
Undertegnede efterkommer herved en kjær Pligt, idet jeg 
hjertelig takker Simmersted Byes Beboere for den 
Understøttelse, de saa velvillig have ladet min Kone og 
Børn tilflyde i den Tid, jeg tjente ved den danske Hær og 
som De endnu ikke holde tilbage, saalænge jeg ikke rigtig 
er helbredet af mine Saar eller formaaer selv at fortjene 
vort Udkomme. 
 
Simmersted, den 22. okt. 1849 
Niels Chr. Flindt. 
 
Ovenstående annonce er noget usædvanlig for sin tid, det rejser 
spørgsmålet hvem var Niels Flindt, noget af svaret finder vi i et 
interview i Hejmdal i anledning af hans 90 års fødselsdag. Du kan 
læse det på side 24 
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Historien om en sten 
 
Når man kører ud af Østerskovvej i Simmersted, står der 
på vejens højre side, ca. 2 km i retning mod Hjerndrup, en 
lille undseelig sten -ikke nogen mindesten men en lille sten 
der vækker minder om Maugstrup kommunes vejmand, 
Fritz Potschkat. Den oprindelige vej drejede her næsten 
vinkelret, hvilket mange trafikanter overså, og det med-
førte at de kørte ligeud og havnede i byens rakkerkule* 
som lå ret forude. Fritz mente at en markering af svinget 
kunne forhindre dette og satte omtalte sten, som dengang 
var fin rød og hvidmalet. 

 
Fritz stammede oprindelig fra 
Kraupischen i Østpreussen og 
den tyske grundighed havde han 
taget med. Langs kommune-
vejene, som dengang for meste 
var grusveje havde han placeret 
små bunker med grus, og var der 

blot antydning af et hul i vejen blev det lappet omgående. 
Vintervedligeholdelsen af datidens vejen var vanskelig, ved 
de fleste veje var der levende hegn på begge sider, og en 
snestorm kunne lukke det hele på meget kort tid. Det 
krævede derfor en kæmpe indsats at holde vejene farbare 
når der var meget sne. Så var det Fritz og Anton Nørgaard 
gik i gang med sneploven. En plov der var monteret på 
Antons fladnæsede Fordson lastbil, og hvor højde-
justeringen af ploven foregik ved at Fritz sad på lastbilens 
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køler og drejede på et hjul, hvilket medførte at han som 
oftest var fuldstændig indhyllet i sne og is. 
Fritz og hans kone Louise, i daglig tale kaldet Lisbeth, 
boede i starten på Dortheasminde på Harken og byggede 
senere hus i Simmerstedholm. Parret nød stor respekt i 
blandt byens befolkning på grund af deres væremåde og 
store arbejdsindsats. 
Fritz havde en vis stil over sig og optrådte altid meget 
korrekt -men en nytårsaftensdag gik det galt, det var 
sædvane at man på årets sidste dag mødtes om 
formiddagen hos købmanden for at drikke en øl, men et år 
gik det galt, det var blevet til lidt for mange øl og Fritz var 
blevet lidt svimmel. Købmanden Calle Schultz mente det 
nok var det sikreste at køre ham hjem hvilket han tog imod 
dog ville han godt sættes af lidt før huset, så han kunne 
ankomme lidt mere diskret. 
Hjemme ventede fru Lisbeth og stemningen var ikke god, 
den var faktisk rigtig dårlig og han blev forsynet med en 
stol og en spand og derefter placeret i et uopvarmet udhus. 
Her kunne han så sidde i kulden og dampe af. Det 
resulterede da også i at han fik en slem lungebetændelse 
som nær havde kostet ham livet. 
I dag står Fritz’ sten upåagtet i vejsiden, overbegroet af 
mos og alger og minder os om en vejmand der ikke 
accepterede huller i vejen -og det er jo nok noget der hører 
fortiden til.... 
 
*) Iflg. Den Danske Ordbog.: område, især i form af en større, naturlig eller 

gravet fordybning i jorden, hvor rakkere henkastede deres affald (og havde deres bolig) 
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P.H. Beck -degn og forfatter i 
Maugstrup 
 
Pastor Dahlberg i Maugstrup var flittig til at skrive om stort og småt 
i sognet. Her er hvad han har skrevet om P.H. Beck der udover af 
være degn i Maugstrup også var en betydelig forfatter af skolebøger. 
 
