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Forsidefoto: 

Mathias Lauesgaard, Simmersted, harker de sidste strå sammen efter 
høsten. Intet må gå til spilde. Billedet er taget sidst i halvtredserne. 
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Årsskriftet 2018 

 
 

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, Tove Steensbeck, Chr. Berg 
Erik Grau, Svend Lange samt suppl. Marianne Nielsen og 
Jørgen Nielsen 
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En gård og dens ejere gennem 100 år 
 
Af Signe Erlang 
 
I Hjerndrup sogn, som blev nedlagt ved kommunalrefor-
men i 1970, ligger gården ”Lamhavegaard”. Den er opført i 
årene 1880-1881 af en søn fra Hjerndrupgård, som hed Ja-
cob Juhl. Jacob Juhl havde forinden en mindre gård, som lå 
nær Hjerndrup kirke, jorden fra denne blev sammen med et 
større areal fra Hjerndrupgård tillagt den nyopførte gård, 
hvis navn Lamhavegaard blev opkaldt efter det område i 
Hjerndrup, som hed ”Lamhave”. Sagn fortæller, at der en-
gang havde græsset store fåreflokke i området, som ligger 
ca. 1 km nord for Hjerndrup kirke. Gårdens jordtilliggende 
udgjorde i alt 123 ha. (1 ha. = 10.000m2), heraf er ca. 33 ha. 
med skov, der hovedsageligt består af bøg. Mens gården var 
i slægten Juhl’s eje, blev en del af den sydlige bygningslænge 
benyttet til mejeri for egnens mælkeproducenter, indtil 1909, 
da det lokale andelsmejeri i Hjerndrup blev opført. Der fin-
des billeder af gården, hvor den store mejeriskorsten kan 
ses, den er fjernet sidst i 20’erne.  
 
Den 1. april 1914 blev Lamhavegaard erhvervet af Nis 
Hjort, hvis forældre havde en mindre gård i Hjerndrup. Han 
var gift med Kirstine, født Andersen, og var bestyrer på hen-
des fødegård, som ligger i den vestlige del af Hjerndrup og 
hedder ”Ellensvad”. Samme år udbrød 1. verdenskrig, som 
resultat af at den østrigske tronfølger var blevet myrdet af 
en serbisk bande i Sarajevo. I Sønderjylland, som var under 
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tysk herredømme, blev alle unge 
mænd indkaldt til krigstjeneste, her-
iblandt Nis Hjort, som ellers var meget 
dansksindet. Han måtte, kun 4 måne-
der efter overtagelse af den store gård, 
rejse fra den, og tage afsked med ko-
nen og 3 børn, for at deltage i krigen i 
både Frankrig og Rusland. De fire år 
krigen varede, måtte hustruen Kirstine 

drive den nyerhvervede gård, hvor der i 
staldene var ca. 50 malkekøer, avlstyre 
og ungkreaturer, svinebesætningen be-
stod af ca. 150 stk. og et fjerkræhold på 
300 høns.  
Af medhjælp havde fru Hjort en forval-
ter og en fodermester, 2 sønner Johan-
nes og Hans, på 10 og 12 år. Desforu-
den var der af det tyske krigsministe-
rium udstationeret russiske krigsfanger 
på gårdene, som deltog i arbejdet på 

gårdene, hovedsageligt med dræning af jorden. Til jordbear-
bejdning som pløjning, harvning, såning og høstning, var 
der 8 trækheste til rådighed. 
Efter krigen, da Nis Hjort var kommet hjem, kom mekani-
seringen langsomt i gang, så i 1923 blev den første traktor 
købt. Det var en Fordson med jernhjul. Som medhjælp på 
gården var der altid en fodermester, som boede i et hus, der 
tilhørte gården. Lønnen blev som regel udbetalt én gang om 
måneden, derudover 2-3 liter mælk daglig og 1-2 slagtesvin 

N. Johansen Hjort 

Kristine Hjort 
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om året. Markarbejdet var der unge fra egnen, der sammen 
med en daglejer og forvalter udførte.  
 
 

 
 
Lamhavegaard omkring 1936 
 
Nis Hjort havde mange hverv ved siden af landbruget, han 
var gennem 40 år sognefoged, 8 år sognerådsformand, for-
mand for Hjerndrup menighedsråd samt mejeriformand. 
Det medførte at han i 1960 af kongen, blev udnævnt til dan-
nebrogsmand. 
I 1951 forpagtede Nis Hjort gården ud til datteren og svi-
gersønnen, Marie og Anton Erlang. Samme år blev der købt 
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en helt ny traktor af mærket Nuffield, den havde gummihjul, 
et stort fremskridt, og begyndelsen til at afløse hestene med 
det tunge slæb med markredskaberne. 
 
Den 21. april 1958 led Lamhavegaard den skæbne, at alle 
avlsbygninger nedbrændte. Fodermesteren, som var blevet 
træt af dagligdagen, og tilligemed havde tandpine, tændte ild 
på halmloftet over kostalden kl. 04:30 om morgenen, og 
hurtigt stod bygningerne i flammer, undtaget stuehuset, som 
kun blev reddet da brandværnet overøsede det med vand.  
 
