
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidefoto: Vadebrovej 2, Maugstrup



 

 

Vi kan næsten ikke få armene ned… 

10 år med konstant fremgang 

 

2019 var året hvor Lokalhistorisk Forening nåede et med-

lemstal på over 400 personer i de to sogne Maugstrup og 

Hjerndrup samt Kastvraa by. Det svarer til at omkring 

halvdelen af beboerne i området er medlem af foreningen. 

Det er vi faktisk ret stolte over, og det 

viser at der er en stor interesse for det 

lokalhistoriske i området.  

2019 var også året hvor foreningen fik 

to æresmedlemmer, nemlig Chresten 

Berg og Lis Kjær. Begge har været med 

til at starte foreningen for 10 år siden 

og har ydet en stor indsats til gavn for 

det lokalhistoriske. Tak for det. Det var 

også året der bød på et nyt initiativ, 

nemlig kursus i slægtsforskning. Vi 

lagde ud med et kursus i november 

som ikke blev det helt store tilløbs-

stykke, men viser der sig en interesse, 

måske for et andet emne, så er vi klar 

til at fortsætte.  

Og så kommer vi til opfordringen som ikke kan gentages 

for tit: Smid ikke gamle dokumenter og billeder væk inden 



 

 

vi har kigget på dem. Hvis det f.eks. drejer sig om billeder 

som du ikke vil aflevere til os, så lad os scanne dem så vi 

har en kopi i arkivet. 

Og så nok en opfordring: Fortæl din historie, på skrift eller 

i et interview til foreningen. Vi hører gang på gang folk 

sige vores historie er ikke noget særligt, det interesserer in-

gen. Jo, alle har en historie som fortjener at blive fortalt til 

glæde for eftertiden. I et jubilæumsår som dette, hvor vi 

fejrer 100-året for genforeningen, ville det jo være helt fan-

tastisk hvis der dukkede en fortælling op om tiden omkring 

genforeningen -men alle historier er gode historier. 

God fornøjelse med læsningen af årets ”skrift” 

 

 

Bestyrelsen 

Louise Toft Petersen, Tove Steensbeck, Erik Gram, 

Erik Grau, Svend Lange samt suppl. Svend Erik Lauesgaard 

Hansen og Jørgen Nielsen 

 



 

 1 

Bronzealderfund i Maugstrup 

 

 

 

 

På dette kort over udskiftningen i 1790 ses Stevnhøj tydeligt markeret 

på Rasmus Petersens mark, tæt på vejen mellem Maugstrup Nykro 

og Kestrup. Stevnhøj er kendt som en hedensk bedeplads fra tidligere 

tider. Det har åbenbart været helt legalt af slette gravhøje på den tid, i 

hvert fald er der jo ikke gjort noget for at skjule det, idet Dannevirke 

i maj 1857 kunne berette følgende: 

 

Paa Gaardmand Rasmus Petersens Mark i Maugstrup er i 

Vinter gjort et mærkeligt Fund. Da han nemlig lod den vel 

10 Alen høje ”Stevnhøi”, som ligger lige Øst for den æld-

gamle Hovedlandevei gjennem Halvøen, fandt Arbeiderne 
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i et meget fast Lag Blaaleer en udhulet Ege-stamme, om-

trent 5 Alen lang og 1 1/2 Alen bred og høi, deelt i en 

Over og Underdeel, som om det var en gammel Kiste. 

Den indeholdt intet uden Vand, som formodentlig var si-

vet ind i den fra et Hul, der i længere Tid havde været gra-

vet ned i Høien, og den hvilede paa et Underlag af smaa 

Kampesten omtrent i Linie med den omgivende Marks 

Overflade. Derimod laae der ved den ene Ende Levninger 

af en Dyrehud, og i 3 Urner paa for-skjellige Steder i Høien 

er der deels for et Par Aar siden, deels i Vinter fundet for-

uden brændte Been en Spydspids, et Sværd, en Pilespids, 

en Kniv, en Dolk og en Tang, Alt af Bronze. Heraf frem-

gaaer det da, at Høien og Egekisten ere fra Broncealderens 

Tid og vel omtrent 2000 Aar gamle. Lignende Fund vides 

ikke være gjorte her i Landet uden 1827 i Tophøi ved Bol-

lerslev, 1842 i Mølhøi ved Uge (begge i Nærheden af det 

gamle Urnehovedthing og den samme ovenfor nævnte 

gamle Landevei, Dreveien kaldet), 1856 i Nøragerhøi ved 

Emmerlev og nu 1857 i den omtalte Høi ved Maugstrup, 

altsaa mærkelig nok, alle 4 Gange i den nordlige Deel i 

Sønderjylland. Derimod er der i 1834 udgravet en lignende 

Egekiste i en Høi i Yorkshire i England. Egekisten fra Bol-

lerslev er nok forsvunden, efter Sigende brændt af Friska-

rerne i 1848, den fra Uge blev sendt til Kiel, den fra Em-

melev til det oldnordiske Museum i Kjøbenhavn, og den 

nys fundne er af Eieren skjænket til Rødding Høiskole, 
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hvor den vil blive ført hen og opstillet, efterat de for-skjel-

lige Stykker, hvori den deels ved Udgravningen, deels ved 

Frosten er bleven skilt, saa godt som mulig ere blevne satte 

sammen. Af de fundne Broncesager ere de 4 Stykker ligele-

des af Gaardmand R. Petersen skjænkede til Høi-skolen, 

og de 2 andre saavelsom Prøver af Huden har den ogsaa 

Haab om at erholde. Urnerne ere nok gaaede tabte. 

I den engelske Kiste fandtes, efter hvad der berettes, et 

Menneskeskelet, men i ingen af de danske er der funden 

Menneskebeen, og det er endnu en Gaade for Oltids-vi-

denskaben, hvad man egenlig har havt til Hensigt med 

disse store Kister, som det maa have kostet megen Umage 

at faa dannede med de daværende ufuldkomne Redskaber. 

Den sidst fundne bærer endog Spor af at være tildannet 

ved Hjælp af glødende Kul.  
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Maries rejse fra Klim til Sønderjylland i 1920 

   

af Bent Anker-Møller 

 

 I februar 1920 skrev forfatterens farmor et brev til sine børn, hvori 

hun beretter om sine tanker og følelser i forbindelse med sin rejse til 

Sønderjylland for at deltage i genforeningsafstemningen 10. februar. 

