
Under 1. verdenskrig (1914-1918) opretholdt Danmark i alle krigsårene sin neutrale 
stilling. 

Ved krigsudbruddet fandt ingen mobilisering sted. Man indkaldte i stedet 
sikringsstyr ken. Størsteparten af dennes 58.000 soldater bemandede Københavns 
befæstning. 

Regeringen bøjede sig efter pres fra Tyskland, og lod udlægge søminer i danske 
farvande med stiltiende britisk accept, trods at Danmark var folkeretligt forpligtet til 
at holde dem åbne. 

Under den første verdenskrig deltog mere end 30.000 dansksindede nordslesvigere 
i tysk krigstjeneste, eftersom Sønderjylland mellem Kongeåen og den nuværende 
grænse var under tysk herredømme i årene 1864-1920. Ca. 5000 døde. 

Dansksindede Nordslesvigere i tysk krigstjeneste i en skyttegrav et sted i de Baltiske 
lande.

Desuden blev 275 danske handelsskibe sænket, og ca. 700 danske søfolk omkom.

Landet opretholdt handel med begge krigens parter, og var et blandt flere neutrale 
lande, som eksporterede kødkonserves til de tyske tropper. Spekulanter tjente store 
formuer på hastigt voksende konservesfabrikation af oftest middelmådig kvalitet, 
hvilket skaffede dem det folkelige øgenavn gullaschbaroner. 

Perioden 1917-1918 gav en indtrådt varemangel anledning til den første danske ud-
stedelse af rationeringsmærker til daglige fødevarer.

Den spanske syge var en epidemi, der under krigen ramte Europas civilbefolkninger 
meget hårdt, og som i Danmark kostede omkring 12.000 menneskeliv, heraf en del 
børn og unge. 

Det tyske sammenbrud i 1918 og bestemmelser i Versaillestraktaten fra 1919 mulig-
gjorde folkeafstemninger, der førte til Sønderjyllands genforening med Danmark i 
1920 og dermed til fastlæggelsen af den nuværende dansk-tyske grænse.

Jordløse og 
1. verdenskrig

Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv har ikke meget lokalt materiale fra 1. 
verdens krig.

Mange blev genindkaldt til militærtjeneste, bl.a. har vi kendskab til Otto Gram-Hans-
sen på Damsbo, lærer Bøgh i Trunderup og Hans Nicolaj på Enghavevej

Størstedelen af befolkningen levede af landbrugsproduktion, og da fødevarepriserne 
steg, betød det, at der var fremgang for landbruget.

Derimod var der mangel på brændsel, og hvor der var mulighed for det, blev der 
gravet tørv.
I Andelsmejeriet Alexandra’s protokol kan man læse at brændselsnævnet havde pålagt 
mejeriet at købe tørv på Søbo Gods, velsagtens for at spare transport. Det var man 
meget utilfreds med og forsøgte at få ændret, da man mente at Søbos tørv ikke var 
tørre.

Der blev gravet mange tørv under 1. verdenskrig. Her er det Hans Rasmussen, Bremer-
holmsgyden 9 og nogle af børnene, der er i gang.

Kathrine Møller, var gift med Hans Møller Nielsen. De boede Landevejen 85, og 
senere i Smedestræde. Katrhine Møller var født på Als og havde således ret til at 
stemme om genforeningen i Sønderjylland.

Ejendommen Landevejen 85. 
Fra venstre: Niels Nielsen, Hans Møller Nielsen (den yngre), Kathrine Møller Nielsen, 
Hans Møller Nielsen, Harald Møller Nielsen



8 brigades angreb ved Dybbøl 1864. Malet af Vilhelm Jacob Rosenstand.

Rolf Krake ved Dybbøl 1864.

I Slaget ved Helgoland, 9. maj 1864 mødte en dansk flådestyrke under kommando af 
Edouard Suenson en østrigsk–preussisk eskadre under den østrigske søhelt Wilhelm 
Freiherr von Tegetthoff ud for Helgoland. Danskerne havde blokeret farvandene ud 
for Helgoland for at stoppe preussiske skibe, og det østrigsk-preussiske angreb var et 
forsøg på at bryde blokaden.