Ved branden omkom 68 kreaturer, ca. 30 svin, 350 dag-
gamle kyllinger, 1 hund, 600-800 tønder korn og mange ma-
skiner, heriblandt et tærskeværk og en traktor. Et stort op-
rydningsarbejde forestod inden der igen kunne bygges nye 
avlsbygninger.  
 

 
 
Lamhavegaard stuehuset i vinteren 2013 



 

8 

 
I løbet af sommeren 1958 var mange håndværkere beskæf-
tiget med at bygge gården op igen, murerarbejdet af murer-
mester Åge Johansen, Hjerndrup, tømrerarbejdet af Thyge-
sen fra Stepping og smedemester Poul Christiansen, Hjern-
drup, lavede staldinventar og vandinstallationer. Efter at de 
nye bygninger var taget i brug, skulle der igen indkøbes be-
sætning af både køer, kvier og grise, hvilket var en bekostelig 
affære. Forsikringsdækningen kunne langt fra erstatte det  
tabte, og det blev nogle svære økonomiske år før gården 
igen kom i fuld drift. 
 
I 1960’erne, hvor affolkningen fra landet til byerne tog til, 
og det blev vanskeligt at få medhjælp, måtter der investeres 
i mere mekanisering. Det førte til indkøb af en ny selvkø-
rende mejetærsker i 1961, det var en 7-fods International 
Harvester, som lettede høstarbejdet, og man blev frigjort for 
tærskearbejdet om vinteren. 

                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
Til Lamhavegaard fører en 
flot kastanje allé på ca. 500 
meter fra Hjerndrupvej lige 
øst for Hjerndrup kirke. 
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Den 1. april overdrog Nis Hjort, efter 50 års ejerskab, går-
den til forpagterparret Marie og Anton Erlang, der fortsatte 
driften med alsidigt landbrug, altså mælkebesætning, mark- 
og skovbrug. Nis Hjort døde i 1968 på gården, 88 år gam-
mel, han var de sidste år blevet plejet af sin datter Marie.  
 
Marie og Anton Erlang fik sammen 6 børn: Ruth Wilhel-
mine, Nis Peter, Vagn Egon, Edel Kirstine Marie, Gurli 
Margrethe og Vibeke Agnete. Vagn Egon Hjort Erlang 
overtog i 1977 den ene halvdel af Lamhavegaard, hvorefter 
han så overtog resten af Lamhavegaard i 1991.  
Lamhavegaard er gennem de senere år løbende blevet ud-
bygget og moderniseret. I 1986 blev malkebesætningen solgt 
og staldbygningerne er nu ombygget til slagtesvin, og der 
produceres årligt ca. 5000 stk. Vagn Egon døde i sommeren 
2013 66 år gammel, hvor han efterlod sig sin kone Vera Er-
lang og deres 3 børn: Julie Marie, Signe og Jeppe. Vera Er-
lang driver i dag gården, hvor der hører 124,64 hektar jord 
til og 32,4 hektar skov. Jorden er bortforpagtet til Otto Ge-
erthsen, der forpagter 48,26 hektar samt amerikanersiloen 
og til Nis Gråkjær Autzen, der forpagter 76,38 hektar sam-
men med de to staldbygninger med slagtesvin.  
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Kastvraa Forsamlingshus 
 
Af Jørgen Nielsen 
 
I princippet var der forsamlingsfrihed i Nordslesvig, men i 
praksis blev der ofte lagt hindringer i vejen. Kroer og 
hoteller der lagde lokaler til danske møder kunne risikere at 
få frataget spiritusbevillingen eller på anden måde blive 
chikaneret. Dette gjorde det naturligvis vanskeligt at finde 
lokaler, hvor man kunne mødes, særligt hvis emnet var af 
national karakter. 
Behovet for at få egne lokaler var derfor stort, og der blev 
bygget forsamlingshuse mange steder i landsdelen. Således 
også i Maugstrup og Sommersted sogne.  Her var der blevet 
afholdt flere møder i den anledning, men planerne var altid 
strandet på grund af uenighed om beliggenheden, men nu 
så det ud til, at der blevet opnået enighed om at bygge et 
forsamlingshus ved mejeriet Godthaab. Her have møller 
Nissen tilbudt gratis grund og gratis elektricitet til huset, da 
han planlagde at indlægge elektricitet i møllen.  Hidtil havde 
Maugstrup været mest stemt for en placering ved Maugstrup 
Station, mens Sommersted trak i retning mod Sommersted. 
På et møde på mejeriet Godthaab, hvor der var mødt 20 
mand, blev det besluttet at bygge Forsamlingshuset. Der var 
tegnet andele for 4.500 mark i størrelser på 25 mark pr. styk, 
så alle kunne være med. Der blev valgt en bestyrelse på 6 
mand, som blev pålagt at sørge for at huset blev bygget 
snarest muligt, når tegninger og de fornødne tilladelser var 
bragt i orden. Placeringen skulle være på den af møller 
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Nissen tilbudte grund. 
 Der blev i øvrigt på mødet udtrykt kritik af den påvirkning 
Indremission havde på befolkningen i sognene. "Der er i 
vore sogne en hel del, som er bleven påvirkede af 
Indremission, og af dem har næsten ingen taget del i 
foretagendet. Folk, som før har været gode danskere og 
ivrigt taget del i vor nationale kamp, er ved at blive 
missionsksindede blevne fuldstændig ligegyldige for den 
nationale sag" 
 Men diskussionen om husets placering var ikke stoppet 
hermed. Nu havde gdr. Michaelsen købt en byggegrund, 
som han ønskede at skænke til formålet, grunden lå i 
umiddelbar nærhed af Kastvraa Station og den placering 
opfyldte Sommersted fløjens ønsker, og den oprindelige 
beslutning blev i sidste øjeblik omstødt til fordel for denne 
placering. 
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Huset bygges 
 