Marie Anker-Møllers brev danner grundlaget for denne lille artikel, 

som forfatteren har suppleret med nogle kortfattede historiske oplys-

ninger om optakten til den for sønderjyderne så altafgørende afstem-

ning. – At en præstekone fra Klim kunne deltage i denne afstemning, 

kan måske undre i dag, men alle, der var født i landsdelen, var ud-

styret med stemmeret. Og det gjaldt naturligvis, uanset om man på af-

stemningstidspunktet var bosiddende i kongeriget eller i Tyskland. 

I 2005 er det som bekendt 85 år siden, den nuværende 

danske del af Sønderjylland stemte sig tilbage til Danmark. 

Marie Anker Møller, min farmor, var blandt de stemmebe-

rettigede, der boede på den danske side af grænsen. Og 

Marie tog af sted. Det var lørdag den 7. februar 1920, Ma-

rie satte sig i formiddagstoget på stationen i Klim, en lille 

landsby ved jernbanen Aalborg Fjerritslev-Thisted. Hun 

skulle til landsbyen Hjerndrup i Sønderjylland, hvor hun 

var født, for at stemme. Marie var på dette tidspunkt 59 år. 

Siden 1886 havde hun været gift med Søren Anker Møller, 

grundtvigsk frimenighedspræst i Klim gennem 46 år frem 
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til sin død i 1929. Med ham havde hun 13 børn. Tre af 

dem var døde. Afstemningens baggrund Den 11. novem-

ber 1918 trådte våbenhvilen efter Første Verdenskrig 

(1914-1918) i kraft. Fredskonferencen, der samledes i Paris 

18. januar 1919, modtog undervejs i forhandlingerne en 

dansk rigsdagsdelegation, der forelagde ønsket om to af-

stemningszoner i det slesvigske område: 1. zone fra Kon-

geåen til en linie nord om Flensborg og vestpå syd om 

Tønder. 2. zone Flensborg og en række landsogne i det 

nordligste Mellemslesvig. I løbet af foråret blev repræsen-

tanter for en bevægelse, der gik ind for at inddrage en 

tredje zone i afstemningen, hørt i Paris – og bønhørt! Så da 

fredsbetingelserne 7. maj samme år blev offentliggjort, var 

de tre afstemningszoner en realitet, den 3. med sydgrænsen 

Slien-Dannevirke-Ejderen. Senere bøjede konferencen sig 

for et regeringsønske fra dansk side og strøg bestemmelsen 

om afstemning i 3. zone, hvor befolkningen i overvejende 

grad var tysksindet. I 2. zone skulle der stemmes kommu-

nevis, i 1. zone en bloc. Dette område skulle som helhed 

gå til Danmark eller forblive under Tyskland. Den nye 

grænse mellem Danmark og Tyskland skulle være en sinde-

lagsgrænse. I forbindelse med Maries stemmeret er det her 

tilstrækkeligt at minde om, at enhver, der – som hun – var 

født i en af zonerne, kunne stemme på det sted, hvor ved-

kommende var kommet til verden. Uden denne bestem-

melse kunne man i Danmark frygte, at den tysksindede del 

af befolkningen ville blive begunstiget. Siden 1864 var 
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nemlig det danske befolkningselement af flere grunde ble-

vet reduceret. Denne baggrund var Marie – og mange i 

hendes situation – næppe blevet nok orienteret om fra offi-

ciel dansk side, utvivlsomt af forsigtighedsgrunde i forhold 

til tyskerne. Konsekvensen heraf var, at Marie – som vi ser 

det flere steder i det følgende – udtrykker modvilje mod de 

tilrejsendes stemmeret. På den anden side var hun og de 

mange med hendes holdning givetvis følsomme over for 

den udbredte opfattelse i kongeriget, at det at blive 

hjemme var noget i retning af landsforræderi.  

Maries brev til sine børn  

Kort tid efter rejsen fortalte Marie i et brev, rundsendt til 

hendes børn, om sine oplevelser. De mange citater, der føl-

ger herefter, stammer herfra: »Kl. 14.30 rullede vi fra Thi-

sted og sydpå i to, os reserverede vogne, som gik over til 

Struer... Der kom folk til ved hver station. Vi havde læst i 

et blad, at man ville modtage os i Holstebro med musik og 

fest, og vi nærmede os i spænding, men opdagede intet af 

den slags. En mand anmodede os om at gå ind i ventesa-

len, hvor der var folk, der ville huse os om natten. Næste 

morgen kl. 7 samledes vi på stationen med værterne og 

mange fra byen og omegnen, som skulle med, så der var en 

vældig forsamling, da toget fra Struer rullede ind, og vi 

sang: »Der er et yndigt land«, og der råbtes hurra, da vi 

kørte. Nu kom der folk på toget langs hele vestkysten... I 

Ringkøbing og Bramminge var der folk, musik, taler og 

hurra... Jeg for min part syntes slet ikke, der var noget at 
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hylde os for...« Vi ser her Maries omtalte ulyst til at 

stemme. I øvrigt kom der færre tyskere sydfra end ventet, 

ca. 9.000. Fra kongeriget kom der ca. 14.000. En særlig op-

levelse undervejs til grænsen: »Et sted kom en kone og en 

mand ind, øjensynlig småkårsfolk. Hun frisk og strålende, 

han med et mærkeligt dødningeagtigt udseende. Han havde 

været med i krigen i alle årene. De havde boet på Als, men 

han havde haft orlov fem måneder før våbenhvilen og var 

da flygtet med en anden soldat i en båd til Fyn. Konen og 

børnene var senere kommet over. Hvor vidunderligt for 

disse folk at kunne rejse hjem og stemme, uden at nogen 

hindrede dem i det, og komme derned og leve i fred.« Ca. 

30.000 dansksindede sønderjyder var i tysk krigstjeneste 

under Første Verdenskrig. Ca. 6.000 af dem kom ikke hjem 

igen. Maries stemninger Ved grænsestationen Vamdrup 

blev passene stemplet. Og toget rullede videre mod Taps 

syd for Kolding: »Hidtil havde min stemning været præget 

af en våd hund. Egentlig skulle vi nordfra slet ikke have 

været derned og stemme. Det var både dumt og kedeligt. 

Den tanke havde jeg ikke kunnet komme af med. Men da 

vi rullede ind på stationen i Taps og så vogne, der holdt 

pyntede med flag og grønt, ryttere på pyntede heste, flag-

allé og æresporte, mens der vajede mange flag fra gårde og 

huse, da svandt »den våde hund« for glæden over at være 

med i dette. Der var oprejst skilte med bynavne, og spej-

dere fór omkring og ville hjælpe til, så det varede ikke 

længe, inden jeg og tre andre fandt os selv i store frakker, 
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nedpakkede i en landauer fra Hjerndrup (sydvest for Chri-

stiansfeld) med et par flotte heste for. Mange flotte køretø-

jer. Ingen jumber eller krikker.«  

Gensyn med Hjerndrup  

Marie var født i Hjerndrup, hvor hun altså skulle stemme. 