Danskerne vandt en opmuntrende, omend begrænset sejr, da det østrigske flagskib, 
fregatten Schwartzenberg, blev skudt i brand, hvorefter østrigerne trak sig tilbage i ly 
af Helgolands neutrale 3-mil zone, der var under engelsk kontrol. Ud på natten lykk-
edes det den østrigsk–preussiske eskadre at flygte til Cuxhaven ved Elbens udmund-
ing.

Den politiske betydning af slaget var imidlertid mindre, da krigen 3 dage senere slut-
tede med dansk nederlag. 

I slaget deltog to østrigske fregatter, flagskibet Schwartzenberg og fregatten Radetzky, 
samt 3 preussiske kanonbåde. På dansk side bestod flåden af to fregatter, Niels Juel 
og Jylland, samt korvetten Hejmdal. Det var historiens sidste søslag af betydning ud-
kæmpet mellem træskibe og det sidste danske med træskibe overhovedet.

Slaget ved Helgoland.
Malet af Niels Carl Michael Flindt Dahl

1. februar Krigen i 1864 starter. Østrigske og preussiske tropper går med 57.000 
mand over Ejderen – og dermed er krigen mod Danmark startet. Dan-
mark rådede over 38.000 soldater.

5. februar Tilbagetrækningen fra Dannevirke.
18. april Stormen på Dybbøl
20. april Fredskonferencen i London starter officielt, men 1. møde udsættes til 25. 

april
9. maj Søtræfningen ved Helgoland.
12. maj  Våbenhvile
25. juni Fredskonferencen i London afbrydes uden resultat.
29. juni Slaget om Als afgør med det danske nederlag endeligt krigen militært.
8. juli Danmark: Regeringen Monrad afløses af regeringen Bluhme.
30. oktober Fredsaftale indgået i Wien mellem Danmark, Preussen og Østrig hvor 

Danmark afstod hertugdømmerne Slesvig, Holstein og Lauenburg.

Vore Forposter ved den nordlige Ende af Jernbanebroen i Rendsborg den 31. januar 
1864.

Dybbøl Skanse
Malet af Jørgen Valentin Sonne (1801-1890)

Krigen 1864



Soldater fra Jordløse, der deltog i krigen 
1864 og deres videre skæbne
Hvor mange fra Jordløse sogn der var soldater i 1864 har vi ikke umiddelbart tal på.
I lægdsrullen fra 1864 var ca. 120 med bopæl i Jordløse Sogn. 90 af dem var angiveligt 
soldater på daværende tidspunkt, men hvor mange af dem, der var med i krigen har 
vi ikke undersøgt.

Nogle af dem vi ved der var med er beskrevet i denne udstilling.

Hans Hansen
Født den 12.6.1842 i Jordløse. Døbt den 3.7.1842 i Jordløse Kirke
Mor: Anne Kirstine Hansdatter, født 1.2.1815 i Jordløse. 
Far Jakob Jens Jørgensen, Skallebjerg. Moder og fader bliver aldrig gift.

Ved folketællingerne i 1834 og 1840 er Anne Kirstine tjenestepige på Højsgård. 
Hans Hansen og hans mor bor vistnok i et familiehus, der lå ved Toftegård.
Moderen er nu opført som daglejer. Hun dør på Jordløse hospital 20.5.1879.

Efter endt militærtjeneste kommer Hans Hansen til Illum som karl.
Efter 3 mdr. bliver han indkaldt igen og gør hele krigen 1864 med. 

Efter krigen vender han tilbage til Illum og gifter sig med datteren Ane Marie.
De flytter til Jordløse og får børn.
Køber i 1870 7 tdr. land i Svanninge og bygger hus, bliver indsidder. Samtidig arbejder 
han som møllekusk på svigerfaderens mølle, Grubbe Mølle.

Ane Marie dør 1917 og Hans dør 1918.

Efter sigende omtaler han aldrig sine oplevelser fra krigen.

Ane Marie og Hans Hansen er oldeforældre til Klavs Grubbe, der hjælper til i Jord-
løse-Trunderup lokalhistoriske arkiv.