 
1955: Hvad ved vi om vore Forgængere?  Denne bog 
optegner en del om præster. Hvad med degnene? I dette år 
fik jeg Klarhed over, at man fra 1861-77 havde en 
betydelig og kendt Degn her ved navn P.H. Beck. Han 
udgav i 1858 en Børnebog, nærmest til Skolebrug, 59 sider. 
Sammen med en anden Lærer L. Lauersen, Haderslev  
”Dansk Læsebog for Almueskolens øverste Klasser” 328 
sider. Endvidere ”Praktisk Regnebog for Borger og 
Almueskolens Elementær- og Mellemklasser”, Materialer 
til Hovedregningsøvelser (1864), ABC eller dansk Læsebog 
for Børn, ”Ny Samling af Anekdoter og humoristiske 
Fortællinger”. Som Degn her udgav han et lignende 
Arbejde om Originaler, især Præster og Degne, udgivet af 
Boghandler H. Lauridsen, Haderslev. Angående denne 
sidste Bog huskede de ældste i Magstrup ca. 1940, at han 
kom i Forlegenhed og måtte befrygte Afsked. Bogen blev 
Konfiskeret af Myndighederne, da Historierne fandtes 
krænkende for Gejstligheden. En af dem fortalte om 
Præsten i Skrydstrup da han på Prædikestolen sagde: 
Herren være med alle Bønder i Skrydstrup, særlig ham der 
gav mig Tag til en ny Lade! Efter 1864 havde han det ondt, 



 

22 

som man kan forstå efter de politiske Forhold. Han hørte 
til dem, der ikke kunne bekvemme sig til at drage mod 
Nord. 

”Dannevirke” skrev ved 
hans Død: Den 12. juli døde 
Degn og Skoleholder P.H. 
Beck i Maugstrup. Han var 
født 1822 i Jernhyt i 
Hammelev Sogn og virkede 
som Lærer i forskellige 
Egne af Sønderjylland, især i 
Byen Haderslev, indtil han 
endelig forflyttedes til 
Maugstrup, hvor han Døde. 
I vide Kredse har Beck gjort 
sig hæderlig bekendt ved 
flere fortrinlige Skolebøger, 
hvoraf nogle har været 
autoriserede til Brug i de 
nordslesvigske Skoler, 

ligesom han har indlagt sig Fortjeneste ved sin vækkende 
og dannende Indflydelse på mange af Egnens yngre  
Lærerkræfter. I den snævre Kreds, der kendte han nøjere, 
vil han altid mindes som en trofast og munter Ven og 
behagelig Kammerat og en altid hjælpsom og 
imødekommende Nabo. Han har fortjent at indtage en 
langt betydeligere Plads i vort Skolevæsen, end han gjorde, 
og han ragede langt opover det Lavmål af Kundskaber og 
Dannelse, som synes at skulle blive almindeligt under de 

Gravstenen findes stadig på 
Maugstrup Kirkegård 
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nuværende Reglementer, hvor Tysk og Militærmusik hæves 
til Hovedfag. Men hans Avancement var naturligvis 
standset med 1864. Han bevarede lige til det sidste en 
aldrig svækket Kærlighed til sit Fædreland og Modersmål 
og tjente kun med Modvilje de nye Magthavere (citat slut). 
 
 En af mange Tragedier i Grænselandet. Hans Gravsten 
findes endnu på Kirkegården, men næppe på det sted, hvor 
han er Begravet. 
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Interview med Niels Flindt bragt Hejmdal i anledning af hans 90 
års fødselsdag i 1906: 
 

