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Forside foto: Den gamle smedje i Simmersted. 



 

 3 

Året der gik 

Som alle andre steder har arbejdet i Lokalhistorisk For-

ening også været ramt af de begrænsninger Corona pande-

mien har givet os. Ikke siden 1918 – 1920 har vi set noget 

lignende i Danmark. Dengang var vi ramt af den spanske 

syge, som på landsplan krævede 15 – 20.000 dødsofre i 

Danmark, også nogle i vort område. 

Der har i det forløbne år ikke været afholdt specielle arran-

gementer i foreningen. Der var ting under planlægning, 

men det satte Corona’en en stopper for. Men hold øje med 

vores hjemmeside: simmerstedarkiv.dk, hvis alt går som 

planlagt, dukker der ting op i årets løb. 

Generalforsamlingen der var planlagt til den 16. marts  

måtte vi aflyse på grund af Corona krisen, selvom der var 

arrangeret foredrag m.v. Da vi nåede frem til tiden om-

kring sommerferien vurderede vi, at det ville være forsvar-

ligt at afvikle generalforsamlingen i august måned. Datoen 

blev sat til den 20. august, hvor vi afholdt en ”lille nem ge-

neralforsamling”. På valg var Svend Lange og Tove Steens-

beck samt de to suppleanter, Svend Erik Hansen og Jørgen 

Nielsen. Der var genvalg til Svend Lange og de to supple-

anter. Derimod ønskede Tove ikke at fortsætte, og i stedet 

var der valg til Bente Thygesen fra Maugstrup. Vi takker 

Tove for indsatsen, navnlig hendes flotte mødereferater vil 

blive savnet. 
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Foreningen har i dag 406 medlemmer, og det er vi faktisk 

ret stolte af. Det vidner om, at der er et behov for en for-

ening af denne karakter, og at folk har interesse i at gemme 

fortiden for eftertiden. Hvis vi så også kunne få vore med-

lemmer til at fortælle lidt om fortiden i form af et indlæg i 

årsskriftet, så ville det være helt perfekt. 

Vi håber I må få glæde af læsningen af årets ”skrift” og hå-

ber på en god lang Corona fri sommer. 

 

*** 

Købmandsbutikken i Simmersted omkring 1950  
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Valget til menighedsrådet i Maugstrup 

sogn i 1920 

-et valg der satte sindene i kog 

 

Året 1920 bød på adskillige valg og afstemninger, herunder 

valg til sogneråd, skolekommission, rigsdag, m.v. Et valg 

fik stor betydning for sognets fremtid, det var valget til me-

nighedsrepræsentationen (efter tysk lov). Dette valg var be-

gyndelsen til megen strid mellem Maugstrup og Simmer-

sted. Man forsøgte ved forhandling at enes om en enkelt li-

ste, men det mislykkedes, da man fra Simmersted holdt på 

at få lige så mange medlemmer som Maugstrup. 

Man opstillede på dette grundlag en fælles liste, hvilket 

havde til følge at der i allersidste øjeblik indgik en liste fra 

Maugstrup. Resultatet blev så, at Simmersted kun fik 4 

medlemmer mens Maugstrup fik 8 medlemmer. Dette satte 

ondt blod i Simmersted, og det skabte et fjendskab mellem 

de to byer, som gjorde sig gældende ved mange lejligheder. 

Den 25. november skulle der vælges 4 kirkeældste. Her var 

der valg til Steffen Nørgaard, Simmersted, Knud Schultz, 

Simmersted, Peter Hommelhoff, Maugstrup og Peter Pe-

tersen, Ringtved. Ved en imødekommenhed fra Maugstrup 

blev der valgt to fra Maugstrup og to fra Simmersted. Men 

Simmersted blev altså i undertal indenfor kollegiet, og da 

kollegiet fik den afgørende stemme i mange vigtige sager, 
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så blev det flertallet fra Maugstrup som satte sin vilje igen-

nem. Da f.eks. sognepræsten, Carsten Petersen ønskede 

kirketjenesten delt mellem første læreren i Maugstrup som 

organist og læreren i Simmersted som kirkesanger, stod 

mindretallet på hans side, men medlemmerne fra Maug-

strup var ikke til at bevæge til at gå med til ændringen og 

da sagen et øjeblik syntes at kunne gå til begge sider, løb 

der en liste ind fra beboere i Maugstrup kommune til kirke-

kollegiet med lige ved 100 underskrifter, som holdt på den 

gamle ordning med udelt degne embede. Uheldigvis stod 

også de to lærere på en spændt fod med hinanden. Det 

hele var ret anspændt og var ikke just befordrende for me-

nighedslivet.  