Arkitekt Gydesen fra Haderslev tegnede huset og bygmester 
Schmidt i Sommersted opførte det for en sum af 5.000 mark 
plus en sum på 1500 mark til Møllers Dampteglværk i 
Sommersted.  
Det hele inkl. inventar endte på 8.711 mark som blev 
finansieret dels ved salg af aktier og dels ved et lån i 
Sparekassen. 
I november 1908 stod huset færdigt og det blev markeret 
med en stor indvielsesfest søndag den 8. november, hvor 
der var taler af en række af egnens personligheder. 
En journalist fra Dagbladet Hejmdal var til stede, og han 
indledte sin artikel med følgende meget malende 
beskrivelse: 

 
"Der er noget pynteligt over Forsamlingshuset i Kastvraa. 

De røde Murstenssejl paa den hvide Grund, Buen over de 
høje, smaarudede Vinduer, virker imponerende, 
indbydende. Salen bærer præg af det Formaal, den tjener. 
Loftets lyse Hvælving højner Rummet, Vægfladens gule 
Farve staar varmt og roligt til det hvide Træværk. En 
mindre, tilstødende Sal, som er holdt i dybeste rødt, 
fortsætter Rummet, afslutter det som Koret i et Kirkeskib. 
Talerstolen frister til at fastholde Billedet. Den har i 
Modsætning til almindeligt Brug samme plads i Rummet 
som Kirkens, og den bærer sit Navn med ære. Den er et 
Kunstværk fra arkitekt Balsøs haand. Mørk bejdset fyrretræ, 
indlagt med lysegrønt, paa forsiden tre hvide Liljer i grøn 
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Indfatning. En stilfuld og værdig Talerstol, rummelig og 
spartansk tillige, en velgørende kontrast til de grimme, 
snoldede Talerstole, som skamferer mange 
Forsamlingshuse. Møblerne i den lille Sal er holdt i samme 
Stil 
Man føler, at der er god Mening i gamle Peter Skaus 
Indvielsesord: 
Dette Hus skal være indviet til Folkelivets og    
Folkeaandens Styrkelse paa kristelig Grund. 
Rummet bekræfter det." 

 
De tyske myndigheder 
 
Forsamlingshusene og det der foregik i dem, var en torn i 
øjet på myndighederne, og de blev nøje overvåget. Direkte 
forbyde møderne kunne man ikke, men der blev ikke 
forsømt nogen chance for at chikanere. Således fortælles der 
om et arrangement i Kastvraa, hvor gendarmen mødte op 
og forbød servering af kaffe -man havde ikke søgt om 
tilladelse....  Det blev dog løst ved at P. Fuglsang fra 
Maugstrup hyrede et par personer blandt forsamlingen til at 
servere kaffen, derved blev sammenkomsten til en privat 
sammenkomst, og gendarmen kunne ikke gøre noget. For 
en sikkerheds skyld blev han dog udenfor huset et stykke 
tid. 
 
Også sociale hensyn 
 
Det nye forsamlingshus blev flittigt benyttet af egnens 
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beboere og foreninger. Her kunne man dyrke gymnastik, 
danse folkedans, spille dilettant, holde møder eller afholde 
fester. Alt sammen noget man ikke havde haft mulighed for 
i samme udstrækning tidligere. Også til private fester blev 
huset flittigt benyttet, f.eks. kostede det i tyverne 10- 25 kr. 
for private at leje huset. Mindre bemidlede kunne få huset 
gratis, noget der understregede at her var der tale om et hus 
for hele folket. 

 
Dilettant i Kastvraa Forsamlingshus januar 1965 
Her opføres stykket: Livet på Hegnsgaard.  
De medvirkende fra venstre: Chresten Berg, Villy Staub, Lis Kjær, 
Åge Kjær, Johannes Nielsen, Sonja Leth, Haise Petersen, Oluf 
Ravn, Tage Petersen og Sine Juhl. 
Desuden medvirkede Inger Juhl og Michael Juhl. 
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En epoke er slut 
 
I 1967 var det slut, huset var i en dårlig forfatning og en 
kostbar renovering var påkrævet, samtidig med at brugerne 
af huset efterhånden havde søgt andre muligheder. Således 
havde ungdomsforeningen flyttet deres arrangementer til 
gymnastiksalen i Simmersted og da mejeriet i Kastvraa var 
blevet sammenlagt med Moltrup-Bjerning, var det 
økonomiske grundlag for huset væk. Det var efterhånden 
også blevet vanskeligt at skaffe værtsfolk, så på en 
generalforsamling i februar 1967 blev det besluttet at søge 
forsamlingshuset solgt, evt. til beboelse. Enden blev at huset 
blev solgt til Aage Juhl, som rev det ned og benyttede 
grunden til nybyggeri. 
 
