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Årsskriftet 2019 
 
 

Vi håber du får glæde af indholdet og måske selv får lyst at 

bidrage til næste årsskrift. Måske kender du én som er 
opvokset i området og flyttet til en anden landsdel. 
Historien må meget gerne være om dagligdagen som du 
oplevede den i din barndom. Skiftedag, juleforberedelser, 
markarbejdet, familieliv på godt og ondt. 
 
Arkivet modtager alle skriftlige materialer såsom billeder, 
dagbøger, protokoller, breve, postkort, mv. Er du i tvivl, så 
kontakt os, smid endelig ikke noget væk, når du rydder op.  
 
Selvom materialerne ikke er lokale vil vi gerne bringe dem 
videre til rette lokalarkiv.  
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
Louise Toft Petersen, Tove Steensbeck, Erik Gram, 
Erik Grau, Svend Lange samt suppl. Svend Erik 
Lauesgaard Hansen og Jørgen Nielsen 
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Stort og småt fra gammel tid 
Af Aksel Gyldenkærne 

En begravelse i stilhed 

Da pastor Lavesen i begyndelsen af februar 1699 kom til 
Hjerndrup for at holde gudstjeneste, blev han forbavset, 
for på kirkegården så han en grav, som ikke plejede at være 
der. 
At Hjerndrups beboere sådan havde holdt begravelse uden 
præst, kunne ikke være rigtigt, så han gik i gang med at 
undersøge sagen og fandt ud af, at den begravede var en 
fattig kvinde, Anna Christensen, som havde boet til leje 
hos Per Madsen i Favervrå. Søndag aften var hun kommet 
ind på Marcus Nissens gård i Hjerndrup og havde bedt om 
at måtte overnatte dér, men det ville gårdens tjenestefolk 
ikke give lov til. 
Karlene havde båret tiggersken ud og ladet hende falde så 
uheldigt, at hun døde af det, og to dage efter havde byens 
folk så begravet hende. 
Tjenestekarlene blev forhørt i kirken, og i hele 
menighedens påhør forklarede de, at det var af frygt for 
deres husbond, at de havde nægtet kvinden at komme i hus 
for natten. 
-Hvorefter præsten gav karlene en kraftig påtale, lod 
spænde for og kørte hjem til præstegården for at nedskrive, 
hvad der var sket. Hvad karlene hed, skrev han ikke, men 
for god ordens skyld noterede han navnene på nogle af de 
mænd, som den dag i kirken havde bekræftet, ”at Marcus 
Nissen ikke lånte de fattige hus eller herberg”. 
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En repræsentant for de mindre 
landejendomsbesiddere. 
 
Christen Hansen Juhl (1806 – 1873) var født på den gård, 
som senere efter ham blev kaldt Juhlsminde, og her boede 
han hele sit liv. I en årrække var han stænderdepurteret, og 
det var vel nok grunden til, at kongen gav ham titel af 
kammerråd, og selv om den ikke var en af de fornemste 
titler, man dengang kunne få, var han dog kommet i 6. 
rangklasse og var dermed lidt mere end egnens andre 
bønder. 

 
Det fortælles, at da han kom hjem fra København efter at 
være blevet kammerråd, sagde han til sine døtre: Nu kan I 
kalde jer frøkener, I tøser. –Det var bramfrit sagt, men 
sandt var det, for bondepiger sagde man ikke frøken til 
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dengang. 
Danmark havde i 1849 fået sin grundlov, men de love, 
rigsdagen i København vedtog, gjaldt ikke Sønderjylland. I 
hertugdømmerne fik man først senere nogle såkaldte 
provinsialstænderforsamlinger, der kom til af fungere som 
en slags folketing. 
Kammerråd Juel var stænder deputeret for de mindre 
landejendomsbesidderes 2. valgdistrikt dvs. Haderslev- og 
Christiansfeld egnen. Af betingelserne for at kunne 
stemme ved valgene og for at blive valgt kan nævnes, at 
man skulle være en mand på mindst 30 år, at ens ejendom 
skulle være vurderet til mindst 300 rigsdaler, og at man var 
kristen. 
Selv om der i Hjerndrup dengang boede langt flere 
mennesker end nu, var der kun 22, som opfyldte 
betingelserne for at have stemmeret. 
Christen Juhl var i 1843 blevet gift med Marie Cathrine 
Elisabeth Lorenzen, en datter fra Revsøgård. 
Sammen fik de seks børn, fem piger og en dreng. To af 
pigerne og drengen døde som små, og en pige nåede at 
blive syv år. 
Den ældste datter, Inger Christine, gjorde under krigen i 
1864 tjeneste som sygeplejerske på et lazaret i Haderslev, 
og for sin indsats dér blev hun dekoreret med 
udmærkelsestegnet ”Ædel dåd glemmes ej”. På den tid 
tildelte man ellers ikke kvinder ordener og medaljer, men 
på grund af  krigen indstiftede kongen dette fortjenesttegn 
for kvinder. 
I december 1867 blev familien på Juhlsminde ramt af tyfus, 
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og i løbet af en måneds tid døde både Marie Juhl og de 
sidste to døtre. Inger Christines udmærkelsestegn 
opbevares på museet i Haderslev. 
Christen Juhls søster, Bodil Christine, var gift med Erich 
Holst, som først ejede en gård i Frørup og derefter en i 
Kollerup. Deres søn Nis Christensen Holst ejede 
Juhlsminde fra 1877 til han i 1888 solgte den til Heinrich 
Friedrich Schleth fra Eckenförde. 
  