              Pastor Petersen med frue i Præstegårdshaven 
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Den dag de aldrig glemmer i Kastvraa 

Af Jørgen Nielsen 

 

Den 10.februar er dagen der aldrig vil blive glemt, især ikke 

når der er et rundt jubilæum at fejre. Dengang stemte et stort 

flertal i zone 1 for at komme til Danmark. Og selv om af-

stemningen fandt sted på en kold og trøstesløs dag, skabte 

resultatet varme i mange hjem. 

I Kastvraa kan man prale af et helt usædvanligt afstem-

ningsresultat, nemlig samtlige 122 stemmer for Danmark. 

Skrønen siger godt nok at der var en enkelt der kunne tæn-

kes at stemme tysk, men ham drak man fuld, så han ikke 

kom ned for at stemme.  

Da kongen hørte om det flotte resultat besluttede han at 

han ville aflægge byen et besøg, hvilket skete få år efter. 

Kongen blev naturligvis trakteret med det store sønderjy-

ske kaffebord. 

100-året fejret 

I Kastvraa havde en gruppe borgere, bestående af Ketty 

Hoe, Maria Jacobsen, Henning Juhl og Lis og Aage Kjær, 

inviteret til fejring af 100-års dagen. Det skete på Slivs-

gaard, søndag den 9. februar, hvor der var både udstilling 

af historiske genstande, fællessang og naturligvis stort søn-

derjysk kaffebord. 
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God opbakning  

Omkring 70 mennesker mødte op til arrangementet, bl.a. 

kom der flere besøgende der var flyttet fra byen, men var 

vendt hjem for at deltage i arrangementet. Et godt initiativ 

der var med til gøre historien levende. 

I denne forbindelse må det være relevant at bringe Ribe Stifts- Ti-

dende referat af kongebesøget i Kastvraa. Referatet blev bragt i avisen 

den 1. juni 1923: 

”En stemningsfuld sammenkomst i Kastvraa 

Videre gik det over Kolstrup til Kastvraa, hvor man gjorde 

holdt udenfor forsamlingshuset under en stor æresport.  

Det blev en ejendommelig og i al sin stilfærdighed stem-

ningsfuld sammenkomst, der fandt sted i forsamlingshuset. 

Kaffeborde var dækket og egnens folk var mødt i hundred-

tal for at hilse på kongen. 

Chr. Michaelsen bød i varme ord velkommen og mindede 

bl.a. om, at Kastvraa havde haft 100 pct. danske stemmer 

ved afstemningen. 

Så bænkede man sig i salen, kongen og hans følge og byens 

beboere. 

Kongen havde Chr. Michaelsen på den ene side og den 

gamle veteran Peter Juhl på sin anden. 
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Gdr. P. Michaelsen talte om den glæde det var at vide, at 

dronningen så vel havde overstået sin sygdom, og han bad 

kongen tage en hilsen med. Han sluttede med et leve for 

kongeparret. 

Kongen takkede, og i en hjertelig tale mindede han om, at 

der netop her på dette sted var håbet og troet på genfore-

ningen. Hjerterne var aldrig bleven skilte fra os andre, ud-

talte han, og nu er vi genforenede. Et leve for Danmark.” 

Fra Kastvraa fortsatte kongen til Sommersted, Jels Vold-

sted, Over Jerstal og Marstrup, hvorefter han returnerede 

til kongeskibet, der lå i Haderslev Havn. Her var byens 

spidser inviteret til taffel, og var allerede ankommet inden 

kongen nåede tilbage.  ”Det må De meget undskylde, 

sagde kongen, det er ikke min skyld, folk er alt for venlige 

hernede” 
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Gamle nyheder 

Traditionen tro bringer vi igen i år en stribe gamle nyheder, 

nyheder som blev bragt i datidens aviser. 

 

Dannevirke den 25. februar 1920: 

Maugstrup, Onsdag. 

Fra en Familie. Husejer Chr. Buck i København, mødte 

iflg. ”Dv.” paa Afstemningsdagen med 7 Stemmer, nemlig 

hans Hustru og 6 Børn. Han selv var ikke stemmeberetti-

get. Af disse stemte Hustruen i Simmersted og de 6 Børn i 

Maugstrup, og naturligvis stemte alle for Danmark. 

                             *** 

Nationaltidende den 13. december 1919: 

Undertegnede Hans Detlefsen fra Simmersted, Sønderjyl-

land, agter i nær Fremtid at indgaa Ægteskab med Frk. 

Margrethe Østergaard fra Stursbøl, Sønderjylland. 

Hans Detlefsen 

p.t. Blegdamsvej 126, 2. 

København 

                             *** 

Næstved Tidende den 21. oktober 1911: 

Hos Møller Tonnesen i Magstrup i Sønderjylland har en af 

køerne i den sidste Tid ikke givet den Mælkemængde, som 
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den var vant til at give, og han kunde ikke forstaa, hvorfra 

det hidrørte. Nu for et Par Dage siden opdagede han, at 

hans egne Grise var Mælketyvene. Hr. Tonnesen har nem-

lig ude i kostalden ogsaa en Svinesti med nogle Grise. Da 

han forleden tilfældigvis kom ud i Stalden, saa han to af 

Grisene nok saa fornøjede ligge og patte Koen. 