Hun var kun tre år, da hendes far, Rasmus Lund (senere 

kendt frimenighedspræst på Mors), hjælpepræst i det nær-

liggende Tyrstrup, i 1864 blev udvist, fordi han ikke ville 

aflægge ed til de nye magthavere. Ved hendes gensyn med 

landsbyen blev hun indkvarteret hos en gårdmand, 77 år, 

om hvis kone Marie bemærker, at hun, der var 60 år, var 

»smuk og dygtig, men hun gav et kursus til skræk og advar-

sel, idet hun bed sin gamle mand af og helst så, at han for-

holdt sig tavs. Det var ikke så hyggeligt.«  

Afstemningsdagen 10. februar 

På ankomstdagen til Hjerndrup, den 8. februar, var det 

strålende solskin. Derimod var vejret meget grimt den 10. 

februar, da der skulle stemmes. Om dagens forløb husker 

Marie: »I kender vel alle sammen programmet: Kl. 8 flag-

hejsning. Flagene sænkedes kl. 10 for de døde, mens klok-

kerne ringede, og så var der gudstjeneste kl. 3.« Ved skolen 

skulle den tysksindede lærer hejse det danske flag og synge 

danske sange med børnene. Han udeblev. En anden tysk-

sindet mand stod for ceremonien. Han var »bleg af galde 

og stod nu og talte til børnene, der vist grinede lumsk af 

hans raseri. Jeg var så inde at stemme. Der skulle ingen 
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kryds sættes. Der lå sedler for Danmark og Tyskland, hvor 

man så tog én og kom i en konvolut, gik ind til valgbesty-

relsen og blev fundet på listen, alt under primitive former, 

men det var uforglemmeligt at være med.« Stemmeprocen-

ten i 1. zone blev 91,5. For Danmark 75.431 stemmer og 

for Tyskland 25.319 stemmer. Den 14. marts blev der 

stemt i 2. zone, hvor de tyske stemmer jo fik flertal. Flens-

borg, om hvis nationale tilhørsforhold der var udkæmpet 

en indædt kamp, kom ikke til Danmark. Tilbage til Marie 

og den 10. februar. Ved gudstjenesten om eftermiddagen 

prædikede en tysksindet indremissionsk præst. Den grundt-

vigske Maries reaktion: »...Derpå holdt han en omvendel-

sesprædiken så fed og flad, at man ikke kan forstå, nogen 

kunne opbygges ved sådan noget bavl... Om aftenen kl. 8 

samledes vi i skolen, hvor to store skolestuer var sat i for-

bindelse med hinanden og smukt pyntede med flag, gran 

og agitationsbilleder. Her var dækket kaffeborde til 250 

mindst, så megen plads var der ikke til hver. Og her, som 

overalt, var der genkendelse, latter og tale. Nogen særlig le-

der af dette samvær mærkede man ikke, men til kl. 2 sang 

vi, holdt taler og råbte hurra. Det var ikke just mange 

sange, der veksledes med, men hvad gjorde det? Så sang vi 

nogle to gange, andre tre gange. Kaffen var tynd, men der 

var nok af den, og kage og tærte var der rigeligt af. I det 

hele taget står denne aften for mig i stor glans. Der blev 

ikke talt i høje toner, men glæde og frigørelse var der.« Den 

væsentlige del af Maries rejse var nu afsluttet.  
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Med stort besvær nåede hun frem til venner i Ullerup på 

Sundeved – efter overnatning i Haderslev og landgang fra 

damperen over Alssund ved en forkert landgangsbro, fordi 

der var lavvande ved den bro, hvor et hestekøretøj ventede 

for at befordre Marie videre til Ullerup. I ventetiden gik 

Marie ind på en lille kro, hvor hun »hørte på nogle fiskere, 

der fejrede afstemningen med store dramme, skrål og 

larm«. Efter nogle dage på Sundeved rejste Marie videre til 

bekendte på Fyn, hvor hun blev til den 19. februar, »da jeg 

vendte næsen hjemad til Klim«. I slutningen af brevet oply-

ser Marie, at hun ikke har nået at få alt fortalt: »Meget er 

der også, der ligger i én forvirring for mig... Men alt i alt så 

ubeskrivelig herligt at være med, se og høre.« Maries oprin-

delige modvilje mod at deltage i afstemningen kommer 

ikke til udtryk i brevets slutning. Og helt glemt var den i 

hvert fald, da hun en del år senere med begejstring beret-

tede til børnebørnene om sin store rejse i 1920. 

 Bent Anker-Møller 1921-2005. Cand.mag. i dansk og 

fransk. Gymnasielektor. 

 

 

 

 

 

Marie og Søren Anker-Møller 
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Genforeningsstenen i Hjerndrup 

 

er en dobbeltsten der tillige tjener til minde om befrielsen i 

1945. 

Den indhuggede tekst er: 

10.2.1920 

FOR HAAB OG TRO I TRANGE AAR 

FOR GENFØDT FRED I FRIHEDS VAAR 

VOR GUD ALENE ÆREN! 

5.5.1945 

 

 

 

 

 

 

 

Afsløret af sognerådsformand Peter Hansen,  

Hjerndrup 
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Afstemningsdagen i Maugstrup           

10. februar 1920. 

 

Maugstrup sogn var fuld af gæster, mest nordfra, som be-

gavede at afgive deres stemmer. Dagen blev en festdag, 

som man vist aldrig har oplevet den før eller senere. Vejret 

var så dårligt som det næsten kunne blive, og mange nye 

dannebrog blev ødelagte første gang, de blev hejste. 

Men det forstyrrede ikke folkets fest. Om morgenen kl. 8½ 

hejstes flaget ved skolen, hvor sognepræsten bad en bøn 

og sang et par salmevers med skolebørnene (skolelærerne 

var alle sammen tysksindede)  
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Kl.8½ - 9½ ringedes med kirkeklokken og derefter be-

gyndte gudstjenesten i kirken, som var fyldt med afstem-

ningsmennesker. Menigheden sang ” Den signede dag med 

fryd vi ser. ”Derefter holdt sognepræsten følgende prædi-

ken. 

 

Retfærdighed ophøjer et folk, Mens synden er folke-

nes skændsel. ( Sol. ordspr. 14,34) 

 

Lad det der sker i dag. Herre, ikke være et øjebliks værk, 

men en samvittighedsgerning, med hvilken vi kan bestå 

ikke blot over for de kommende slægter men også over for 

dig. 