Med Christian Juhl som vært. 
Da Frederik VII i efteråret 1863 rejste fra København til 
Lyksborg slot, hvor han døde i november, ønskede han 
undervejs at se den nye kirke Tyrstrup. Egnens bønder 
besluttede så at benytte lejligheden til at invitere kongen, 
hans kone, grevinde Danner, og de ledsagende hoffolk til 
en middag på Brødremenighedens gæstgiveri. 

Som egnens stænder 
deputerede og formand for 
Haderslev amts landboforening 
var kammerråd Juhl fra 
Hjerndrup en selvskreven leder 
på sådan en dag. 
I festen den 3. oktober deltog 
ca. 60, hvoraf de 35 var folk fra 
egnen. Aftalen var, at Christen 
Juhl skulle holde talen for 
kongen, mens Peter Skau fra 
Bukshave i Fjelstrup skulle tale 
for grevinden. Egentlig ville 
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man gerne være fri for at have hende med, for selv om 
kongen elskede hende højt, var hun dog kommet fra 
særdeles jævne forhold og var døbt med efternavnet 
Rasmussen. Fornemme folk lagde ikke skjul på, at de så 
ned på hende. 
Da kongen og grevinden trådte ind i salen, stod bønderne i 
det ene hjørne og embedsmænd og andre honoratiores i 
det modsatte. Uden at skele til de fornemme gik kongen 
hen til bønderne for at snakke med dem, hvorefter 
Christen Juhl førte herskaberne til bords. 
Derefter holdt han sin tale for kongen, som påhørte den 
stående og var dybt grebet. Af kongens svartale forstod 
man, at han vidste krigen snart ville komme. 
Mange af de bønder, som ved begyndelsen af festen havde 
været afvisende over for grevinde Danner, skiftede mening 
i løbet af aftenen og syntes, hun var meget charmerende. 
Aftenens forløb var meget vellykket, og kongen havde 
virket både venlig og imponerende. – Det må have været 
en tilfreds Chresten Juhl, der tog afsked med kongen, som 
med ild i merskumspiben satte sig ind i vognen for at se på 
byens illumination og siden kørte til Haderslev for at 
drikke te hos borgmesteren. 
 
Skibet i Hjerndrup kirke. 
Alle, som kommer ind i Hjerndup kirke lægger mærke til, 
at der under loftet hænger en model af et sejlskib. Skibet 
blev midt i 30´erne skænket til kirken af overbetjent 
Christen Skovby fra Haderslev, og det var smedemester 
Sørensen og hans lærling Povl Christiansen, som hængte 
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det op. 
I skibets kahyt ligger en seddel, hvor der med blyant står 
skrevet: Fulskiber Marie af Haderslev Bygget af Johan 
Alfred Jensen 1-2 Jule Dag – 1926 – og Færdig 15 Februar 
1927, Frederikshavn. 
 