*** 

Dannevirke den 29. december 1894: 

Annonce: 

Ligkister 

For Beboerne i Magstrup og Omegn 

Bekjentgør jeg herved, at jeg fra 1. Janr. 

Opretter et Udvalg af færdige Ligkister hos 

Graveren i Magstrup. Smukt og solidt 

Arbejde tilsikres. 

A.Jacobsgaard, 

Snedker, Simmersted 

*** 

Dagbladet København den 13. maj 1862 

Ildløs. Haderslev, den 10de Mai (Byens Av.) Torsdagen 

den 1ste Mai, om Eftermiddagen Kl.2, blev Bygningen paa 

det Andreas Lunds Enke i Ringtved, Magstrup Sogn tilhø-

rende Landboelssted et Rov for Luerne. Ilden opstod saa 
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pludselig og greb om sig med en saadan Hurtighed, at der 

næppe blev Tid til at redde en gammel, syg Kone, som laa 

tilsengs. Alt Indbo, noget Korn, 4 Køer og 1 Sviin inde-

brændte. Aarsagen til Ildens Opkomst vides ikke. 

*** 

Holbæk Amts Venstreblad, den 8. september 1920: 

I Gaar talte Kirkeminister I.C.Christensen for første Gang 

i Sønderjylland, nemlig i Kastvraa ved Haderslev, hvor 400 

Mennesker var samlet. Talen indeholdt intet nyt udover en 

interessant Udtalelse under Omtalen af Statsejendomme-

nes Overdragelse til Danmark. Her udtalte Ministeren: 

Til Statsejendommene hører ogsaa Hertugens Godser, 

som Danmark absolut har krav paa. 

                              *** 

Hejmdal den 25. februar 1920: 

Kastvraa, Onsdag 

Spansk Syge raser for Tiden stærkt i Kastvraa og omlig-

gende Landsbyer, der er iflg. ”Dv.” Huse, hvor hele Fami-

lien ligger syg. 

I Kastvraa er der forefaldet et Dødsfald ad denne Sygdom, 

som har vakt megen Deltagelse, idet den unge fru Nissen 

uventet døde efter denne Sygdom. Hun var Datter af Væl-

gerforeningens Sekretær, Gaardejer M. Simonsen i Flovt, 

men har helt siden hun var lille Pige, været hos sin Onkel 
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og Tante, Gaardejer Terman Nørgaard og Hustru i 

Kastvraa. For et halvt Aars Tid siden blev hun gift; nu sør-

ger hendes Ægtemand og Plejeforældre over hendes efter 

menneskeligt Skøn alt for tidlige Bortgang. 

                              *** 

Sjællands Posten den 1. december 1880: 

Hvorledes Præsten faaer en ny Kjole. 

Derom kunde Beboerne i Magstrup Sogn ifølge ”Kold. 

Av.” afgive Vidnesbyrd, idet Sognets nye Præst, Pastor 

Groth, nylig kundgjorde for Menigheden at en ny Kjole 

burde følge med med det nye Embede, og at han i den An-

ledning var villig til at modtage Menighedens Gaver. Et lyst 

Hoved foreslog Menigheden ogsaa at ofre til Degnen; thi 

sagde han, naar Præsten faaer en ny Kjole, maa Degnen 

have en ny Trøje, og mærkværdig nok, paa Offerdagen skal 

Degnen have faaet større Offer til sin Trøje end Præsten til 

sin Kjole. 

                              *** 

Hejmdal den 5. januar 1903: 

Et tilfælde af miltbrand i Hjerndrup 

I Hjerndrup er det fastslået et nyt tilfælde af miltbrand. 

”Modersmaalet” har herom fra kredsdyrlæge Witt modta-

get en skrivelse, der på dansk lyder således: 
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Hos enkefru B i Hjerndrup blev den 18. december en ko 

slagtet efter kort, heftig sygdom, og da miltbrand som år-

sag til sygdommen ikke var fastslået fra anden side, blev 

kødet anvendt til menneskelig føde, medens koens ind-

volde og vommens indhold den 19. december blev kastet 

for svinene. 

Den 20. december viste 10 svin ringe ædelyst, den 21. de-

cember kastede en højdrægtig so grisene, den 22. en anden, 

den 23. døde en anden so, og den 24. døde endnu 2 søer. 

Da den første undersøgelse blev foretagen af mig den 24., 

konstaterede jeg miltbrandsbetændelse såvel hos de døde 

som hos de øvrige svin, der havde ædt af indvoldene af 

den døde ko. Endvidere kunne jeg fastslå miltbrandsbacil-

ler i stort antal i en rest af koens lever. 