Soldater fra 
Jordløse

Ane Marie og Hans 
Hansen



Jens Jensen 
født i Trunderup 2.2.1836, død 25.1.1928 i Kimballton
Søn af Jens Hansen Palle og Maren Hansdatter, Trunderup matr. 8b, nuværende Trun-
derupvej 71.

Blev gift i 1860 med Karen Hansdatter 1834-1908, datter af Hans Chr. Madsen og 
Gjertrud Hansdatter, Sandholdt Lyndelse.
De overtog hans fødehjem i Trunderup. De fik ialt 11 børn, hvoraf en døde som spæd.

Trunderupvej 71 i 1950. Huset blev nyopført efter Jens Jensen var emigreret.

Jens Jensen deltog i krigen 1864. Blev taget til fange og sendt til Østrig. Han kom 
hjem efter 1½ år og familien emigrerede til USA i 1873.

De bosatte sig i New Denmark i Wisconsin og flyttede senere til Kimballton, en dansk 
by i Iowa. 

Karen Hansdatter og Jens Jensen sammen med nogle af deres børn.

Her er hans beretning om tilfangetagelsen som blev bragt i “den røde bog fra Kimball-
ton”.

I slutningen af krigen var Jens og en kammerat sendt ud om natten for at reparere 
skyttegrave. Under arbejdet angreb tyskerne de danske stillinger og Jens og hans kam-
merat blev taget til fange.
De blev sendt til Tyskland og senere blev Jens sendt til Østrig, hvor han blev smidt i et 
fangehul.

Da krigen var slut og fredstraktaen underskrevet blev Jens løsladt og fik besked på at 
gå hjem.
Så han gik hjem gennem Østrig og Tyskland, op gennem Jylland og hjem til Fyn.

Mens Jens var i fængsel skrev han breve hjem, men de nåede aldrig frem. 
En nabo fortalte hans kone Karen, at han ikke havde set Jens efter slaget på Dybbøl, 
og at han ikke vidste hvad der var sket med ham.

Hun ventede i mange uger, men da Jens stadig ikke dukkede op besluttede hun at op-
søge en af hans kammerater, som boede nord for Odense.
Hun gik hele vejen. Da hun kom op til kammeraten og spurgte efter Jens gik han ind 
i stalden og spurgte en anden tidligere soldat. Hun lyttede ved døren og hørte den an-
den sige, at Jens var død.
Efter at have stået og grædt op ad stalden, gik hun hjem igen.
Herefter fik hun et psykisk sammenbrud, der varede flere år efter at Jens var kommet 
hjem.

En dag kom en knægt løbende hjem til hende og råbte: Jens kommer ned ad vejen. 
Hun sagde: sådan noget må du ikke sige, men gik alligevel hen til døren. Og der kom 
Jens. De løb hinanden i møde og faldt i hinandens arme.

Jens begyndte at arbejde som snedker, men hendes sygdom og hans fravær havde 
givet dem en gæld, som de ikke mente, de ville være i stand til at betale tilbage, derfor 
besluttede de at emigrere til USA.
Gælden blev iøvrigt betalt, da han begyndte at tjene penge i USA.
De og deres børn klarede sig godt i USA, men det var en hård start.



Jørgen og Peder 
Jørgensen
De var sønner af Jørgen Pedersen, skrædder og indsidder på Nygård, født 1794 på 
Kærsgård og Anna Katrine Jørgensdatter født 1797 på Ellehavegård.

Jørgen Jørgensen født 1830, såret den 18. april 1864, død på lazaret i Ullerup den 27. 
april og begravet i Ullerup den 1. maj 1864.

Mindetavlen over Hans Petersen og Jørgen Jørgensen, opsat i våbenhuset i Jordløse kirke.

Peder Jørgensen, snedker, deltog i krigen 1864, født 23.4.1833, død 4.4.1916
Gift med Larsine Cathrine Henriksen 1831-1895. 
De fik ingen børn, men tog hendes niece Karen Dorthea Henriksen til sig.
Hun var blevet forældreløs i en tidlig alder. Blev senere gift med Niels Rasmussen 
Lehrmann.
Peder Jørgensen købte barndomshjemmet fra grevskabet og byggede nyt hus, Eng-
havevej 4.