 
Bag på sedlen er med kuglepen tilføjet: Restaureret aug-
sept.1964 af forhenværende styrmand og overtelefon-
mester Aage Hjuler. 
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Kommuneforstanderen i Simmersted 
Af Jørgen Nielsen 
 
Den besluttende myndighed var kommuneforsamlingen, 
hvor alle selvstændige (mandlige) beboere med egen 
husstand og eget hus havde adgang. I nogle af de større 
kommuner valgtes et kommuneråd, og dette sidste system 
blev obligatorisk med den reviderede landkommune-
ordning fra 1892. Treklassevalgretten sikrede imidlertid 
den mest velhavende befolkningsdels dominans. 
Kommuneforsamlingen hhv. kommunerådet valgte en 
kommuneforstander, som ordnede det daglige 
administrative arbejde i kommunen (bl.a. skatte- og 
finanssager) og samtidigt var statsmagtens repræsentant, 
idet han forestod meldevæsenet og fungerede som lokal 
politimester under herredsfogedens, senere amtsfor-
standerens ledelse. Nogle kommunale opgaver blev 
varetaget af kommuneforbund. Det gjaldt først og 
fremmest fattig- og skolevæsenet, hvor man i de fleste 
tilfælde bibeholdt sogneinddelingen fra den gamle 
slesvigske forvaltning. Vejvæsenet, brandslukningsvæsenet 
og andre opgaver blev i mange tilfælde ligeledes varetaget 
af et kommuneforbund. 
I Simmersted blev embedet som kommuneforstander i en 
periode varetaget af Jens Peter Nielsen, der boede på en 
mindre landejendom på det der i dag hedder Harken 8. 
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Harken 8 med skiltet til venstre for døren 
 
Jens Peter Nielsen var født i Halk som søn af kromand og 
kommuneforstander Jep Nielsen, hvor han i sine yngre år 
ernærede sig som kusk på dagvognen mellem Halk og 
Haderslev. Indimellem kørte han for præsten når denne 
skulle på husbesøg. Også kørsel med sognets ligvogn hørte 
til hans opgaver. Da han samtidig var en habil spillemand, 
var han det naturlige valg, til at levere musikken, når 
faderen afholdt baller på kroen. 
Det havde været naturligt om han havde overtaget driften 
af kroen efter sin far, men han mente ikke miljøet på kroen 
var noget for unge mennesker. I stedet vender han blikket 
mod Simmersted hvor der er en passende ejendom til salg. 
Handlen går i orden og den 1. maj 1909 ankommer 
flyttelæsset til Simmersted. 
I starten følte han sig nok lidt ”klemt” imellem de to store 
gårde, Ulriksbjerg og Olufsminde, men netop de to 
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familier herfra blev hurtigt de bedste venner. Efter 
forholdsvis kort tid bliver han valgt som kommune-
forstander, et job som krævede stor diplomatisk sans, en 
evne som han i den grad besad. Det var jo ofte noget af en 
balancekunst at udføre de ordrer som de tyske myn-
digheder forlangte, uden at komme på kant med det 
danske flertal. Der var på det tidspunkt kun få tysksindede 
i Simmersted landkommune, så der skulle navigeres med 
forsigtighed. Og det var netop denne evne der var Jens 
Peter Nielsen styrke, faktisk var han så god til at få tingene 
til at glide, at hans foresatte i Haderslev anså ham for 
”uundværlig” på posten. Det kom ham senere til gode, 
bl.a. slap han for at blive indkaldt til militærtjeneste unde 1. 
verdenskrig. 
 
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
Da skiltet for næsten 100 år 
siden blev pillet ned, blev det 
gemt væk på loftet. Det 
eksisterer stadig men er dog 
noget præget af tidens tand. 
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Nu er det jo sådan at selv gode medarbejdere kan fejle – og 
det var netop var der skete for Jens Peter Nielsen. 
Fødevaresituationen var helt elendig og der var 
afleveringspligt for fødevarer. Nu skal man altid huske at 
tænke på sig selv først, og det var netop var han havde 
gjort, han havde gemt et par skinker på loftet. Men en 
skønne dag kom der kontrol og svindlen blev opdaget. 
Han blev arresteret og sammen med et par gendarmer 
puttet i toget til Haderslev. Det lignede mest af alt en 
enkeltbillet til fronten, men da de ankommer til 
Amtsbanegården i Haderslev får han fat i en dreng, som 
han får til at løbe op til Amtsforstanderen med en seddel, 
hvor han forklarer den knibe han er i, og at han i den grad 
har brug for hjælp. Amtsforstanderen reagerede hurtigt, 
med en ordre: manden skal løslades, og således kunne han 
ta’ toget hjem samme aften. 
Det preussiske system var ikke smålig med at tildele 
medaljer. Således blev Jens Peter Nielsen også benådet 
med jernkorset, ”das Verdienstkreuz für Kriegshilfe” 
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 -det var konen, Marie Nielsen, ikke særlig begejstret for, 
hun syntes medaljen var grim og skulle gemmes væk i den 
fjerneste skuffe og aldrig hentes frem igen. Børnene 
drillede ham og sagde at havde fået den fordi han havde så 
mange børn (8 i alt). 
Kilde: Rigsarkivet 
 