Kilder: Rigsarkivet og Dagbladet Hejmdal 
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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: 

 
Dannevirke 22. juni 1917: 
Nedbrændt Mølle. (Dv) I Onsdags Aftes ved 8-Tiden 
nedbrændte Maugstrup Mølle. 
Beboelseshuset og en Bræddelade lykkedes det tililende Folk 
ved ihærdigt Arbejde med Maugstrup Sprøjte at redde. 
Der brændte desværre en Del Brødkorn. Ilden antages 
opstaaet ved Selvantændelse. 
 

Maugstrup Mølle 
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Hejmdal 18. oktober 1917: 
Forbrug af beslaglagt Korn. 
Møller Niels Sørensen Johansen fra Maugstrup var anklaget 
for som Forpagter paa den for nogen Tid siden nedbrændte 
Mølle i Maugstrup i en hel Del Tilfælde at have tilbageholdt 
mindre Mængder af det Korn, der var indleveret til Maling. 
Han tilstod dette og udtalte, at det havde drejet sig om 2-4 
Pund af hver 100 Pund, men dette var brugeligt hos 
Møllerne af Hensyn til kornets Svind ved Malingen. De 
fleste af hans Kunder havde ogsaa vidst det. Naar der i 
enkelte Tilfælde havde været Tale om større Mængder, saa 
havde det været Tilfælde, hvor der forelaa en Forseelse og 
han havde vejet urigtigt, men uden Forsæt. 
Den Anklagede var i sin Tid ogsaa mistænkt for at have 
paasat Ilden i Møllen, men denne Sag blev standset af 
mangel paa Beviser. Ved Oprydningen af Brandstedet 
forefandtes der et meget lavere Kvantum Korn, end der 
skulde have været, og det antages, at Johansen havde solgt 
af Kornet og for at dække dette havde paasat Ilden. 
Angaaende kornets Svind under Malingen afhørtes der en 
Sagkyndig, som udsagde, at det var brugeligt at fradrage en 
vis Procentsats 
Endvidere sigtedes Johansen for i en hel Del Tilfælde at 
have købt mindre Mængder Byg, Hvede osv og senere solgt 
dette videre til forskellige Aftagere. Efter foretagne 
Undersøgelser havde man faaet opdaget at han havde Solgt 
mere end han havde Købt, Kornet, der skulle have været i 
Møllen ved Branden, beløb sig til 116 Centner, medens der 
efter Branden kun forefandtes 27 Centner. Statsadvokaten 
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ansaa den Anklagede for skyldig i Underslæb samt i 
utilladelig Handel med Brødkorn og androg paa en samlet 
Fængselsstraf af 6 Maaneder. 
Efter en længere Raadslagning naaede Retten til frifindelse 
angaaende Underslæbet, men for ulovlig Køb og Salg af 
Brødkorn idømtes den Anklagede en Pengebøde paa 1000 
Mark. Disse gjaldt dog som betalt ved Varetægtsarresten. 
 
Horsens Folkeblad 17. september 1915: 
Dømte Hestesmuglere. Købmand Jensen, Kastvraa i 
Sønderjylland, og Tjenestekarl Poul Hansen af Øster 
Gjesten, som forleden forsøgte at smugle en Hest over 
Grænsen ved Frederikshøj og fik den konfiskeret, er nu 
bleven idømt hver en Bøde paa 600 Kr. De betalte begge 
Bøderne kontant. 
 
Hejmdal den 18. november 1918: 
Ved Nævningeretten i Haderslev. Murer Gotlieb Jasper 
fra Hejsager stod anklaget for Beskadigelse af Ting. Den 
anklagede, der er kommen fra Eckenførde Egnen, har været 
gift med en Datter af Landmand Hommelhoffs Enke fra 
Maugstrup. Da Enkens Sønner var indkaldte til Militæret, 
kom Datteren hjem med sin Mand for at hjælpe Moderen. 
Det herskede et meget ulykkeligt Forhold mellem 
Ægtefolkene efter den Anklagedes Udsagn. 
En Morgen - den 25. juli 1917 -  var han kommen ind til sin 
Morgenmad, og da Mælken havde været meget varm, havde 
han brændt sig paa Emaillekoppen, som han drak af. Han 
havde tilraabt Konen, at hun ogsaa skulde have Snuden 
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forbrændt. Konen gik nu ud i Stalden for at røgte sin 
Gerning, Moderen havde ligget syg i Sengen. 
Da Manden nogen Tid efter kom ud i Stalden, havde han 
sagt til Konen, at hun kunde gaa ind og se, hvad han havde 
gjort med deres Tøj. Hun gik ind og fandt alt sit eget og 
Moderens Tøj skaaret eller klippet i Stykker. Senere havde 
han bibragt Køerne livsfarlige Saar med en Kniv. Og endelig 
havde han baaret Sengeklæder og Bunker af Linned ud paa 
Marken udenfor Huset, hældt Petroleum over det hele og 
stukket Ild til det. Hommelhoffs hentede saa 
Kommuneforstanderen, og Jasper forsvandt derpaa. Han 
gik til Haderslev, hævede en Del Sparepenge, som han 
sendte til sine Forældre. Senere blev han fastsat i 
Simmersted og ført til Slesvig til Undersøgelse af hans 
Sjælstilstand. 
Konen kunne ikke afhøres mere som Vidne, da hun 
imidlertid er død paa Diakonissestiftelsen i Flensborg. 
 