Denne dag er en kostbar dag og den seddel vi lægger i ur-

nen er en dyr seddel.  

I fire år har vi båret de smerter og pinsler, en verdenskrig 

bragte med sig. Fem tusinde mænd fra vort land har ofret 

deres liv. Deres navne står ikke på afstemningslisterne, og 

dog er de med.  

De går lydløst iblandt os med deres liv og alle de lidelser 

som gik forud, er denne dag købt. På den ene side af stem-

mesedlen står det ene navn Danmark eller Tyskland. Men 

på den anden side står usynligt de 5000 blodige navne. Lad 

os tænke på det, mens vi lægger sedlen i konvolutten. Den 

er som en veksel, når en veksel skal due, må der ikke blot 
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stå et par navne på forsiden, men også et på bagsiden, 

mangler dette, da er dokumentet kun et stykke papir. Stod 

ikke de usynlige navne på bagsiden af vor stemmeseddel, 

da ville den ikke have den historiske betydning den har. 

Det er en ny vej vi går i dag for at løse den opgave, som år-

hundreder ikke har kunnet løse. Vi står ikke mere med vå-

ben i hånd. Når vi lader tankerne gå tilbage gennem en 

lang historie, hvor hovedbegivenheden var krig og atter 

krig, så tror vi ikke mere på, at våben af stål og jern kan af-

gøre et folks skæbne og skabe dets lykke eller at retfærdig-

hed imellem folkene indbyrdes kan tilvejebringes ved krig 

og vold. 

Vi har lært, at den retfærdighed som ophøjer ethvert folk, 

hele det offentlige liv, regering og politik og mellemfolkelig 

forståelse må være forbundet med frihed.  For længst har 

det enkelte menneske arbejdet på at frigøre sig og lovgiv-

ningen i alle lande har fulgt dette spor. Personlig frihed er 

blevet et af de største mål, som undertiden har sat sig i det 

offentlige virke. Men dertil kommer folkenes frihed. Thi 

også et folk er en sammenhængende enhed, en person-

lighed. Det føler menneske ved at være udsat for fremmed 

tvang. Lige så lidt som en enkelt mand må stjæle fra sin 

nabo, eller krænke sin nabos fri menneskerettigheder, lige 

så lidt må nationerne gøre det. 

Det er retfærdighedens enkle krav. Så står vi da i frihedens 

gode luft. Der kræves i dag ikke af os, at vi skal øve vold 
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imod nogen ej heller at vi selv skal udsætte os for nogen 

vold. Der kræves kun at vi i frihed skal gøre hvad der er 

ret. Vi skal af vor fri vilje øve retfærdighed. Der kan være 

mange meninger om, hvorvidt en afstemning kan føre til et 

godt og varigt resultat o. s. v. Det skal ikke drøftes her. 

Men det må vi vel sige, at folkeafstemning i al sin ufuld-

kommenhed er et skridt på retfærdighedens vej. Det er et 

forsøg på, ikke at tage hver sit, men at gøre hver sit, så 

godt det kan lade sig gøre. 

Det er en retfærdigheds gerning vi nu går til, og den skal 

tjene til at ophøje vort folk. Men så må vi da betænke, at 

den frihed vi lige har talt om, ikke består i at kunne gøre 

lige hvad man vil. I vore hænder er afgørelsen lagt. Men vi 

opnår ingenting ved at sætte vor egen personlige vilje igen-

nem, eller ved at søge en øjeblikkelig fordel, da gjorde vi 

ikke retfærdighed. Vi optræder på denne dag ikke i vort 

eget navn alene.  

Vi handler på slægtens vegne igennem alle tider. Det er 

vidnesbyrdets dag. Vi skal tænke over – enten tysk eller 

dansk – hvad vore fædre var og hvad de vilde. Vi skal 

handle i pagt med disse vise henfarne fædre. Vi skal hver 

for sig tænke over, hvad vor fortid har været, thi det er 

ikke et enkelt menneske der taler i dag for den hele verden, 

men et folk. 

Og et folk har sin livshistorie gennem tusinde år. Dets 

barndomsdage ligger langt bag ved os. Et folk tænker ikke 
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sine livstanker ud i et slægtled, det åbenbarer ikke sit hele 

væsen i de nulevende. For gud er tusinde år som en dag, 

for et folk er årtier også som en dag. Når et folk for at 

kende sig selv, ser tilbage i sit liv, da glider dets værk hen 

over tusinde år. Disse tusinde år har vi med i dette øjeblik, 

hvis det skal være en retfærdighedsgerning vi gør og hvis 

vort vidnesbyrd skal være sandt. Og vi står i dag til ansvar 

over for de ufødte slægter, som kommer efter os. De skal 

kende sig selv og deres egen vilje i vort vidnesbyrd. Hvad 

vi gør i dag vil ikke kunne gøres om igen og vore børn og 

børnebørn må tage følgerne deraf. Skal de takke os for 

vort vidnesbyrd når det herefter står uomtvisteligt i vort 

lands historie? Eller skal de dømme os som mænd og kvin-

der der handlede og ikke forstod hvad de gjorde. 

Det er vidnesbyrdets dag. Det er pligt at tale, også troende 

kristnes pligt mod deres folk. Vi samles i de kirker, som 

folket har bygget, vi taler det sprog, som er folkets ejen-

dom, vi synger de salmer, som folkets mænd har digtet. Hi-

storien er guds gerning ved menneskehænder, lad det være 

det også i dag. Guds folk må være med dertil. Lad det i god 

forstand blive en historisk dag med et vidnesbyrd i med 

fædrenes liv og gerning, også inden for kirken, deres følel-

ser og tanker, hvor de var dybest, og om den rette ansvars-

følelse over for vore børn, et vidnesbyrd fra kristne men-

nesker om at denne slægt ikke tænkte på sig alene, men 

stod i pagt med det forbigangne og det tilkommende, et 
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vidnesbyrd om at vi på denne dag kendte os selv, vort folk 

og vor gud. 

Thi retfærdighed ophøjer et folk. Den retfærdighed, som er 

af gud. Idet vi ud over de tusinde år, da vedgår vi jo guds 

førelse, og hans veje er altid retfærdighed. Vi kan ikke gen-

nemleve denne dag uden at mødes med den almægtige og 

retfærdige gud. Det er letsindigt at skille et folk og dets 

skæbne fra dets gud. Da ligger det som et skib på søen 

uden ror og anker. Det er guds retfærdighed der ophøjer et 

folk. Al menneskelig storhed er en godtkøbt vare. Vi kaster 

i dag et lod i vægtskålen, et lod som vil afgøre Nordslesvigs 

skæbne. Men i det borgerlige liv er det således at de lodder, 

som købmanden bruger, må være stemplede, de må være 

afpassede efter det normal mål, som gælder i landet. Det 

lod vi lægger i vægtskålen nu, må være stemplet af gud selv. 