En Veteran fra Treaarskrigen 
Niels Flindt i S. Otting, der forleden fyldte 90 Aar, 
fortæller ”Mdm” følgende om sit Levnedsløb: 
Han er født i Stubbom ved Aller. Hans Fader sad i smaa 
kaar, men før sin Død arbejdede han sig op til velstand. Sin 
Barndomstid har Niels Flindt tilbragt i Kastvraa, og han 
besøgte Skolen i Sommersted. 
I 1839 trak han sig fri for Soldat, men lod sig i 1842 leje til 
at gaa Soldat for en anden. Han var Soldat i 15 Maaneder. 
Under det holstenske Oprør blev han i 1848 indkaldt og 
stod det første Aar i 3. Reservebataillion. Under en  
Kamp ved Dybbøl var han med til at tage 4 Kanoner fra 
Sakserne. I 1849 stod han som Overjæger ved 3. 
Jægerkorps og deltog i Slaget ved Fredericia den 6. juli. 
Under Kampen blev han haardt saaret af en Kugle, der gik 
ind paa venstre Side af Halsen, og paa Lazarettet blev den 
skaaren ud under højre Skulderblad. Efter den Medfart 
maatte han tilbringe 20 uger paa Lazarettet og var derefter 
saa medtagen at han ikke kunne bruges, og blev hjemsendt. 
For sin Deltagelse i Krigen har han modtaget 
Erindringsmedaillen. 
Efter at være kommen hjem fra Krigen købte han et 
Landbolsted i Simmersted; men da han syntes, det ikke 
vilde gaa frem, solgte han det og flyttede til Haderslev, 
hvor han 23 Aar i Træk boede i samme Ejendom i 
Lavgade. Han havde da tjent sig noget til Alderdommen, 
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han købte derfor en 2½ Skæppe stor Jordlod i S. Otting, 
og her lod han opføre et lille smukt Hus, hvor han endnu 
bor og virker. 
Flindt har været to Gange gift, og sine Ægtefæller har han 
begge hentet i Vilstrup; de er nu begge døde. Med den 
første Hustru har han en Datter, som nu bor hos ham og 
er ham en god Støtte i hans Alderdom. Den anden Hustru 
fødte ham to Børn, en Dreng, som døde 6 Aar gammel, og 
en Datter, der døde i Amerika. To af hendes Børn fik 
Bedstefaderen hjem og har opdraget dem. 
Trods sin høje Alder er Niels Flindt endnu aandsfrisk; men 
Hukommelsen, Synet og Hørelsen er noget svækkede. Han 
kan imidlertid endnu selv grave og passe sin stor Have, og 
han er taknemmelig for, at han har faaet det saa godt på 
sine gamle Dage. 

 

  
 
 
 
 

 

 
 

Niels Flindt’s ansøgning til 
Det Kongelige 
Krigsministerium 
om erindringsmedalje for 
krigsdeltagelse.  
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AVISUDSKRIFT 1931: 
 

Jens Fuglsang, Mariegaard fortæller. 

Smaatræk af et langt, virksomt liv i 
Landbrugets, Danskhedens og Kirkens 
Tjeneste. 
 
Ved Sparekassen for Haderslev Bys Omegns 75 Aars 
Jubilæum fornylig savnede man en af Sparekasseledelsens 
gode, trofaste Støtter gennem mange Aar, Gaardejer Jens 
Fuglsang, Mariegaard. Skønt han med Liv og Sjæl følger den 
Institution, som i Aarevis har nydt godt af hans Vaagne 
Interesse og ogsaa paa Mærkedagen fra ham modtog en 
venlig Tanke, saa gjorde den høje Alder sin Ret gældende, 

naar der var Tale om Færden 
udendørs paa en barsk Aarstid.  
 
Mens Jens Fuglsang blev husket 
ved Festen paa ”Harmonien”, 
hvorfra Direktør P. Grau sendte en 
Haandskrivelse med Forsamlingens 
og sine egne hjertelige Hilsener.  
Nu staar Jens Fuglsangs 89 aars 
fødselsdag for Døren – den 6. 

november – og da er der mange, 
der vil sende den gamle 

Hædersmand paa Laurids Skaus prægtige, gamle Gaard paa 
Bakken Nord for Byen en Hilsen og en varm Tanke. 
Jens Fuglsang sidder i sin egen store, lune Stue paa 
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Mariegaard, hvis Liv pulser om ham og i Strejf passerer 
hans Vinduer. Af og til gaar Stuedøren op, og Slægtens 
yngste, lyslokkede Pode pludrer en Stund med 
Bedstefaderen i Sofahjørnet; men ogsaa gamle Venner 
finder Vej til Stuen. I Selskab med en af disse aflagde vi 
Jens Fuglsang et Besøg, og den Gamle fortalte med synlig 
Fornøjelse Træk af sit Liv, som han har bevaret frisk og 
levende i sin vidunderlige Hukommelse.  