Hejmdal den 10. Juni 1916: 
Enken L. fra Hjerndrup stod anklaget for at for at have 
behandlet de russiske Fanger, som arbejde paa Gaardejer 
Hansens Gaard i Hjerndrup, med alt for stor Venlighed, og 
for at have givet dem Kaffe. Efter den Anklagede var bleven 
afhørt, var Amtsadvokaten kommen til den Overbevisning, 
at tilfældet laa ret mildt, og androg paa 15 Mark i Bøde. 
Retten gik endnu længere ned og idømte hende en Bøde paa 
5 Mark. 
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Hejmdal den 19. juni 1917  

Referat fra Edsvorne retten i Flensborg 1917 

Barnemord i Simmersted 
Anklaget stod den 17. Marts 1899 i Skanderup i Danmark 
fødte Tjenestepige Karoline Kristine Sørensen, sidst i 
Simmersted, der sigtedes for Barnemord. Den Anklagede 
var forlovet med en Soldat, der havde været i Felten siden 
krigens Begyndelse. Forholdet var ikke forblevet uden 
Følger og hun ventede sin Nedkomst i Juni Maaned. I 
begyndelsen af Marts kom imidlertid Breve, som hun 
havde skrevet til Kæresten tilbage med Paategnelsen: 
"Savnet". Da den Anklagedes Moder fik Datterens 
Tilstand at vide, kom hun til Simmersted og gjorde hende 
store Bebrejdelser og forbød hende at komme hjem, hvis 
hun ikke var gift inden 1. April. Den 28. Marts blev Barnet 
imidlertid født i Dølgsmaal og har efter Pigens egen 
Paastand levet ved Fødselen. Ved denne Lejlighed følte 
hun sin hele Ulykkes Tyngde, og hun fattede den Tanke at 
dræbe Barnet. Efter at Barnet var dødt, svøbte hun det i et 
Klæde og gemte det i Sengen. Den næste Dag nægtede hun 
over for sin Madmoder at have født, og først da man 
tilkaldte en Læge, indrømmede hun det, og Barnet blev 
fundet. Hun tilstod i Gaar alt. En hel Del Vidner, der 
afhørtes, gav hende et godt Skudsmaal. 
Derpaa tog Statsadvokaten Ordet og bad de Edsvorne om 
at besvare Spørgsmaalet om skyldig i Barnemord saavel 
som Spørgsmaalet om formildende Omstændigheder i 
Overensstemmelse med hans Udtalelser. Efter en kort 
Raadslagning lød de Edsvornes kendelse i 
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Overensstemmelse hermed. Statsadvokaten androg derpaa 
paa 2 Aar og 6 Maaneders Fængsel. Dommen lød paa en 
Fængselsstraf paa 2 Aar, hvoraf 2 Maaneder fraregnes for 
afsonet Varetægtsarrest. Den Anklagede har siddet 
arresteret siden 30. Marts i Aar. 

 
 

 

Tiden der fulgte… 

Af Aage Kjær 

 Lørdag morgen den 5. maj 1945, medens kirkeklokkerne 

ringede freden ind, tog min far mig med til Haderslev. gen-

nem det nyudsprungne landskab, for at opleve krigens af-

slutning. Hvor blandt andet jeg på nært hold så holdende 

Hvide Busser med medtagne fanger fra Neungamme. Der 

hjemme på gården var der opbrud. En tysk hærstab havde 

invaderet Kastvrå i krigens sidste måneder. Hos os brugte 

man det halve stuehus til krigsret. Her reciderede en ge-

stapo og en civildommer med personale og rideheste i stal-

den. Daglig kom soldater til retsforhør, hvor mildeste straf 
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var tjenesteforsendelse til Østfronten for de grædende sol-

dater. For os drenge var det en spændende tid. Vi færdedes 

uhindret mellem soldater og materiel. Rigtig spændende 

blev det, da værnemagten snart var væk. De mange efter-

ladte ting passede til vores fantasi i legene. Der var gasma-

sker, kikkerter, skrivemaskiner, signalmateriel og ting som 

var værre. Blandt andet fandt vi deponerede ting på bun-

den af branddammen, hvor vi badede. Jeg husker et tysk 

gevær, som vi fandt. Det holdt vi hemmelig. Nogle af by-

ens karle kørte rundt på efterladte motorcykler. Efterhån-

den kom danske myndigheder og fjernede det synlige. Jeg 

kører stadig med et tysk soldatertæppe i bagagerummet. 