Hans retfærdigheds mærke må være at kende derpå, ellers 

bliver det ikke anerkendt som en god vægt af historien.  

En af vore afdøde nordslesvigske rigsdagsmænd plejede, 

når han i rigsdagen agtede at tage ordet, først at spørge sig 

selv, kan du bede for den sag? Det højner og renser en sag, 

når vi kan bede for den. Så har vi gud med. Guds retfær-

dighed ophøjer et folk. Det fører et folk opad, når dets 

børn bliver fortrolige med guds bud, når de opdrages i Jesu 

lære, når de forstår at idealerne, også i folkelivet er fra evig-

heden.  
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Guds retfærdighed ophøjer også det enkelte menneske i 

dets liv og færd. Og det er her folkelykken begynder.  Vort 

liv er i evig uro indtil vi har fået tryghed i guds nåde. Det er 

den retfærdighed, som skænkes os i Jesus Kristus, som 

alene kan give et fattigt menneskes liv dets ligevægt og dets 

storhed. Der er en stille storhed i et guds barns liv, en stor-

hed som åbenbarer sig i glæde og sorg, i livets mangehånde 

sysler og i dødens ensomme kamp. Udadtil er der store 

dage i folkets så vel som i enkeltmands liv, men indadtil 

oplever et hvert guds barn hver dag en stor dag, hver dag 

nemlig da man kan sige: retfærdiggjorte ved troen har vi 

fred med gud ved Jesus Kristus. Det er den store retfærdig-

hed, der gælder for den evige dommers ansigt. Den er guds 

eget værk og giver os vor værdighed og frimodighed på 

højtidens store dag. Uden den er vi støv og aske, ja ringere 

end det.  

Sandt er det også, at synden er folkenes skændsel. En kata-

strofe er gået hen over Europa. Hele folkeslag er blevne til 

skamme. Man trættes indbyrdes om hvem der har været 

den sande årsag til den store skam og skændsel. Ikke et en-

kelt menneske har det været, men folkenes gud. Aldrig be-

høver vi at rødme over hvad der er ret. Har vi en god sam-

vittighed, da er vi fri for skam og vi skal ikke strides om, 

hvem der har berøvet os vor ære. Men har vi syndet, da 

kommer skam og skændsel af sig selv. Og vi har alle syn-

det. Hvert folk har sin synd og får så skam. Men synd kan 
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tvættes af ved nåden, Jesus Kristus, ved korsets retfærdig-

hed. Uretfærdige kan retfærdiggøre. Hvem der ærligt hen-

vender sig til den gud, som sendte sin søn til jorden, skal 

sole sig i hans velbehag. Hvo sig selv fornedrer skal ophø-

jes, en mand, et folk, ophøjes ved den retfærdighed, som 

gud har skænket verden ved sin enbårne søn. 

Vejen opad for dig og dit folk hedder retfærdighed. Måtte 

denne dag bringe menneskene i vort land et skridt videre 

ad denne vej!  

Efter prædiken blev der sunget, O Kristelighed, og bedt 

følgende bøn fra alteret:  

Evige almægtige gud! I denne stund bøjer Slesvigs folk sig 

for dig. Vi lever af din nåde og vi kender dine veje med os. 

Uden dig formår vi intet. Vor skæbne er også på denne dag 

i din hånd. Din retfærdighed sejrer i blandt os, og din vilje 

ske nu og alle tider. Lad folkets røst i dag være din røst, og 

læg din velsignelse til vor gerning, så at vi og vore børn må 

glædes ved den, at lykke og fred må gro af den for alle 

kommende slægter. Lad også denne dags afgørelse tjene til 

at ophøje vort folk i dine øjne og til at dit rige må vokse og 

trives blandt os, til frelse for mange udødelige sjæle. 

Fader vor ---- 

Så lystes velsignelsen og menigheden sang: Til himlene 

rækker ---- 
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Og den store afstemning begyndte. Efter gudstjenesten 

ved udgangen af kirken, modtog hver en gæst bogen:  

”Mit Land” udgivet af sognepræsten. 

Om aftenen var der dækket kaffebord i Maugstrup kro, 

hvor skillevægge havde måtte tages ned, for at huse de 

mange mennesker. Efter et velkomstord af gårdejer Kri-

stian Skytt af Maugstrup, talte sognepræsten over verset,” 

guds fred med vore døde” (det var en sommermorgen), 

idet han særligt mindedes de faldne og de under prøjsisk 

styre afdøde og samtidig et ord til dem, der var kommet 

langvejs fra, særligt fra Tyskland for at afgive deres stemme 

og som havde bevaret deres modersmål og kærligheden til 

hjemlandet i det fjerne. 

Næste dag samledes børnene til fest. Sognepræsten fortalte 

dem om Valdemar Atterdag og Dronning Margrethe. Der 

et yndigt land, eller en anden fædrelandssang, kunne ikke 

synges, da kun enkelte af børnene kendte et enkelt vers. Så 

sang vi ”Alene gud i himmerig.  

 

 

Afskrift af sognepræst Carsten Petersens prædiken i Maug-

strup kirke på afstemningsdagen, 

 den 10. februar 1920. 

Simmersted, den 10. september 2019 

Svend Erik Lauesgaard Hansen 
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Afskrift af radiointerview:  

En stor dag  

Mette Schultz, Simmersted har fortalt om tiden omkring afstemnin-

gen i 1920 i hendes barndomshjem i Vedsted. 

Det var jo en spændende tid. jeg havde været på højskole, 

Grundtvigs højskole om sommeren og var jo godt forbe-

redt på at komme hjem til den her afstemningsfest. Og vi 

havde jo travlt, ih hvor havde vi travlt. Men der var jo bare 

en fejl, jeg måtte ikke selv stemme. Vi havde et møde lige 

før afstemningen, og jeg var jo selvfølgelig med. Det var jo 

spændende det hele, og så blev der jo sagt, at dem på 20 år 

ikke måtte være derinde. De måtte gå. Jeg var jo meget 

skuffet over at jeg blev smidt ud, men jeg havde jo ingen 

stemmeret. Og vi havde jo haft travlt derhjemme for der 

kom to, en søster og en bror hjem. De var begge to på 

skole ovre på Sjælland, en på Sorø og en på Tune Land-

brugsskole og de kom begge to hjem til afstemningen. Vi 

havde ellers ikke familie langt væk, de var alle hernedefra. 