Plantage stenen 
fundet på 
Toftegårds marker 
(Christian Thomsen) 
i Maugstrup 1955. 
 
 
 
 
 

Den blev transporteret til præstegården, hvor sognepræst 
Ernst Dalberg  udførte stenhuggerarbejdet over 
sommeren. Da arbejdet var udført, blev stenen ført til den 
plads i plantagen hvor den står endnu, af tømrermester 
Sigurd Sørensen, gdr. Christian Thomsen, Plantage stenen 
fundet på Toftegårds marker ( Christian Thomsen ) i 
Maugstrup 1955. 
sognepræst Ernst Dalberg og medhjælper, Johannes 
Andersen. 
(Maugstrup menighedsråd lod foretage en restaurering af 
stenen i 2015 så den nu fremstår med tydelig inskription.) 
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På vej til afstemning i Kastvraa 
 

 
 
Billedet er taget foran Nygade 2 i Vamdrup og viser fra venstre: 
Peter Michaelsen, Peter Pedersen Slivsgaard og Peter Bremer. De to 
førstnævnte har sat kursen mod Kastvraa, hvor de er født og derfor 
har ret til at stemme ved genforenings-afstemningen den 10. februar 
1920. I følge motorregistret tilhører bilen med nummeret Z 964 
købmand P. Michaelsen i Lunderskov. Peter Petersen Slivsgaard var 
98 år gammel og var dermed den ældste valgdeltager. Og hvad stemte 
de så på ? Ja, det er jo hemmeligt, men det kan da oplyses at der 
ingen tyske stemmer var ved valget i Kastvraa…. 
 
Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Vamdrup 
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Jeg vil skrive lidt om  hvad min far Jes 

Grau har fortalt 
Af Erik Grau 

 

Da  far var ca. 10 år var han med sine forældre på familie 

besøg i Vejstrup, som var ovre  i det gamle land som de 

sagde den gang. Når grænsen blev passeret stod der toldere 

som ved det gamle toldsted ved Høkkelbjerg. 

På hjemturen måtte grænsen så passeres igen men der var 

det tyske toldere som stod, bedstefar kørte langsom 

igennem tolden, men så blev der råbt halt, men bedstefar 

ville ikke holde så han slog knald med pisken og satte 

hestene i hurtig trav,  

der brev råbt halt flere gange men da var vognen allerede 

langt væk, om det var for det, at de havde smuglet noget 

ved jeg ikke, men det kan vel tænkes, min far fortalte at 

han var meget bange den aften, men der skete ikke noget 

efterfølgende. 

 

En anden historie som var efter 1914 

Som er fortalt mange gange så bliv sønderjyske mænd 

indkaldt til krig, så nogen flygtede over til Danmark. 

Far fortalte at de på gården i Skovrup tit skjulte folk som 

så om natten løb over ved deres mark som gik helt op til 



 

 14 

grænsen. 

Bedstefar havde en karl som snart skulde indkaldes og en 

efterårsdag han var ude at pløje, spændte han hestene fra 

oppe ved  grænsen, han sprang i gennem hegnet og ind i 

det gamle land, hestene løb selv hjem til gården. 

Men en  grænsegendarm havde set flugten og der kom et 

efterspil, bedstefar frygtede at der ville komme toldere til 

gården, og der var noget der skulle skjules lidt bedre oppe 

på halmloftet, men tolderne kom før at de nåede  ned fra 

loftet, og tolderne råbte at de skulle bliv stående, men det 

ville bedstefar ikke, så han sprang ned foran dem og råbte 

om ikke det var ham der ejede gården, det dæmpede 

tolderne så meget, at bedstefar kunne byde på en kop kaffe 

og en fredelig snak om tingene, en overordnet gendarm 

mente at bedstefar vidste at karlen ville flygte, men så 

sagde han at så havde han ikke ladet ham pløje med hoppe 

der skulle have føl, og det slog gendarmen sig til tåls med. 