De døde svin og kødet af koen blev, såvidt det ikke alle-

rede var spist, gjort uskadelig ved opbrænding. 

Mennesker er hidtil ikke bleven syge. Men ejerindens tab er 

temmelig betydelig. Der er død 1 ko, 3 værdifulde søer og 

57 grise, der ville have været fuldbårne om nogle dage. 

Det nye tilfælde af miltbrand er meget lærerigt for os, da 

det er det mest slående bevis for: 1) at det er på tide at gøre 

en ende på den slemme vane at fodre svinene med syge 

nødslagtede eller døde dyrs kadavere eller dele af disse. 2) 

at der i alle tilfælde af mistanke om smitsom sygdom er 

nødvendigt straks at melde dette; 3) at det er nødvendigt at 

oprette en forsikring mod den så farlig miltbrand. 
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Til min glæde har jeg læst, at allerede forskellige landmænd 

rigtig har værdsat faren ved en bekendtgørelse i hervæ-

rende blade har opfordret til møde angående oprettelse af 

en miltbrandsforsikring. Måske de må være mig tilladt i til-

slutning til mit foredrag fra min side at bede om så alsidig 

deltagelse i dette møde som muligt. Mødet er fastsat til 

torsdag den 8. januar om eftermiddagen kl. 3 i ”Konkor-

dia” i Haderslev.  

                            *** 

                        Æ’ Landboel 

 

 

 

 

 

 

Ensomt beliggende hus ved vejen mellem Maugstrup og 

Simmersted. Her boede brevbærer Asmus Eckert med fa-

milie. På billedet ses Marie Eckert, f. 1875, Vilhelm,       

f. 1918, Christian, f. 1916 og Margretha, f. 1909. 

Huset hørte til Mathias Lauesgaards gård i Simmersted og 

blev nedrevet sidst i tresserne. 
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Ikonerne i Maugstrup kirke 

I 1970 tilfaldt der Maug-

strup kirke en testamenta-

risk gave på 1000 kroner til 

udsmykning af kirken, efter 

sognepræstens bestemmelse. 

Pengene var indsat på en 

sparekassebog, som kun 

kunne hæves med biskop-

pens tilladelse.  

 

 

 

Sognepræsten, Ernst Dalberg, 

havde på en af sine mange rej-

ser til Grækenland, indkøbt 5 

ikoner til et beløb på  

4550 dracmer, ca. 1140 kroner, 

men da de var til en kirke i 

Danmark havde han fået dem 

til den særlig billige pris… 
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Ikonerne er kopier, originale 

må ikke udføres, men kunst-

nerisk forsvarlige, udført af 

Sofia Portalaki, som har di-

plom fra ”Skolen for de 

skønne Kunster” i Athen. 

Dalberg havde tænkt sig at de 

i givet fald skulle ophænges i 

sakristiets nordvæg, hvor der 

intet var i forvejen. Biskoppen 

gav sin tilladelse og Maug-

strup kirke fik sine ikoner. 

 

Pastor Dalberg viser rundt i Maugstrup kirke 
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En analfabet i Hjerndrup  

Af AKSEL GYLDENKÆRNE 

 Den sidste analfabet i Hjerndrup døde for få år siden. Han 

var polak, og lærer Aksel Gyldenkærne, Hjerndrup, fortæller 

lidt om polakkernes vilkår i livet og efter døden. For et par 

år siden døde Hjerndrups sidste analfabet. Han boede i et 

lille hus med tag af pap og blik. Med sin kone talte han polsk; 

med andre foregik det på en blanding af dansk, tysk og 

polsk, der var vanskelig at forstå for folk, der ikke var vant 

til det. Skulle han have penge, nægtede han at kvittere for 

dem. Jeg kan ikke skrive, sagde han, jeg har aldrig gået i 

skole! Han fortalte om det Polen, han var født i - det var 

dengang delt mellem Tyskland og Rusland - og om myndig-

heder, som ikke ville lade polakkernes børn komme til skole 

og lære noget; de skulle ikke blive for vanskelige at styre. Og 

han fortalte om turen gennem Tyskland, om at sulte og spise 

græs for at komme hen, hvor man kunne tjene en mark om 

dagen i stedet for den halve mark, man kunne få i Polen. 

Han fortalte om de gårde, hans kone og han havde arbejdet 

på, og om besættelsestiden, hvor tyskerne sagde: Polakker 

er tyskere, så du skal holde med os. Og landbetjenten, der 

bagefter sagde: Du har været en god dansker under krigen, 

nu skal jeg hjælpe dig med de papirer, så du kan blive dansk 

statsborger. Han og hans kone var blandt de sidste i den 

bølge af fremmede arbejdere, flest polakker, men også ty-

skere og svenskere, som i årene før og efter århundredskiftet 
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prægede de større gårde, ikke blot inden for Danmarks da-

værende grænser, men også i Sønderjylland. I Hjerndrup er 

der flere ret store gårde, hvor man engang havde mange tje-

nestefolk.  