Der var lagt optil fest og der blev holdt fest. Vi pyntede i 

forsamlingshuset derhjemme i Vedsted. Det var jo det for-

samlingshus der blev skudt i grus efter anden verdenskrig, 

og det som min far havde givet navnet Vedsted Landbo-

hjem da han lå på hans dødsleje, det var jo for os vort an-

det hjem dengang. Vi var ude at tage imod dem da de kom 

sejlende fra skolerne af i Haderslev. Og sikken fest, sikken 

fest. Folk var jo ellevilde og vi kunne jo snart heller ikke 
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holde Dannebrog i kisten. Det skulle jo gerne ud, og det 

havde vi prøvet et par gange. Men jo kun lige at have haft 

det oppe. Og vi var jo forsamlet alle, hele gårdens befolk-

ning og naboerne også for at se det her flag der blev hejst 

op. Det var jo ikke andet end lige i top og så ned igen, for 

vi havde jo en tysk gendarm boende oppe i Vedsted lige 

ovenfor vor gård. Han havde været krads ved os. Vi var jo 

faktisk helt underkuet af ham. Han kom og så efter alting. 

Og mor var lidt bange for begge hendes drenge var gået 

over grænsen. Og så kom jo også dag, da mor var ved at 

bage franskbrød og så ville han nok se det her franskbrød. 

Det stod ellers i ovnen og mor tog det jo ud og det var for 

hvidt -der var for meget hvedemel i -og det var jo ikke 

godt. Han tog det med sig, og vi ventede en stor bøde eller 

der skulle komme nogen, men der kom aldrig nogen, men 

jeg tror han har brugt det selv. Vi så ham aldrig mere.  

 

Mette og Kristian Schultz boede på Simmersted Byvej 12 
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Vi havde mange ting oppe på loftet. Vi tog et par loftbræd-

der væk, der havde vi et rum, der var jo flæsk og kød og 

mel. Der var alting gemt. Det vidste de godt, men de 

kunne ikke finde det. 

 Men så tilbage til afstemningen. Det var jo en stor dag. 

Jeg vil ikke sige hvad vejret angik, for det var jo et tumpe 

vejr, det regnede men det var der ingen der tog hensyn til. 

Jeg kan huske vi havde et pony-køretøj, vi kørte frem og 

tilbage med en pony spændt for. Og den stod ude i gårds-

pladsen og skulle vente på os. Men så gik den hjem, den 

ville ikke vente længere. Der var jo altid nogen der skulle 

køres derop, og stemme måtte jeg jo som sagt ikke, og det 

gjorde mig ondt, men det var der jo ikke noget at gøre ved. 

Ja, vi festede jo så både i Landbohjemmet og i Slukefter 

kro, et sted som jeg aldrig har sat mine ben både i min 

barndom og min ungdom, for det var jo tysk, for der var 

alt som det var i Landbohjemmet. Både gymnastik og fol-

kedans og danseskole og den slags ting, men på kroen har 

vi aldrig sat vore ben, for det gjorde man ikke.  

Ja, selve afstemningsdagen, ja det var jo en tummel. Nu var 

Vedsted sogn jo et meget, meget vanskeligt sogn, der var 

mange tyskere, så det var jo et vanskeligt sogn, men jeg kan 

jo som sagt ikke huske det. Men der var fest som man al-

drig glemmer og jo også da gæsterne kom.  Og jo særlig 

den dag da kong Christian red over grænsen, jeg synes det 

var en uforglemmelig dag, se ham komme ridende ind i 

Haderslev, ligeså bevæget. Det var en stor dag, men jeg må 
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sige det forår og den sommer, det var fest det hele, afstem-

ningen og genforeningen og det hele. Det var herligt, men 

vi er blevet så gamle at desværre så glemmer vi meget af 

det. Men når man sådan kommer til at snakke om 

det……………   

 

Gammelt nyt 

Vi har kigget lidt i de gamle aviser og fundet følgende fra 

vores område: 

Dannevirke 16. februar 1842: 

Da min Tjenestekarl, Jens Jepsen Mortensen fra Darum, 

hemmelig har forladt sin Tjeneste, efter at have vist sig 

utro og bedragerisk, navnlig mod en Pige, saa advarer jeg 

Alle imod at indlade sig med ham. 

Hans Andersen Madsen 

I Maugstrup.  

Dannevirke 29. marts 1845: 

Onsdagen den 9. April d. A. og følgende Dag lader Frue 

Pastorinde Wolf i Maugstrup ved offentlig Auction bort-

sælge et Partie til hendes sal. Mands Stervboe hørende 

Møbler, Sengeklæder, Linnet, Bord- og Kjøkkentøe m.m. 

samt 4re Køer og 2de Stude. 
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Lysthavende vilde indfinde dem i Maugstrup Præstegaard 

bemeldte Dag, om Formiddagen Kl. 10. 

Haderslef i Gram Herredsfogderie den 26de Marts 1845. 

Kier 

Lyna den 16. april 1845: 

Da jeg nu forlader denne Egn, saa anmoder jeg herved En-

hver, der maatte have Pengesager med mig at afgjøre, at 

henvende sig til min antagne Curator, Herr Pastor Fehr i 

Stepping, der paa mine Vegne afgjør enhver rigtig For-

dring, som ogsaa qvitterer for Tilgodehavende, der indbe-

tales til ham. 

Maugstrup Præstegaard den 12. April 1845. 

C.E. Wolf. 

Roskilde Dagblad 11. november 1912: 

Naar Kærligheden dør. 

Tjenestepigen Ellen R. fra Maugstrup stod anklaget for 

Falsk. Hun havde været forlovet med en Tjenestekarl – der 

nu er Soldat -, med hvem hun havde faaet et Barn. Han 

ville derefter ikke vide af hende at sige. For at formaa ham 

til at gifte sig med hende, skaffede hun sig en Sparekasse-

bog ved en filial af Haderslev Kreds-sparekasse i Sommer-

sted. Hun indsatte 1 Mark. Men foran Ettallet indføjede 

hun endnu et Ettal og desuden tre Nuller 



 

 26 

bagefter, saa der kom til at staa 11.000 Mark!  Denne Bog 

gav hun Karlen, og hans Kærlighed levede atter op. Men 

Sagen blev opdaget da han foreviste Bogen paa Sparekas-

sen. Ellen har faaet 1 Uges Fængsel. 