Den 10-2-1920 var der afstemning i Zone 1 og mange med 

tilhørsforhold til det område, kom rejsende for at stemme. 

Min far hentede med hestevogn folk der kom rejsende 

med tog til afstemningsstedet.     

Der var fire forskellige kategorier af  
stemmeberettigede: 

1) Personer, der var såvel født som bosat indenfor af-
stemningsområdet 
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2) Personer, som var født indenfor, men bosat udenfor 
området 

3) Personer, der ikke var født i området, men havde væ-
ret bosat indenfor det siden før 1. januar 1900 

4) Personer, der ikke var født i området, men havde boet 

i det inden 1900 og var blevet udvist fra området af de 

tyske myndigheder. 

Af de i alt godt 111.000 stemmeberettigede udgjorde de 
tilrejsende omkring 28.000. Det siger sig selv at med så 
mange tilrejsende til landsdelen på en enkelt dag, var der 
brug for alle gode kræfter til at hjælpe til med det 
praktiske. 

 
 
Afstemningsresultatet den 10. februar 1920 
 
Kastvraa: 
Danmark 122 Tyskland 0 
Maugstrup: 
Danmark 265 Tyskland 90 
Simmersted: 
Danmark 182 Tyskland 4 
Hjerndrup: 
Danmark 241 Tyskland 25 
 Det forholdsvis høje antal tyske stemmer i Maugstrup 
skyldes nok at man her havde en  tysksindet 
kommuneforstander –altså en slags ”borgmestereffekt” 
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I marts 1914 vakte en udvisningssag fra Kastvraa stor opsigt i både 
danske og nordslesvigske medier. Det handlede om sangerinden Ea 
Dinesen (en søster til Karen Blixen) og pianistinden Helene Prahl, 
hvis optræden ved et arrangement i Kastvraa Forsamlingshus 
foranledigede en udvisning af Preussen. 

Her er hændelsen som beskrevet i Hejmdal den 24. marts 1914: 

 

Amtsforstanderen og de kongerigske 
Koncertsangerinder 

De maatte afsted over Grænsen i nedringede 
Silkekjoler. 
  

København, Mandag. 
Koncertsangerinde Frk. Ea Dinesen og Pianistinde Frk. 
Helen Prahl kom iflg. ”Polit.” i Søndags Morges kørende 
til Hovedbanegaarden med Nateksprestoget fra Jylland. De 
to Damer var i nedringede Silkekjoler og vakte en Del 
Opsigt ved dette Rejsekostume. 
Frk. Prahl har fortalt ”Polit.” følgende: 
Vi var i Fredags afrejst til Sønderjylland for at holde en 
Række Privatkoncerter i Forsamlingshusene. Vi boede hos 
nogle Venner i Sommersted, og i Lørdags, da vi netop 
havde begyndt Koncerten i Kastvraa Forsamlingshus, 
traadte en Gendarm ind og forlangte, at vi skulle følge med 
til Amtsforstanderen i Sommersted. Her fik vi Ordre til 
uopholdeligt at forlade Sønderjylland og maatte ikke 
engang tage hjem og klæde os om. 
Om den opsigtsvækkende Udvisning bringer 
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”Dannevirke” følgende nærmere Meddelelse: 
Damerne kom med Femtoget om Eftermiddagen nordfra 
til Sommersted, opholdt sig en Times Tid hos en Familie 
her i Byen og tog derpaa med denne til Kastvraa 
Forsamlingshus. 
Der var mødt ualmindelig mange Mennesker. Alt tydede 
paa, at man vilde faa en fornøjelig Aften. 
Damerne foredrog en Del uskyldige Sange, til Eksempel 
”Flyv Fugl, flyv”, en Vuggevise og andre, som vandt stærkt 