 

Holstensk Drift kunde ikke forrente Drenderupgaard. 

Jeg skulle have mødt paa prøjsisk Session den 15. januar 
1867, fortæller Jens Fuglsang; men jeg tog et Udvandrerpas 
og drog til det gamle Land. Der blev jeg i tolv Aar.  
Jeg var først bestyrer paa Drenderupgaard i Ødis-
Bramdrup. Det hed sig at en Holstener købte Drenderup-
gaard omkring 1850 med 350 tønder Land for 50,000 
Daler Courant. Han byggede 6 Tjenestefolkboliger paa 
Holstensk Manér og drev Ejendommen som dernede i det 
sydlige. Men den driftsmaade kunne ikke forrente Gaar-
den, saa Holsteneren gik konkurs. Saa købte fire Bønder 
Drenderupgaard for 48,000 Daler Courant, og jeg drev 
den. Paa den Gaard var det, Ridder Adelsbrandt huserede 
for 300 Aar siden, da det meste endnu var bare Skov og Sø 
der paa Egnen.  
 
Ridder Adelbrandts Hoved i Skrivepulten 
Jeg husker endnu sagnet om denne Svirebrors Frieri til 
Jomfru Antolille paa Fovslet, af hvem han fik svaret: ”Hr. 
Adelbrandt, min Moder har saa liden en Hund, den er Hr. 
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Adelbrandt saa lig om hans Mund.” 
For det Svar svor han Hævn og løj sig død. Saa vovede 
Jomfruen sig til Ødis Kirke, men blev ranet af Adelbrandt 
og hans Bande paa Kirkevejen og slæbt ved Haaret efter 
hans Hest til Drenderup. Men da var hun død. Adelbrandt 
fortrød sin udaad og tog sig af Dage. Derefter var der 
spøgeri paa Gaarden, hvorfor de gravede Adelbrandts 
Benrad op og anbragte den paa Gaarden, hvor den var, da 
jeg kom dertil. Hovedet laa i en Skrivepult; men da de vilde 
flytte det væk, snuppede jeg det og lagde det i en Kasse 
med Skod. Eleverne fra Højskolen kom jævnligt for at se 
den grumme Adelbrandts Hovedskal.  

 
En spændende handel om Mariegaard. 
Fra Drenderup tog jeg til Harts Minde, hvor jeg var i fire 
Aar. Men saa skulle jeg være dansk Soldat. Min Aargang 
havde dog endnu Ret til at stille en anden for sig, og det 
gjorde jeg og gav ham ti Daler maanedligt derfor. Men da 
min Løn var paa 1200 Daler om Aaret, var det jo ingen 
daarlig forretning for mig. Efter at have bestyret Emdrup 
Ladegaard ved København vendte jeg tilbage og overtog 
Forpagtningen af Kjerulfs Minde i Hjerndrup Sogn i tolv 
Aar. Saa var det, at det trak op til Handelen om Mariegaard 
i Gammel Haderslev. Amtsforvalter Laurids Skau havde jo 
købt Gaarden i 1855; ved sin død i 1864 efterlod han sig 3 
sønner, hvoraf den ene var Løjtnant; men karakterstærke 
var der ingen af dem, der var. To af sønnerne døde kort 
efter; Gaarden gik derefter over til den søn, der havde 
studeret Jura. Kandidaten, som han kaldtes, var gift med 
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Forstraad Schrøders Datter; men det gik tilbage med driften; 
de gik fallit. Saa overtog Forstraaden Mariegaard og drev 
den ved en bestyrer. Det gik ikke saa heldigt; der blev sat 
Gæld Aar efter Aar. 
Forstraaden havde hørt, at jeg havde en udmærket god 
besætning paa Kjærulfs Minde, derfor kom han en Søndag 
kørende til Hjerndrup for at se min besætning og de mange 
Svin. I 1883 – 84 havde vi 9000 Mk. Fortjeneste af Svinene 
alene. Forstraaden spurgte, hvor længe jeg havde forpagtet 
Kjerulfs Minde, og forslog mig at komme over og købe 
Mariegaard. Ja, naar man havde Penge, sagde jeg. 
Saa tag Forpagtningen! svarede han; han vidste ikke, jeg 
havde formue. Vi flyttede imidlertid til Skolegade i 
Haderslev, og saa forhandlede jeg for Alvor med Forst-
raaden paa ”Harmonien” om Mariegaard. Handelen 
begyndte ved 220.000 Mk. Da vi var naaet ned omkring 
170.000 Mk. vilde Brygger Fuglsang ogsaa købe Gaarden. 
Det vidste jeg ikke. Men saa skete der noget, som jeg ikke 
ventede. Det var Jacob Bruhn, Bramdrup, Falle Bruhns 
Fader, der var kendt for sit tyske Sindelag, der kom og 
sagde til mig:” Bryggeren siger, at nu har Jens Fuglsang 
faaet Værdien saa langt ned, at vi (Tyskerne) nu kan tage 
den.” Det var et nobelt træk af Jac. Bruhn. Kort efter var 
Handelen klappet og klar.  