Dannevirke 14. 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 Skoleløn af Distriktet, 64 Rdl. Aarlig, og af det ha-

derslevske Skolefond 8 Rdl. Til Embedet hører en Jordlod 

til 1 Ko og 2 Faar, og som Erstatning for manglende Jord 

udredes til Skolelæreren af Distriktet aarlig 30 Rdl. Ansøg-

ningerne stiles til Haderslev Kirkevisitatorium og indsen-

des inden 4 uger fra Dato portofrit til Undertegnede.  

Haderslev Kirkeprovsti, den 13 September 1858 

Kofoed-Hansen. 

Hejmdal den 27. januar 1907: 

Nedbrændt Hus (Dv.) 

Natten til Torsdag nedbrændte et Hus tilhørende Hus-

mand Ernst Petersen i Hjerndrup, der er Røgter paa Kær-

ulvsminde. Ilden opstod ved Midnatstide, mens Beboerne 

laa i deres bedste Søvn. De maatte flygte ud af det bræn-

dende Hus i kun de allernødvendigste Klæder. Af Indboet 

reddedes intet, og desuden brændte en Ko og to Svin. Det 
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er haardt for de stakkels Folk, nu i den strenge Vintertid at 

staa uden Hus og Hjem. 

Hejmdal den 12. maj 1909: 

Kredsbanernes Køreplaner. 

Der klages stadig over de nye Køreplaner for Kredsba-

nerne, at de ikke tager Hensyn til Befolkningens Tarv. I 

Kastvraa, Simmersted og Maugstrup er man saaledes me-

get utilfreds med, at man ikke som før har tilslutning i 

Sommersted Klokken 7.20 med Toget sydpaa paa Hoved-

banen. Man skulle mene, naar Folk skal betale til et Foreta-

gende, maa der ogsaa tages villigt Hensyn til deres beretti-

gede Krav; men Hensyn er her en kostbar Ting, som Myn-

dighederne ikke rutter med. 

Fyns Stiftstidende 24. november 1876: 

Fra Slesvig. Gaardejer Rydik Bruhn af Hjerndrup indbrag-

tes ifølge ”Davf.” i Mandags til Arresthuset i Haderslev af 

en Gendarm. Aarsagen til denne Fængsling skal være, at 

han en aften i forrige Uge i Værthusholder Brinckens Lo-

kale i Haderslev har brugt illegale Udtryk om Kejser Wil-

helm og Fyrst Bismark efter et Drikkegilde og før, under 

og efter et Slagsmaal med en bekjendt tysksindet Borger i 

Haderslev, Assuranceagent Anton Jensen, som bag efter 

skal have angivet Sagen for Politiet. Der gjøres nu Forsøg 

paa at faa Gaardejer Bruhn fri mod Kaution. 
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Hjælp os med at registrere ejendom-

mene i Simmersted, Maugstrup og 

Kastvraa 

 

Lokalhistorisk Forening har de seneste år gennemført en 

registrering af alle ejendomme i Hjerndrup med oplysnin-

ger, 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 ejendom-

mene. Resultatet kan du se på simmerstedarkiv.dk under 

punktet Hjerndrup Huse 

Vi er nu gået i gang med en lignende registrering i Simmer-

sted, Maugstrup og Kastvraa -og det er her vi får brug for 

din hjælp. Fortæl os hvad du ved om den ejendom du be-

bor/ejer, og har du eventuelt gamle billeder af ejendom-

men, 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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Hvad går de 

egentlig og  

laver i det der 

arkiv 

 

Er det nu også så vigtigt som de selv tror. Ja, vi synes det 

er vigtigt at gemme fortiden for eftertiden, for hvad er et 

folk uden historie. Du kan selv se hvad vi har i arkivet på 

www.arkiv.dk 

I arkiv.dk kan du søge på materiale, der opbevares i mere 

end 580 danske lokal- og stadsarkiver samt et mindre antal 

specialsamlinger. 

Besøg arkivets hjemmeside 
simmerstedarkiv.dk 

Her finder du nyttige oplysninger om 

foreningen, bl.a. kan du se hele Thomas 

Schultz dagbog online. Du kan også 

høre interviews med folk her fra egnen. 
 

 

 

http://www.arkiv.dk/
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Nyt fra Vestfronten 
Thomas Schultz, i mange år købmand i Simmersted, født 

den 2-10-1890 i Kastvraa som søn af Kristen og Ingeline 

Schultz. Som så mange andre blev Thomas Schultz genind-

kaldt da 1. verdenskrig var brudt ud. Han fortæller i sin 

dagbog om livet i felten under krigen, en dagbog som in-

gen vidste eksisterede før den for et par år siden blev ”fun-

det” i noget flyttegods. Heldigvis kunne finderen se at bo-

gen har historisk værdi, og den blev derfor reddet.  

Bogen er venligst stillet til rådighed af Thomas Schultz 

Jun., Haderslev. 

Vi har fået lov at kigge i den: 

Reservist Th. Schultz Christiansfeld Kreis Hadersleben 

Nord-Schleswig 

1. M G K Res. 86 

Min Dagbog 

Begyndt den 23. 11. 1915 

Min Gud befaler jeg min Vej, ham vil jeg lade raade.  

Han synes streng, men er det ej, hans straf er selv en 

naade, 

Han byggede Himlens høje tag. Får han aldrig mig forlader 

Og slår han end med tunge slag, så er han dog min Fader. 
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Bremen den 23.11.15 

Kl. 9 rejste vi fra Hamborg, blev ført til Banen med Musik. 

Stort opløb af Civilister. I Bremen ankommen kl. 1 Nat og 

sovede hos Røde Kors til kl. 5, fik Kaffe og Brød om mor-

genen, derfra kl. 6. 

 Brüssel den 6.12.15 

To Dage intet skreven da der 

ikke var synderlig at notere. I 

gaar Søndag var jeg ude og se 

Brüssel for sidste gang. I Tivoli 

og Bunten Rook traf her Maler 

Ellegaard igen. I dag Kl 10 rejst 

fra Nord-Banegaarden over 

Leuven, Lüttich, tysk Her-

besthal, Aachen, Düren, Cöln. 

I Herbesthal 1 times ophold 

faaet Kartofler og Pølse Røde 

Kors i Cöln 4 timer Ophold faaet Rissuppe og Kaffe Røde 

Kors, her er allehaande Soldater, nogle tilsmudset af Leer 

fra oven til neden fra Skyttegraven. Kl.11½ videre herfra. 

Den 5.2.16 Fouquiéres-lés-Lens 

Sidste Nat ude at skanse 60 mtr. Fra Franskmanden. En 

ejendommelig Følelse første gang man gaar i Skyttegraven. 