Bifald. 
Ved Kaffebordet bagefter 
traadte pludselig Gendamen 
fra Sommersted ind i Salen og 
forlangte, at de to Damer, 
som de gik og stod, skulle 
følge med til Sommersted, 
hvor stedets Politimester, 
Amtsforstander Moltzen fra 
Ørsted, opholdt sig. 
Gendarmen førte dem til 
”Holms Hotel”. Her stedtes 
de for Amtsforstanderen, som 
var forberedt paa deres 
Komme. Han fremlagde en af 

den midlertidige Landraad v. Løw underskrevne 
Udvisningsordre. Man manglede blot Damernes Navne. 
De blev indføjede, og derefter fik de to Damer Befaling til 
at forlade preussisk Statsomraade med et første Tog, der 
gik nordpaa, og aldrig mere vende tilbage dertil. 
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Imens kom den paagældende Familie fra Sommersted til 
Stede med Damernes Rejsetøj, og man begav sig derpaa 
hen til Stationen for at vente paa Toget, som for 
Nordgaaende passerer Sommersted en halv Time før 
Midnat. 
Damernes Ledsager, den Sommersted Gendarm, som intet 
Øjeblik havde tabt de farlige Frøkener, der havde dristet 
sig til at synge Skærsommersange og Vuggeviser for 
nordslesvigske Tilhører, af Syne, steg bagefter dem ind i 
Kupeen, et Fløjt, Toget satte sig i Bevægelse mod den nære 
Statsgrænse, og Riget var atter frelst Gendarmen er 
ventelig staaet af i Farris; thi der er ikke at antage, at han 
har været bemyndiget til som haandhæver af det preussiske 
Politi at udøver denne Virksomhed paa dansk Grund ved 
at følge med til Vamdrup. 
Damerne tog Sagen med megen Ro, og i Kastvraa steg 
Stemningen, parret med kendelig Harme, ved denne 
Indgriben fra Myndighedernes Side. Hvis man har tilsigtet 
at virke beroligende paa Befolkningen, er dette Forsæt 
absolut mislykkedes. 
Senere sendte den store Forsamling Damerne en 
telegrafisk Hilsen og Tak, som vil have truffet dem, da de 
Søndag Morgen vendte hjem til København. 
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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 
 
Vi er nu gået 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. 
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Gammelt nyt 
 
Vi har valgt atter i år at bringe nogle ”nyheder” fra den-
gang hvor avisen var eneste nyhedskilde 
 
 
Fyens Stifts Kongelige alene priviligerede Adresse-Avis og 
Avertissement – Tidende 
Skrev den 7. september 1810: 
 
Da Hr. Benzen agter at ville lade sælge Gaarden 
Ulrichsberg ved offentlig Auction; saa ansættes dertil 
Terminus paa den 2den November d. A., og ville da 
Liebhavere indfinde sig samme Dag om formiddagen kl. 
10 paa Gaarden, og efter de in termino bekjendtgørende 
Auctions-Conditioner Tilslaget at forvente. 
Gaarden er en Kirkegaard, frie for ordinaire Ægter og 
Magasin-Levering, bestaaer af 63 Tønder a’ 320 Roder 
hver Tønde, ligger ved Byen Simmerstedt i Maugstrup 
Sogn, 1,5 Miil fra Haderslef og Christiansfeld, i en meget 
behagelig Egn. Bygningerne ere gode og til en honet 
Familie vel indrettede. Brændsel findes til Fornødenhed. 
De ordinære Afgivter andrager circa 24 Rd. aarlig. 
Sæden er 8 Td. Rug, 7 Tønder Byg, 36 Tønder Havre og 4 
Tønder Boghvede. Af Høe kan avles 70 til 80 Læs, og af 
Kreaturer kan græsses 12 Køer og fodres om Vinteren 24 
til 30 Stk. Hornkvæg. 
Af Kjøbesummen kan 1/3 Deel blive staaende i Gaarden. 
Hvem der forlanger nærmere Underretning om denne 
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Kjønne Besiddelse og Auctions-Conditionerne, kan derom 
henvende sig til Eieren, nu boende paa Haugaard ved 
Haderslef. 
Haderslef udi Tyrstrup Herredsfogderie den 29 Aug. 1810 
 
G. D. Langreuter 
 
Dannevirke den  23. marts 1842: 
 
Da min Kone d. 16. ds hemmelig har forladt mig, uden jeg 
veed hendes Opholdsted, saa anmodes hun herved at 
vende tilbage snarest muligt til mig, for at bestyre den Deel 
af vort Huses Anliggende, som paahviler hende. 
Johannes Simonsen, 
i Maugstrup 
 
Berlingske den 24. november 1876: 
 
En Gaardeier Bruun fra Hjerndrup (Haderslev Østeramt)  
er bleven arresteret og sat i Fængsel paa Grund af 
fornærmelige Yttringer om Kejser Wilhelm og Fyrst 
Bismarck efter et Drikkegilde. 
 