Dagligdagen kom snart, og vi vendte tilbage til de gamle 

lege "med vores krigserfaring!" Drengene havde jo også ar-

bejdsmæssige pligter hjemme på gårdene. Krigen havde 

været en frygtelig tid, hvor jeg som 10 årig fulgte med i, 

hvad der skete. 
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Forligsmanden i Simmersted 
 
Ved lov af 29. marts 1879 blev der indført en 
forligsmandsordning i den lokale retspleje. For hver 
kommune eller for flere kommuner i fællesskab blev der 
valgt en forligsmand (tysk: Schiedsmann). Denne post var et 
ulønnet æreshverv. Forligsmanden skulle mægle og søge at 
forlige de stridende parter i de mindre omfattende sager. 
Det kunne være injuriesager og sager om legemsbeska-
digelse, hvor forligsmandens inddragelse var obligatorisk for 
parterne, og det kunne være formueretlige og andre sager, 
hvor den var frivillig. Typiske forligs-mandssager var 
uenighed mellem husbond og tjenestefolk, mester og 
lærling, udlejer og lejer af boliger og jord, sælger og køber af 
kvæg, håndværker og kunde, krovært og gæst etc. Hegns- og 
vandløbsstridigheder forekom også hyppigt. Sagerne skulle 
afgøres af den forligsmand, i hvis distrikt den indklagede 
boede. Forligsmanden førte en protokol over de sager, han 
behandlede. Heri beskrev han stridens genstand og det 
forlig, som eventuelt blev opnået. 
I det følgende er der gengivet nogle sager fra forhandlings- 
protokollen:  
 
Simmersted d- 28. August. 1894 
 
I Mødet i dag mødte begge Parter, Gaardmandssøn Jørgen 
M. Søeberg fra Maugstrup, som havde stillet Andragenet og 
Anders Petersen fra Maugstrup, Modparten. Stridens 
Gjenstand: Fornærmelse i Ord: Forligsmødet afsluttet 
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således: Anders Petersen giver J. M. Søeberg en 
Æreserklæring, som Anders Petersen paa sin egen regning 
skal lade indrykke een gang i Dannevirke, saaledes lydende: 
Æreserklæring. "De fornærmelige Udtryk som jeg har udtalt 
mod Jørgen M. Søeberg fra Maugstrup og Familie tager jeg 
hermed tilbage og erklærer disse Udtalelser for døde og 
magtesløse" 
Tillige betaler A. Petersen Sagens Omkostninger. 
Forelagt, vedtaget og underskrevet.  
Jørgen Mathiesen Søeberg             A. Petersen  
Til Bekræftelse: 
G. H. Riis, Forligs-kommisair 
 
 
Simmersted d. 28 November 1894 
 
I Mødet i dag mødte begge Parter, Pagter Elias Juhl fra 
Maugstrup Vestermark, som havde stillet Andragenet, og 
Gaardeier Christian Gellert, ligeledes fra Maugstrup 
Vestermark, Modparten. 
Striden Gjenstand: Udspredelse af et ærekrænkende Rygte: 
Klageren paastod nemlig, at Gellerts Kone til deres 
Tjenestepige Meta Margrethe Knudsen har udsagt et 
ærekrænkende Rygte. 
Modparten paastaar, at dette ikke er Tilfældet, og nægter 
derfor at give Klageren Æreserklæring eller nogensomhelst 
Oprejsning, Hvorfor Forligs forsøget mislykkedes. Begge 
Parter mødte paa sin Kones Vegne. 
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Til Bekræftelse 
G. H. Riis 
Forligs-kommissair  
Gebühr: Tilsigelse    25 M 
for Mødet                25 M 
for Udfærdigelsen    25 M 
                                75 M 
 

Simmersted den 26. februar 1895 

 

I Mødet i dag mødte begge Parter, Tjenestepige Cathrine 
Kühl, som havde stillet Andragenet og Gaardmandssøn 
Hans Peter Nissen, Modparten, begge fra Simmersted. 
Stridens Gjenstand: Klageren paastod at være bleven 
mishandlet af hendes Madmor, Gaardmand Hans Peter 
Nissens Kone har nemlig nappet hende i Armen og rykket 
hende i Haaret. Dette skete igaar den 25. Februar og to 
gange tidligere. Hans Peter Nissen mødte paa sin Kones 
vegne.  Der mægledes forgæves forlig mellem Parterne og 
Forligsforsøget mislykkedes. 
Til Bekræftelse 
G. H. Riis 
Forligs-kommisair 
 
Kilde: Rigsarkivet 
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Apotekeren fra Præstø fandt sine aner i 
Simmersted. 
  
Af Trine Marie Clausen. 
 
Allan Christian Terp har brugt mange timer på 
slægtsforskning og ved hjælp af kirkebøger og besøg på 
Aabenraa Landsarkiv, fandt han frem til Simmersted, hvor 
familien Terp har boet i generationer. 
Han tog turen Simmersted og søgte efter spor af hans 
forfædre. Vi havde ikke meget at bidrage med, men jeg ved, 
vi har en mark som hedder Terps mark, og den har været i 
familien Terps eje. Gården, hvor familien Terp har levet er 
ikke mere. Terps mark er i dag plantet til med juletræer. 
Allan ville gerne se marken, så vi gik derop og han fik et lille 
juletræ med hjem. Det var i november måned, julen 
nærmede sig. Allan nyder at besøge Sønderjylland og især 
nu, hvor han har fået en ny gren til sit stamtræ. 
Sidste nyt: Allan søgte og fandt hans oldemor Anne 
Magdalene Lund Simmersted og hun havde en søster der 
hed Kirsten Marie Lund, og det er min oldemor. 
Allan har skrevet to bøger om familien Terp. 
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100-året for afslutningen af  
Første Verdenskrig  
I år er det hundred år siden første verdenskrig sluttede. 
Våbenhvilen blev underskrevet i en togvogn i 
Compiègne Skoven i Frankrig til ikrafttræden den 11-11-
1918 kl. 11. Her mødtes en tysk forhandlingsdelegation 
med de vestlige magter med marskal Foch i spidsen.  
 