 
Valgt til Kirkeældste – med dansk Forhandlingssprog: 
Der var et aar, hvor jeg var opgivet af Lægerne i Haderslev. 
De havde vist glemt det gamle Ord om Ugræsset! Jeg lod 
mig saa undersøge af Professor Reis i København, og han 
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anbefalede mig at rejse til Valdres i Norge. Inden jeg rejste, 
spurgte Pastor Prahl Dr. Magaard om mit helbred, og 
doktoren svarede: ” Han kommer ikke levende hjem!” – 
Naa, jeg var siden i Norge og kom hjem og naaede de 89! 
Pastor Prahl kom en Gang og vilde tale med mig under fire 
Øjne. Jeg var valgt til Kirkeældste i Gammel Haderslev; 
om jeg vilde tag imod Valget? Jeg sagde ham: ”Det undrer 
mig, at jeg er valgt, da det er de samme Folk, som har sat 
mig ud! Jeg vil sige Nej, fordi der er tysk Forhandlings-
sprog, og jeg vil ikke sidde og nikke og sige Ja og Amen til 
noget, jeg ikke forstaar!” Pastor Prahl svarede: ”Ja, De er 
valgt enstemmigt. Og jeg lover, at Møderne skal blive paa 
Dansk, for de kan alle ligesaa godt Dansk om Tysk!” 
Saa tog jeg imod Valget. I Forsamlingen sad Kancelliraad 
Christiansen, Købmand Jøhnk, Murermester Raben og jeg 
som de eneste Danske. Ved første Møde gjorde Pastor 
Prahl opmærksom paa, at der skulde forhandles paa 
Dansk. Raben, som dog ikke kunde meget Dansk, talte 
alligevel Tysk. Saa lettede jeg i Sædet og vilde fortrække; 
men Pastor Prahl lovede straks at oversætte. Saa maatte de 
finde sig i, at Pastor Prahl oversatte Rabens Tysk. Det gik 
uden Mislyd i den snes Aar, jeg var Kirkeældste, selvom jeg 
altid sagde min Mening rent ud fra den allerførste Gang, vi 
havde Møde.  
I Kampen om Jorden. 
Jens Fuglsang gør et Stands, da Kaffen kommer ind, og vi 
snakker om Dagens Hændelser og Byens Liv. Et langt Livs 
Forløb lader sig heller ikke oprulle ved et Eftermiddags-
besøg. 
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Jens Fuglsang er født på Klostergaarden i Maugstrup i 1842 
 