 

Hjerndrup Nørrevej (nu nedrevet) 

En del af dem var ugifte, men mange var gifte og boede i 

huse, der hørte til gårdene. Efterkommere af disse arbejdere 

kan fortælle meget om fattigdom i små boliger og om hårdt 

arbejde. Sammen med lige så fattige arbejdere født på egnen 

var de fremmede i høj grad med til at præge livet i sognet, 

og pastor Claussen, der var sognepræst 1890-1915, giver 

gang på gang udtryk for, at det bekymrer ham. I 1904 for-

tæller han om tilbagegang i det kirkelige liv, som han giver 
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den mere og mere skærpede politiske spænding skylden for. 

»Dog er også aftagen af religiøs interesse åbenbar, der til dels 

kommer af de mange ejerskifter og indvandringer fra frem-

mede, mindre religiøse menigheder ...« 1909 klager han over, 

at de bedste arbejdere drager til byen. »... de tilbageblivende 

er ofte fordringsfulde uden at yde tilstrækkeligt og drager fra 

sogn til sogn. Det kan set fra et kristeligt standpunkt med 

rette frygtes, at netop disse småfolks børn får den sletteste 

opdragelse. Da forældrene mere eller mindre er løst fra 

Guds ord og sakramente, så bliver børnene det også, og det 

har som følge heraf vist sig, at den tjenende ungdom næsten 

fuldstændig står uden for kirkelig påvirkning.« I 1911 næv-

ner han en stor ejendomshandel i Hjerndrup, hvor tilflyt-

terne stort set holdt sig fra kirken, mens sognets gamle fa-

milier besøgte gudstjenesten som sædvanlig. At de største 

ejendomshandler i disse år var den prøjsiske regerings op-

køb til domænegårde, siger han ikke. Om en af disse domæ-

negårde, »Juhlsminde«, hævdes det, at der en tid var en »hus-

stand« på 76 personer. Pastor Claussen fortæller heller ikke, 

at mange af disse indvandrere »fra fremmede, mindre religi-

øse menigheder« var polakker og altså katolikker. Uden at 

skulle dokumentere det her kan man vist tillade sig at hævde, 

at polske arbejdere traditionelt er meget stærkt knyttet til de-

res kirke. Men hvilket udbytte kunne de have af en prote-

stantisk gudstjeneste på et uforståeligt sprog? Hertil kan så 

føjes den lave sociale status, der jo også har holdt mange 
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andre fra at vise sig i kirken mere end højst nødvendigt. Sog-

nepræsten forestod de kirkelige handlinger også for katolik-

kerne, såvel barnedåb som bryllup og begravelse. Han har 

døbt mange tjenestepigers børn, født uden for ægteskab, og 

i kirkebogen tilføjet: Moderen romersk-katolsk.  

I 1908 fik katolikkerne en kirke i Haderslev og dermed en 

bedre kirkelig betjening. 

 
Det betød blandt andet, at man også i Hjerndrup kunne 

blive begravet efter katolsk skik. Bosiddende folk i Hjern-

drup havde deres gravsteder på kirkegården knyttet til det 

hus, de boede i eller til deres gård. Lå en gård i Vester Hjern-

drup, kunne man finde dens gravsted med 10 gravpladser i 

den vestlige side af kirkegården, gårdene i Øster Hjerndrup 

havde deres mod øst. Det gav anseelse og styrkede ens 
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slægtsfølelse, at man havde sine forfædre liggende der ved 

siden af hinanden; man havde ligesom mere del i sognets 

historie. Til de mindre ejendomme og lejehuse hørte et grav-

sted med fem pladser, men størrelsen kunne dog variere no-

get. Kirkegården er delt i fire nogenlunde lige store afsnit 

med afsnit I og II syd for kirken, der er placeret i afsnit III 

samt afsnit IV, som er nord for kirken. Vil man finde sog-

nets fattigste og de fremmede, kan det ikke nytte at søge syd 

for kirken, for, som pastor Claussens forgænger i embedet 

engang skrev: forskellen mellem høj og lav har altid været 

fremherskende i Hjerndrup. 
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I afsnit I længst mod syd er der 8 gravsteder med 10 grav-