Her ses den tyske 
forhandlingsdelegation passere 
frontlinjen på vej til Compiègne 
Skoven. 
 

 
 
 
Forhandlerne ved den berømte 
togvogn hvor våbenhvilen blev 
underskrevet. 
Da fredstraktaten blev 
undertegnet den 28. juni 
1919, erklærede marskal 
Foch: "Dette er ikke en 
fred. Det er en våbenhvile i tyve år". Hans ord viste sig 
profetisk: Anden Verdenskrig startede tyve år og 64 dage 
senere.   
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Krigen er det værste verden endnu har set. Krigen kostede 
omkring 10 millioner menneskeliv, heraf godt 5000 
sønderjyder. Dertil kommer de mange som blev invalideret 
for livet af psykiske skader, giftgas og ødelagte lemmer. 
Også i 100-året for våbenhvilen vil vi mindes dem fra vore 
sogne der aldrig kom hjem. 
 
Døde i 1. verdenskrig, der havde bopæl i vore sogne 
ved indkaldelsen: 
 
Jørgen Nielsen Overbeck, Maugstrup,  
wehrmann, regiment 86. Født 26-7-1881 faldet den 26-9- 
1914 ved Nyon (Tracy le Val) i Frankrig. 33 år. 
 
Niels Petersen, Simmersted,  
wehrmann, regiment 84. Født 12-6-1879. Faldet den 3-9-
1915 ved Grodno i Rusland. 36 år. 
 
Niels Christian Kunz Petersen, Maugstrup, pioneer, 
10. Bataljon. Født 23-4-1891. Død den 23-10-1918 på 
lazaret nr. 7 i Wilhelmshafen. 27 år. 
 
Hans Asmus Lausen, Ringtved,  
füsilier, regiment 86. Født 8-9-1894. Faldet den 14-9-1914 
ved Autreches i Frankrig. 20 år. 
 
Lauritz Petersen Lind, Simmersted Mark,  
grenadier, regiment 2. Født 1-2-1881. Faldet den 30-7-1915 
ved Rejowiec i Rusland. 37 år. 
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Lauritz Christian Täkker, Maugstrup,  
ersatz-reservist, regiment 59. Født 9-10-1893 Døde af de 
kvæstelser, han fik 23-06-1915, den 26-6-1915 ved 
Rezekosy, Galizien. 22 år. 
 
Marius Theodor Jessen, Simmersted, 
 musketier, regiment 11. Født 1-10-1899. Faldet den 23-7-
1918 ved Champlat i Frankrig. 18 år. 
 
 Peter Hansen Kipp, Simmersted,  
jäger, 9 bataljon. Født 20-12-1872, døde 6-9-1917 på 
lazaret i Trauenstein. 44 år. 
 
Wilhelm Krebs, Maugstrup,   
gefreiter, 3. regiment 3. Født 22-2-1891, Faldet 2-5-1915 i 
Karpaterne (Gorlice-Tarnow) i Rusland. 23 år. 
 
Jens Peter Schäfter, Simmersted,  
musketier, regiment 19. Født 31-5-1898, død 23-3-1918 
ved Hermies (Lille) i Frankrig. 19 år. 
 
Wilhelm Autzen, Maugstrup. 
Født 23-9-1893. Faldet den 14-6-1915 ved Puisaleine i 
Frankrig.  
 
Carl Wilhelm Autzen, Maugstrup,  
unterofficier, regiment 163. Født 5-6-1892. Faldet den 16-
9-1914 ved Elincourt i Frankrig. 22 år. 
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Søren Hansen Krab, Maugstrup,  
musketier, regiment 84. Født 1-5-1894. Død den 9-8-1916 
på Louisehospital i Aachen. 22 år. 
 
Rasmus Isaksen, Maugstrup,  
wehrmann, regiment 86. Født 22-5-1882. Faldet den 26-8-
1914 ved Overdevaert i Belgien.  32 år. 
 
Otto Theodor Iversen, Maugstrup,  
gefreiter. Født 19-2-1897. Døde den 25-8-1918 i 
fangenskab i Frankrig.  
 
Jørgen Rasmussen, Simmersted. 
Født 22-7-1884. Faldet den 22-8-1918 ved Le Comte i 
Frankrig.  
 
Hans Peter Møller, Simmerstedholm,  
landsturmmand, regiment 53. Født 29-6-1880. Faldet den 
23-8-1916 ved Verdun (Crepion) i Frankrig. 36 år.  
 
Hans Jessen Skjøth, Maugstrup,  
musketier, regiment 93. Født 27-7- 1897 Faldet den 1-10-
1916 ved Somme, Courselette i Frankrig. 19 år. 
 