Hejmdal den 7. oktober 1914: 
 
Maugstrup Sogn, Onsdag. 
Gaver til Soldaterne. (Dv.) Simmersted Kommune har 
hos Næringsdrivende og Købmænd i Haderslev købt til 
Mændene der fra kommunen og Venner ved Regimenterne 
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84 og 86 i alt 28 Par Strømper, 4 Par Knævarmere og 4 Par 
Muffediser, 10 Par Underbukser, 13 Uldskjorter og 42 
Ruller Skraatobak. 
 
Varde Folkeblad den 5. januar 1899: 
 
Hvorledes Amtsforstanderen fik sig en Karl. 
Juleaftensdag fik den dansksindede Gaardejer J. Juhl i 
Hjerndrup i Sønderjylland fra Amtsforstander Schleth i 
Hjerndrup en Skrivelse, der paa Dansk lyder saaledes: 
”Hvis den galiciske Arbejder Cebulski endnu er i Deres 
Tjeneste, har De at afskedige ham inden 24 Timer. I 
modsat Fald vil han blive udvist. 
Hvis han forlader sin Tjeneste d. 25. Decbr. d. Aa. Maa De 
straks melde det til mig. 
H. Schleth, Amtsforstander. 
Til 
Gaardejer J. Juhl, Hjerndrup. 
Hr. Juhl har Forvejen mistet sine fleste Tjenestefolk, fordi 
de var danske Undersaatter. Han manglede Folk paa sin 
store Gaard og havde nu faaet bl.a. en østrigst Undersaat 
af polsk nationalitet, som i hvert Fald ikke kan beskyldes 
for at styrke Danskheden. Men heller ikke Russere og 
Østrigere maa tjene hos danske Arbejdsgivere ! 
I dette Tilfælde forlod karlen sin Tjeneste. Han havde 
imidlertid ingen Rejsepenge og gik derfor over til 
Amtsforstanderen og bad om 30 Mark Rejsepenge, saa han 
kunde komme hjem. Amtsforstanderen nægtede imidlertid 
at opfylde hans Ønske, men tilbød ham derimod Arbejde 
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og satte Cebulski til at dreje Kornrensemaskinen. 
”Og nu staar Cebulski der”, skriver man til ”Hejmdal” fra 
Kristiansfelt, ”omtrent ligesom Samson hos Filistrene. 
Hjem kan han ikke komme, og hans danske Arbjedsgiver 
maa han ikke tjene, hos Amtsforstanderen, hvor han nødig 
vil være, er derimod nødt til at blive indtil videre”. 
Paa den maade fik Amtforstander Schleth sig en Karl. 
Men Hr. Juhl havde samtidig den Fornøjelse at faa en af 
sine udviste Piger tilbage. Pigen, som udvistes for 6 Uger 
siden, holdt for 14 Dage siden Bryllup i Taps Kirke med 
Hr.Juhls Avlskarl og tiltraadte derefter atter sin Plads før 
Jul som nybagt prøjsisk Undersaat. Det gaar i det hele rask 
med Bryllupper paa de Egne, hvor Udvisningsraseriet er 
værst.  
 
 
Hejmdal den 22. oktober 1902: 
 
I Onsdags blev der afholdt Klapjagt i Styding Skove. 
Udbyttet var, omendskjønt Vejret ikke var heldigt, ret godt. 
Der nedlagdes nemlig 10 Harer og 3 Ræve. Efter et 
forlydende i et Haderslevsk Blad skød man desuden en 
Jæger, nemlig Gaardejer Ravn fra Simmersted. 
Han ramtes i Øret, men vil heldigvis ikke faa videre Men af 
Uheldet. 
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Stort vildsvin blev nedlagt med velrettet 
skud 
Af Jørgen Nielsen 
 
Det var overskriften i Dannevirke tirsdag den 1. november 
1949. 
Jacob Nielsen var sammen med sine to brødre, 
politibetjent Nielsen, Aabenraa, og landmand Chr. Nielsen, 
Simmersted samt boelsmand E.P. Dahl på rævejagt i Jacob 
Ravns skov ved Simmerstedholm. Pludselig standsede 
jagthunden, og jægerne nærmede sig forsigtigt. Det viste 
sig at man stod over for et stort vildsvin. Jacob Nielsen 
nedlagde det med et velrettet skud. Vildsvinet vejede over 
200 pund. For et par år siden blev der også nedlagt et 
vildsvin  på egnen, nemlig i Sommersted. 
Man regner med at vildsvinet er kommet sydfra. Gennem 
sommeren har man flere gange bemærket, at et dyr gik og 
rodede i skovbrynet, men man troede at det var et kreatur. 
Vildsvinet har altså holdt til i længere tid i 
Simmerstedholm, uden at man har set det. 
Det var hvad avisen skrev…  
 