pladser og nogle, der er mindre. Her blev i årene 1891—

1915 foretaget 25 jordfæstelser, de dødes gennemsnitsalder 

var 42,6 år. Det ser ikke ud af meget sammenlignet med nu-

tidens. De fleste gode gårde har grave i afsnit II. Her er der 

10 gravsteder med hver 10 pladser foruden 2 mindre. De 25, 

der blev begravet her i samme periode, opnåede en gennem-

snitsalder på 45,2 år. Afsnit III præges af kirkens beliggen-

hed. Foruden nogle mindre gravsteder finder vi her et med 

10 gravpladser vest for kirken, ved sydmuren har degnen 

sine 6 pladser, og længst mod øst har de to store gårde i 

Øster Hjerndrup deres gravsteder med hver 15 pladser. I 

dette afsnit blev begravet 21, gennemsnitsalderen var 49,5 

år. Nord for kirken, i afsnit IV, er der 19 gravsteder, som 

hører til huse og mindre landejendomme, og så er der ræk-

kegravene. I den nævnte periode på 25 år har der fundet 

flere begravelser sted her end på hele den øvrige kirkegård, 

i alt 89, og gennemsnitsalderen er nede på 32,9 år. Ser man 

på rækkegravene alene, er der her begravet 61 personer med 

en gennemsnitlig levealder af 23,2 år. Af disse 61 er de 10 

dødfødte, mens 23 er døde inden for det første år. Om 2 af 

de sidstnævnte oplyses, at de er begravet udøbte, selv om 

det også fremgår af kirkebogen, at det ikke var usædvanligt, 

at degnen foretog nøddåb. De 10 dødfødte fordeler sig med 

fem af udenlandske forældre, heraf 3 ugifte mødre, og fem 

af forældre med danske navne. Det er i rækkegravene, og  
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kun her, man finder navne som Grabatzka, Zorowiec, Ro-

jec, Bienek, Andrusczak og andre, som er kommet østfra. - 

Siden dengang er meget ændret. Befolkningstallet er gået til-

bage, og mange huse er revet ned, uden at der er bygget nye 

på stedet - det gælder for resten også fattighuset. En del små 

lejligheder er lagt sammen til større, og nogle gamle huse er 

sat i stand, så de er bedre nu, end de var, da de var nye. Også 

på kirkegården ses de nye tider. Gårdfolkene er ikke så inte-

resserede i store gravsteder, som de engang var. Der er rige-

lig plads nu, så nord for kirken er der sået græs. 

 Kilder: Dansk præste- og sognehistorie. Kirkebog for Hjerndrup sogn. 

Begravelsesregister for Hjerndrup kirkegård. 
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Da der kom lys over sognet 

Af Jørgen Nielsen 

Et af punkterne på Maugstrup sogneråds møde i januar 

1969 var en ansøgning om tilladelse til, at der etableres et 

lysanlæg på parkeringspladsen ved Maugstrup Kirke. Par-

keringspladsen havde ikke tidligere været oplyst, og Maug-

strup Vandværk, der stod for sognets belysning, mente det 

var på tide at få ordnede forhold på pladsen, hvorfor sog-

nerådet var ansøgt om tilladelse til projektet. Også sognerå-

det fandt ideen udmærket, og tilladelsen blev givet, selvom 

der endnu ikke var foretaget udregninger over den endelig 

pris for det samlede projekt. 

Præcis et år efter kunne lysene tændes i Simmersted. 

i januar 1970 kunne gadebelysningen i Simmersted tændes 

for første gang og, byens borgere kunne hermed glæde sig 

over, at et privat initiativ er kronet med succes. Indbyg-

gerne i Simmersted var meget utilfredse med gadebelysnin-

gen og fandt, at hvis der ikke inden kommunesammenlæg-

ningen skete noget radikalt, blev der ikke etableret belys-

ning i byen. 

Der blev indkaldt til et beboermøde, hvor der blev nedsat 

et udvalg, bestående af fem personer, der skulle arbejde 

med planerne. Straks fra initiativets begyndelse var sogne-

rådet positivt indstillet over for ideen, og lovede udvalget 

økonomisk støtte i form af et lån. 
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Da udvalget foretog en pengeindsamling blandt byens ca. 

40 husstande, viste det sig imidlertid at der var stor inte-

resse blandt befolkningen, og der blev indsamlet betydelig 

mere end beregnet. Det betød at udvalget med et kontant 

tilskud fra kommunen, kunne etablere belysningen – og be 

tale kontant.  

En overvejende del af midlerne stammede fra indsamlin-

gen, og der er gennemsnitlig ydet et tilskud på ca. 200 kro-

ner fra langt de fleste af byens husstande. 