Peter Skjøth, Maugstrup,  
regiment 23. Født 14-4-1892. Faldet 25-11-1914 ved 
Strykow, Galizien. 23 år. 
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Chresten Friis, landsturmmand, regiment 86. Født 9-9-
1879. Faldet den 3-9-1916 ved Berny en Santerre i 
Frankrig. 36 år. 
 
Jens Appel Friis, Simmersted. 
Født 21-3-1887. Død den 26-6-1918 på Sc. Franciskus 
Hospital i Flensborg. 32 år. 
 
Nis Mathiesen Fuglsang, Maugstrup,  
grenadier, regiment 5. Født 4-3-1892. Faldet 11-10-1914 
ved Magdalenka i Rusland. 22 år. 
 
Johannes Iwersen Skytt, Maugstrup,  
wehrmann,  regiment 86. Født 14-12-1884. Faldet den 7-
10-1914 ved St. Aurin i Frankrig. 30 år. 
 
Andreas Clausen, Maugstrup,  
landsturmmand, regiment 75. Født 2-4-1883. Faldet ved 
Somme (Barlenz) i Frankrig. 33 år. 
 
Jørgen Nielsen, Simmersted,  
gefreiter, regiment 89. Født 13-8-1885. Faldet 13-11-1918 
ved Schweighausen, Kreis Niederlahn. 33 år.  
 
Hjerndrup Sogn: 
 
Rudolf Fiedler, Hjerndrup,  
gefreiter. Faldet den 12-6-1915 ved Sucha i Rusland. 
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Rydich Nissen Bruhn,  
ersatz reservist, regiment 31. Født 9-6-1883. Død den 27-
6-1915 på Lazarett V, Aachen i Tyskland. 32 år 
 
Johannes Peter Christian Schült,  
Hjerndrup. Født 28-1-1886. Faldet 3-1-1915 I Frankrig.  
 
Paul Arno Uhlig, Hjerndrup,  
wehrmann, regiment 86. Faldet den 22-5-1916 ved Vimy 
Höhe i Frankrig. 32 år 
 
Johan Jura, Hjerndrup. 
Født 14-5-1895. Faldet den 28-11-1917 i Frankrig.  
 
Gustav Kalke, Hjerndrup,  
musketier, regiment 18. Død den 20-2-1915 på Reserve 
Lazarett I i Nürnberg, Tyskland. 24 år.  
 
Anders Nissen Gemmer,  
hornist, regiment 128. Født 15-3-1892. Faldet den 29-12-
1914 ved Borzymow i Rusland. 22 år. 
 
Kastvraa:  
 
Otto Franz Müller,  
Kastvraa, landsturmmand. Faldet den 7-9-1915 ved 
Sztrupin i Rusland. 28 år.  
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Jes Christian Lund,  
Musketier. Født 12-7-1897. Faldet den 30-3-1918 ved 
Arras i Frankrig. 20 år.  
 
Kilde: Dansk Demografisk Database og Internettet 
 

 
Hvis du vil vide mere.. 
Kaj Skov i Maugstrup har samlet en mængde information 
om krigen og dens ofre. Oplysningerne har han samlet i en 
mappe som vil være tilgængelig for alle interesserede, og 
blive præsenteret på 100-års dagen for våbenhvilen, 
 

den 11–11-2018 i Maugstrup Præstegård. 
 

Efter præsentationen vil du kunne se mappen på 
Lokalhistorisk Arkiv i Simmersted. 
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Besøg arkivets hjemmeside 
simmerstedarkiv.dk 
Her finder du nyttige oplysninger om 
foreningen, bl.a. er registreringen af alle 
ejendomme i Hjerndrup nu færdig, og 
kan ses online. Du kan også høre 
interwievs med folk her fra egnen. 
 

 
Andre interessante sider: 
 

www.arkiv.dk         
I Arkiv.dk søger du i materiale, der 

opbevares i mere end 500 danske arkiver. 
 

Besøg også facebookgruppen 
Gamle billeder fra Maugstrup sogn. 
 

http://www.arkiv.dk/
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Hjælp os med at registrere ejendommene i 
Simmersted, Maugstrup og Kastvraa 
 
Lokalhistorisk Forening har de seneste år gennemført en 
registrering af alle ejendomme i Hjerndrup med 
oplysninger, i det omfang det har været muligt, om 
opførelses år, hvem der har opført ejendommen og ejere 
og beboere gennem tiderne. Desuden har vi fotograferet 
ejendommene. Resultatet kan du se på simmerstedarkiv.dk 
under punktet Hjerndrup Huse 
 
I den nærmeste fremtid går vi i gang med en lignende 
registrering i Simmersted, Maugstrup og Kastvraa -og det 
er her vi får brug for din hjælp. Fortæl os hvad du ved om 
den ejendom du bebor/ejer, og har du eventuelt gamle 
billeder af ejendommen, så ville det være helt perfekt.  
Giv os et praj på louisetoftpetersen@gmail.com det vil 
lette arbejdet gevaldigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:louisetoftpetersen@gmail.com
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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.  

 
 
 
 
 

 

Lokalhistorisk forening for  

Maugstrup, Kastvrå, 

Simmersted og Hjerndrup 
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