Hændelsen er af deltagerne beskrevet således: 
 Nu skulle ræven skydes og derfor havde man lagt den 
taktik at Jacob Nielsen blev placeret i den ene ende af 
skoven, mens de tre andre plus Erik Dahls hund skulle 
drive den frem mod Jacob Nielsen. Mens har står der og 
venter på at noget skal ske, hører han pludselig at der 
bliver skudt gentagne gange inde i skoven. Det er de andre 
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jagtdeltagere der har set en vildorne, og har skudt på den, 
dog uden det store resultat. Også Erik Dahls lille gravhund 
blander sig, men nu er vildornen virkelig sur, og sætter i 
stedet efter hunden. Hunden er skrækslagen og løber mod 
udgangen, der hvor Jacob Nielsen står. Hunden løber 
mellem benene på Jacob Nielsen, og vildornen har kurs 
samme vej, hvilket gør at han skyder nærmest i selvforsvar 
på få meters afstand. Han rammer den lige i hovedet og 
den falder død om. 
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Det siger sig selv at beboerne i Kastvrå var stolte af 
afstemningsresultatet i 1920, der jo viste 100% for Danmark. Stolte 
var man naturligvis også over besøget af kongen kun to år efter 
afstemningen. Heldigvis har en af Christian Michaelsens 
efterkommer sat historien på skrift, så vi her næsten hundred år efter 
kan læse om besøget. 

 
 

Kongebesøget i Kastvrå 
 
En anden stor begivenhed der var knyttet til 
forsamlingshuset, var kongebesøget. 
Da min bedstefar Christian Michaelsen efter 
genforeningen blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og 
siden var i audiens hos Kong Christian d. 10. spurgte 
kongen selvfølgelig min bedstefar ud om forholdene her 
omkring på egnen, og da kongen bl.a. hørte om 
afstemningsresultatet udtrykte han ønsket om et besøg her 
i Kastvrå. Dette fandt sted en herlig sommerdag, d. 22. juni 
1922, men da besøget kom i stand med ret kort varsel, fik 
beboerne travlt med at hente gran og bøgegrene. 
Forsamlingshuset blev pyntet, æresport blev rejst og gaden 
pyntet med grønt, så det blev ud på natten før man var 
færdig. 
Da kongen ankom til den flagsmykkede by, var alle 
beboerne mødt frem, og han fik en begejstret modtagelse, 
og da man senere samledes i forsamlingshuset, var alle 
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pladserne besat. Her var der dækket op med stort, 
sønderjydsk kaffebord med en mægtig kransekage ud for 
kongens plads. Det fik kongen til at udbryde: ”Ih hvor 
man dog forkæler mig”. 
Under festen der varede en times tid, underholdt kongen 
sig med Peter Juhl der var veteran fra 1864, samt med min 
bedstefar der jo stod for festen og også holdt tale for 
kongen, medens Peter Michaelsen Kastvrå Vestermark 
talte for dronningen, der grundet sygdom ikke kunne være 
med til festen. 
Ved afrejsen havde kongen travlt med at udveksle 
håndtryk, hvor navnlig børnene trængte sig på. Det var 
store dage i forsamlingshusets historie, og der blev talt 
længe herom bagefter. 
I den tyske tid havde man lavet et særligt sønderjydsk vers 
til sangen: ”Den gang jeg drog afsted”, dette vers lød 
således: 
”Man bilde vil os ind, man bilde vil os ind, 
der draussen in Berlin, ja, der draussen in Berlin, 
her skal vor konge bo. Han Wilhelm hedder jo. 
Nej pyt, sagde Per til konen, den skælm jeg ej vil tro, 
vor konge bor som altid i Kongens København, 
og som han før hed Frederik, er Christian nu hans navn, 
Ham hylde vi på jydsk, vi ej vil være tysk, 
Hurra, Hurra, Hurra.” 
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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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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.  
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