Da initiativtagerne til gadebelysningen begyndte deres ar-

bejde, var der pessimister, der var hurtige til at erklære 

ideen for umulig. Så meget mere kunne initiativtagerne 

glæder sig over at det er lykkedes at gennemføre planerne. 
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Simmersted Skole på  

Skoleudflugt til København i 1958 
 

 

 

Fra venstre: Thomas Schultz, Kirsten Andresen, Alma Clausen, 

Elvine Jørgensen, Jørgen Nielsen, Marie Kathrine Nissen, Henning 

Nissen, Egon Jessen, Jes Georg Andresen, Henning Nielsen, Svend 

Erik Hansen og en lokal guide. 
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Skoleudflugterne er noget som står tydeligt i manges erin-

dring. Det var således dengang, at skolen fik bevilget en 

frirejse af DSB én gang årligt, og en københavnertur var næ-

sten obligatorisk for de ældste klasser. Oprindelig blev ele-

verne indkvarteret på fregatten Jylland, der dengang lå i Kø-

benhavns havn, men uheldigvis sank fregatten på et tids-

punkt, heldigvis uden skolebørn, og efter den var blevet hæ-

vet blev den fjernet. Så fremover skete indkvarteringen i Fe-

riehjemmet for Provinsbørn i Hellerup. Selve indkvarterin-

gen var nogenlunde, men maden var ikke særlig spændende. 

Navnlig morgenmaden huskes tydeligt. Brødet var en mel-

lemting mellem franskbrød og rugbrød. På det blev der 

smurt margarine af den gode gammeldags slags, som også 

blev brugt til stegning. Som pålæg var der brun sukker. Her-

til blev der serveret te. Den gode gammeldags stegemarga-

rine gjorde, at når man tog en mundfuld, satte det sig fast i 

ganen og var svær at få ned. 

Når så morgenmaden var kommet ned, kunne man begynde 

at se på hovedstadens seværdigheder. Særligt et besøg på 

Tuborg var populært -her gav der sodavand og en medalje 

til at hæfte på tøjet. Også et besøg i Tivoli var på program-

met. Her var det så, det gik galt for Svend Erik. Han styrtede 

ned fra en rutsjebane og var så uheldig at falde med hovedet 

først ned på foden af en kontrollør. Kontrolløren klagede 

sig men var uskadt, derimod var det værre for Svend Eriks 

hoved. Der var ingen tvivl om at han havde slået sig slemt, 
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men al tale om et besøg på sygehuset blev slået hen. I stedet 

kom der et par samaritter med en vogn, lignende dem man 

ser på billeder fra 1. verdenskrig, til at køre lig væk på. Vog-

nen kom ikke i brug, Svend Erik nægtede fortsat alle former 

for behandling. 

 

 

 

Kartoffelkulen ved skoven 

Af Jørgen Nielsen 

Præcis klokken 11 hylede sirenerne ildevarslende over hele 

landet. Det skulle blive en af de mest dramatiske dage un-

der besættelsen. I de følgende timer satte tyskerne det dan-

ske politi ud af funktion i en storstilet og blodig aktion, og 

da den 19. september 1944 var omme, var 2.000 betjente 

på vej til en uvis skæbne i tyske koncentrationslejre. 

En af de betjente der undslap tyskerne var Søren Nielsen, 

søn af Jens Peter Nielsen, Harken i Simmersted. Søren 

gjorde tjeneste i Aabenraa, og det lykkedes ham og en kol-

lega at flygte til Simmersted, hvor de gemte sig hos Sørens 

bror på Østergaard. 
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Her byggede de noget der skulle ligne en kartoffelkule, 

men hul indeni så man kunne gemme sig i den. Den kun-

stige kartoffelkule var placeret helt oppe i skovbrynet ved 

Øster skoven, så den var længst mulig væk fra vejen. 

Nu var der sådan, at der ofte kom tyske soldater på Øster-

gaard. Nogle gange for at låne heste, andre gange i forsøg 

på at købe madvarer. Disse soldaterbesøg udgjorde natur-

ligvis en sikkerhedsrisiko, og derfor havde Søren og hans 

kollega opfundet et alarmsystem. 

Alarmsystemet bestod i al sin enkelthed af en hundefløjte. 

Når der kom tyske soldater på gården, gik Jacob Nielsen 

ud på gårdspladsen med hunderem og fløjte, hvorefter han 

udstødte et passende antal eder over den f…. hund der nu 

var løbet bort igen. Derefter fløjte han kraftigt uden der 

dog kom nogen hund, den var nemlig blevet skudt for år 

tilbage, fordi den havde bidt en forbipasserende dreng. 

Oppe ved skoven kunne de høre fløjten, og vidste at nu 

var det tid at søge skjul. 

Maden blev skaffet ved at Rasmus Hviid, praktisk nok, 

havde ”glemt” at låse bagdøren. Her kunne de så forsyne 

sig fra Ulriksbjergs spisekammer om natten. Uniformerne 

havde de smidt i en nærliggende mergelgrav. 

Efter en tid fik Søren et nyt ID-kort med et nyt navn hos 

sognerådsformanden, Marius Schmidt i Maugstrup, og han 

kunne nu bevæge sig ud i samfundet igen. 
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                            Magtens centrum 

 

 

 

 

 

 

I Washington har de det Hvide Hus, i Maugstrup havde vi 

den brune degnebolig. Begge steder magtcentre, hvorfra 

der er udgået både kloge og mindre kloge beslutninger. Det 

var nemlig her sognerådet havde mødelokale i Maugstrup. 