Det vil ogsaa være i frisk Minde, med hvilken Kærlighed 
gamle Jens Fuglsang omfatter sin Sognekirke. Det staar saa 
afklaret i Erindringen, hvorledes Fuglsang modtog 
Indsamlerne til Rejsning af Taarnet paa Gammel Haderslev 
Kirke. De var lidt matte, da de kom til ham, og noget 
tvivlraadige om, hvorvidt det nødvendige Beløb kunde 
naas, da Fuglsang roligt lagde Haanden over Listen og 
sagde: ”Jeg giver Resten”.” – Det var jo ikke nogen 
almindelig lille Rest, Fuglsang gav.  
I Byens Liv kom Fuglsang bl.a. ogsaa til at gribe ind som 
Følge af sin Tilknytning til Sparekassen for Haderslev Bys 
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Omegn. Ved Aarhundredskiftet, da Sparekassens 
Organisation ved den Tyske Borgerlige Lovbogs Indførelse 
maatte omdannes, indtraadte Jens Fuglsang i Sparekassens 
første Tilsynsraad. Da Sparekassen tyve Aar senere skulde 
omdannes endnu en Gang og føres tilbage til det, den 
oprindelig var, en baade i indre og ydre Forstand dansk 
Sparekasse, fik Jens Fuglsang sæde i den første Bestyrelse.  
Ikke alene for sit eget Vedkommende bevarede Jens 
Fuglsang en stor dansk Gaard paa danske Hænder; hans 
eneste Datter er gift med en dygtig dansk Landmand, som 
til sin Tid vil overtage Gaarden. I Jordkampen i videre 
Forstand tog Jens Fuglsang aktiv Del, da det efter 
Aarhunderedskiftet kneb med at redde danske Gaarde. Der 
var da en Aarrække, hvor en Kreds af fremragende 
Københavnere aarligt sendte 100,000 Kr. til Landsdelen 
som Hjælp i kampen om den danske Jord. Ved 
Fordelingen af disse Midler var Jens Fuglsang, Mariegaard, 
og grosserer Julius Nielsen, Damager, ikke blot Raadgivere, 
men virksomme Fordelere; et vanskeligt og ansvarsfuldt 
Hverv, som var i gode Hænder hos disse udmærkede 
danske Mænd.  
Aarene er gaaet; de har bragt deres Storme; men den gamle 
danske Eg er ikke ribbet for sine Blade. Jens Fuglsang har 
Livsens Kraft i Behold; Øjne som ser dybt og mildt, et smil 
som vinder og binder, og et hjerte som banker varm.  
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Kender du nogen? 

Dette hold folkedansere er fotograferet foran Kastvrå For-

samligshus omkring 1930. Vi mener vi kan genkende føl-

gende: 2 Hansi Thomsen, 3 Peter Jensen Rosengaard, 5 

Greis Krab,12 Ingrid Lauesgaard, 15 Astrid (Skøtt) Jacobs-

gaard, 18 Ellen Kræmer. 
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[Fang læserens 
opmærksomhed 
med et citat fra 

Arkivet i Multihuset i Simmersted er 
nu ved at være på plads. Der er 
kommet udstillingstavler op med 
skiftende udstillinger af arkivalier. 
På www.arkiv.dk kan du se hvad 
arkivet ligger inde med. Hvis du 
ønsker at se bestemte arkivalier er 
du velkommen. 
 
Ring til arkivleder Erik Grau på  
tlf. 29 44 84 22 og aftal nærmere. 
 

http://www.arkiv.dk/
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dokumentet, eller brug denne plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække 
dette tekstfelt til andre steder på siden.] 

Brug nettet… 
Internettet byder på næsten ubegrænsede muligheder for at 
granske historien. Lokalhistorie og gamle billeder kan i 
stort omfang findes på www.arkiv.dk 

Måske interessere du dig også for slægtshistorie, her er 
Rigsarkivet uvurderlig. Udover kirkebøger og folketællinger 
finder du masser af historisk materiale på www.sa.dk -og 
der kommer hele tiden nyt til. Det Kongelige Bibliotek 
rummer også masser af spændende historisk materiale, kig 
på www.kb.dk 
 

   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.sa.dk/
http://www.kb.dk/
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.  

 

Lokalhistorisk forening for  

Maugstrup, Kastvrå, 

Simmersted og Hjerndrup 

 

Medlemskort 2017 
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