Arbejdede oppe paa aabningen.  Lyskugler hele Natten og 

arttilleriild. Interessant men farligt arbejde. Kunne tydeligt 

se hvor Franskmanden arbejdede. Ler og Kalk og skidt over 
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alt, Lyskugler og Granater hele Natten. Undervejs kørt fast 

i Lens. Gasmasker. 

Den 28.5.16 Douai   

Gud ske Tak og Lov at jeg i dag skrive i min Dagbog igen. 

Den 15. kom jeg sidst i Skyttegraven og til den 21. stadig 

Artilleri ild, den 21. efter Kl. 9 ¾ stormede vi 3 Rk. engl. 

Skyttegrave paa 2 km. længde. Vi tog 8 officerer, 220 Mand 

tilfange, 4 Maskingeværer, 3 Minekastere. Vi havde et Tab 

paa 52 Officerer og 1250 Mand. Jeg laa tre Dage og Nætter 

i den sammenskudte Skyttegrav uden dækning og Søvn og 

stadig Artilleri Ild. Fjenden skød uafbrudt paa vor Stilling 

med svære Kaliber, ogsaa 38 cm. At jeg slap levende derfra, 

er et Guds under. Atter et Bevis paa at hvem Herren bevarer 

er uden ald Fare. O hvilket Syn med alle de stakkels saarede 

og døde. Jeg kan ikke skildre det saa skrækkelig var det. I 

gaar kom vi i Hvil her i Douai. Ligger her paa en Kavaleri 

Kaserne. Vort Komp. havde 3 døde og 20 saarede ved stor-

men. 
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Den 28.6.16 
I dag er det en glad Dag da jeg kan rejse hjem til min lille 
Kone og Pige i 18 Dage, kan næsten ikke spise for bare 
glæde. 
 

Den 27.7.16 Walencourt 
I Aften Kl. 9 rykker jeg ud for at løse de Mandskaber af 
som kom ud den 24. ds. Jeg ved det er meget slemt og har 
set hvorledes Sanitetsvogne og Biler farer omkring med 
saarede og det engelske Artilleri dunrer uafbrudt. 

 

Den 4.8.16 
Aftenen den 1. August maatte jeg atter ud for at løse af og 

maa jeg sige jeg havde en indre Anelse om at det vilde blive 

haarde Dage. Vi kom godt derud skjønt Kanonerne trom-

mede hele Tiden. Der var nesten verken Skyttegrave eller 

Dækninger. Hele Dagen maatte vi ligge sammenkrøben i et 

lille Hul vi havde gravet os for ikke at Flyverne skulle se os, 

som stadig kredsede over os. Om Eftermiddagen beskød 

de vore Grave med svær Kaliber, saa hele Infanteriet løb 

fra os. Om morgenen den 3. August rømmede vi graven 

sammen med Infanteriet men skulle vi besette den om Af-

tenen Kl. 10. Infanteriet vilde ikke med, men jeg med mine 

4 mand og E.G. maatte besette den sammenskudte Grav. 

Jeg haabede at faa en rolig Nat da de havde skudt saa ra-

sende om Dagen. Kl. 12 Nat satte hele det engelske Artil-

leri i med saadan en Heftighed saa jeg kan ikke beskrive 

det. Jeg laa med mine 4 Mand i vore Huller og Granater og 
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Schrapnelle slog ned rundt omkring os. Jeg bad den gode 

Gud paa mine knæ, for hver en Granat jeg kunne høre 

komme hen efter os, at han vilde holde sin Haand over 

mig og mine Kammerater og bønhørte han mig. En Gra-

nat slog ned lige for hvort Hul hvor vi laa og ødelagde mit 

Gevær, vi blev uskadte. Efter en god Times Tid sagtnede 

ilden lidt, og løb vi saa alt hvad vi kunde bort, tværs over 

Marker og Grave, sandelig et Guds Under vi slap godt der-

fra. Da vi om morgenen da det hele var rolig gik hen for at 

hente vore Sager var de fleste Huller skudt sammen hvor 

vi havde ligget. Samme Morgen blev vort Regt. afløst der 

af 9. Jäger Battl. Men mine Nerver var saadan i Oprør at 

jeg intet kunne samle. Engl. var samme Nat, baade til højre 

og venstre for os gaaet ind i vor første Grav. 

 

Den 16.8.16 Poix-du-Nord 

Ligger her i massekvater paa et stort Loft, 30 Mand paa lidt 

Halm. I aften blev jeg forfremmet til Underofficer for ud-

vist Tapperhed for Fjenden siges der? 

Den 14.10.16 ved Somme  

Ja, jeg troede at jeg behøved ikke mere herned men den-

gang tog jeg fejl, naa i Aften bliver vi afløste. Har nu igen 

siddet i 4 Dage herude. Ligger for Byerne Morval, Sailly, 

Labourse-Sailly har Franskmanden besat for et par dage si-

den og igaar gik Engelskmanden frem til højre for os. Her 

er Skellet mellem Engl. og Franskmanden. I gaar kom en 
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fransk Soldat over til os, som talte godt tysk (Sammen med 

Feldwebel Schultz).  

Efter Aviserne er de Allierede gaaet frem og taget Cource-
lette, Martinpuich, Flers og Le Sars der vor vi sidst laa i 
Juli-August. De tromler hen over os hver Dag fra Form. 
Kl. 10 til Aften Kl. 6 og griber bestandig an hver Nat. Vi 
har ca. 12 døde og 18 saarede. Ja det er forgalt saa mange 
Mennesker der maa lade Livet. Jeg er sikker paa at Englæn-
derne nok skal faa Tyskland knækket her ved Somme. 
 

 

 

 

 

Dagbogen slutter brat i oktober1917. Forinden har Tho-

mas Schultz dog ikke lagt skjul på, at han er godt og grun-

dig træt af krigen og kun ønsker at komme hjem til fami-

lien. 

Under en orlov lykkedes det ham at flygte over grænsen til 

Danmark.  

Han blev som nævnt købmand i Simmersted hvor han 

drev butikken frem til sin død i 1957. Da tyskerne besatte 

Danmark i 1945, var han noget bekymret for om de kunne 

finde på at ”hævne” sig, det skete dog ikke. 

 

Se hele dagbogen online på simmerstedarkiv.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 lydopta-

gelser. Vi vil også gerne tage kopier af dine billeder til arki-

vet, du behøver ikke aflevere dem. 

Vi har en diktafon som udlånes og kommer gerne ud  

og optager din mundtlige beretning.  
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