En særlig dør i gavlen gav adgang til lokalet, hvor sogne-

rådsmøderne blev afholdt.  

Navnlig huskes den årlige seance hvor folk blev ”sat i 

skat”. Der var før der var regnskabspligt for egnens bøn-

der, og de kunne selv angive hvor stor den skattepligtige 

indkomst skulle være, og så kan det jo aldrig gå helt galt. 

Det var lidt som at sælge elastik i metermål. Sognerådet 

vidste da også helt nøje hvem de skulle holde ekstra øje 

med. Især var der en landmand i byen, der hvert år satte en 

så lav en indkomst at han teoretisk set burde være død af 

sult. Han fik naturligvis forhøjet sin skattepligtige ind-

komst så den kom til at passe til virkeligheden. 
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En fest for sognepræsten.  

I torsdags aftes havde beboerne i Simmersted foranstaltet 

en kaffefest i skolen til ære for pastor Carsten Petersen i 

anledning af hans udnævnelse til ridder af dannebrog. 

Gårdejer Iver Ravn fra ”Olufsminde” talte smukt og varm-

følt for sognepræsten. Vi blev glade, udtalte Ravn, da vi i 

sin tid fik at vide, at De skulle være sognepræst. For vi vid-

ste, at De følte med os og for os i vor nationale kamp. 

Derfor har har vi også altid siddet med tillid under Deres 

prædikestol. Vi glæder os over, at vi i en ond og vanskelig 

tid, havde Dem i vore midte, og vi 

siger Dem tak for, hvad De har væ-

ret for os. Da vi derfor hørte, at vor 

konge havde dekoreret Dem, glæ-

dede menigheden i Simmersted sig. 

For vi ved, at den udmærkelse er vel-

fortjent.   

I tilslutning til Ravns tale rejste alle sig. Efter at tale og 

sang endnu en stund havde vekslet, takkede sognepræsten 

for den velvilje og godhed fra beboernes side, som festen 

var et synligt bevis for, hvorefter de sluttede med bøn og 

aftensang. Sluttelig blev der indsamlet et beløb til de dan-

ske i Flensborg, blandt hvilke pastor Petersen har haft før-

ste præstegerning. 

Kilde: Flensborg Avis 5. februar 1924 

Historiske skilte i landskabet 
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Historiske skilte i landskabet 

Under Corona epidemien har mange fundet ud i naturen 

på gå- og cykelture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil gerne bidrage til lidt historisk oplysning på turen.  

Der er i maj 2021 opsat 10 skilte med en kort historisk op-

lysning om udvalgte steder. 

Der vil blive opsat yderligere skilte når vi finder passende 

steder. 

 

Vi håber I vil tage godt imod projektet og har du et forslag 

til hvor der kan opsættes et skilt så kontakt os gerne. 
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Skiltene kan findes på følgende side som linker til et google 

kort man kan åbne som app på sin telefon. 

Webadresse: simmerstedarkiv.dk/historiske-skilte/ 

 

Hvis man på sin smartphone klikker på knappen i den røde 

cirkel så åbnes kortet i google maps hvis man har det in-

stalleret på sin telefon. Man kan derefter let finde de en-

kelte skilte. 
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Smedefamilien i Simmersted omkring 1920 

 

 

Dette herlige billede har en af efterkommerne af smede-

mester Nielsen i Simmersted overladt til arkivet. Vi ken-

der desværre ikke personerne på billedet, bortset fra 

drengen yderst til højre som vi mener er den senere sme-

demester Chr. Nielsen. Billedet er taget omkring 1920.  
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Et besøg i den gamle smedje  

i Simmersted 

 

Vi har fået lov til kigge ind i 

den gamle smedje på Sim-

mersted Byvej. Værkstedet 

har ikke været i brug i en år-

række, men står fuldstændig som den dag essen blev slukket 

for sidste gang. En halv times klargøring og man ville være 

i stand til at smede hestesko igen. Om det så er kul til essen 

så står der et par sække.        
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Dette smukke smedede 

jernskilt pryder facaden 

på smedjen. 

Det er den senere 

smedemester Chr. Nielsens svendestykke. 
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Annonce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen: 

Louise Toft Petersen, Bente Thygesen, Erik Gram, 

Erik Grau, Svend Lange samt suppl. Svend Erik Lauesgaard 

Hansen og Jørgen Nielsen 

Arkivets adresse: 

Harken 1, Simmersted, 6500 Vojens 
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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.  

 

 

 

 

 

Lokalhistorisk forening for 

Maugstrup, Kastvrå,  

Simmersted og Hjerndrup 
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