Enghavevej 4, bygget af Peder Jørgensen

Peder Jørgensens dagbog fra 1863/64
København 11. december 1863.
Til Slagelse den 22. med jernbanen.
Indkvarteret hos tømrermester Frederiksen den 23. Videre til Korsør, derfra ombord 
på dampskibet Hekla til Svendborg.
Indkvarteret hos læge Møller den 24. derfra til Flensborg.
Indkvarteret hos hr. Pedersen, St. Johannesgade nr. 1048.
Den 28. til exercits, den 29.-30.-31. ligeså.
Den 1. januar 1864 herfra morgen kl. 8 til Tved (Twedt.)
Indlogeret hos gårdmand aften kl. 7 sognefoged P. Rasch, til exersist de fleste dage.
Den 26. morgen kl. 7½ derfra til Munkbrarup. Indkvarteret hos gårdmand, sogne-
foged P. Nissen.
Aften kl. 8 den 30. på hospital i Flensborg feltlaserat nr. 4.
Den 1. derfra til Aabenraa på sårstuen.
Den 3. til Haderslev, derfra den 5. til Kolding og videre til Snoghøj og videre over 
sundet til Middelfart.
Indkvarteret hos vognmand N. Nielsen, den 6. videre til Odense på slottet stue nr. 4.
Den 17. udskrevet og indkvarteret i byen hos enkemadam Hvid.
Den 19. afmarcheret til Assens, hjem samme aften. 
Den 20. til Assens, indkvarteret hos daglejer R. Johansen. 
Den 21. videre ombord på jagtdampskibet til Sønderborg.
Den 23. til i ... Holm. Indkvarteret hos gårdmand Chr. Bonde. Samme eftermiddag kl. 
4 derfra til Dynnevidt. Indkvarteret hos gårdmand Ja. Lauritsen.
Den 28. til Sønderborg og videre på skansevagt i nr.  9, den 29. på arbejde.
Skiftedagen den 1. marts til Sønderborg kaserne, den 2. på pligtvagt ved bødkerhuset.
Den 3. i løbegravene mellem skanserne 9 og 10.
Den 4. til Sønderborg.
Den 5. kaserne bag 3. kompagni i Sjork i Ragebøl Skov. bag skoven mens der blev fæl-
det træer.
Den 6. morgen forpostfægtning, 
Den 6. til Lysabild, indkvarteret hos gårdmand og sognefoged Hans Larsen.
Den 7. oversat til gårdmand Anders Bladt
Den 11. derfra til Sønderborg kaserne.
Den 12. Pligtvagt ved bødkerhuset
Den 13. i skanse nr. 9
Den 14. til Sønderborg kaserne
Den 15. forpostkæde ved feltvagt nr. 1, gørende patronellie, patronelliefægtning.
Den 16. morgen ved Ragebøl Skov, den 16. i løbegrav mellem skanserne 9 og 10.
Den 17. til Sønderborg kaserne
Den 18. til Ulkebøl. Indkvarteret hos fru Morgenstjerne
Den 20. til samlingsplads bag Sønderborg , afløse aften i skanse nr. 5.
Den 21. aften til Sønderborg kaserne
Den 22. aften i skanse nr. 9 på arbejde på blokhuset
Den 23. aften i barakken
Den 24. aften løbegrav mellem skanserne nr. 1 og 2.
Den 25. aften til Sønderborg slottet,
Den 26. til Ulkebøl, indkvarteret hos fru Morgenstjerne
Den 28. - 2. påskedag kl. 8 til Kjær, i kaserne til kl. 10 da slaget var endt.
Den 29. aften feltvagt nr. 4 i kæde.
Den 30. aften kl. 11 i barakkerne.
Den 31. aften ved møllen på vejen med fynske ryttere mellem skanserne 4 og 5.
Den 1. april til Sønderborg. 1 granat faldt midt i kompagni og slog 29 mand.
Den 2. i løbegraven mellem skanse nr. 10 og stranden.
Den 3. aften i barakkerne. Kl. 10 og kl. 3 alarmeret
Den 4. arbejde hugge pæle, samme aften til barakkerne på ...
Natten mellem 5. og 6. kl. 1 til brohovedet til dag, tilbage i barakkerne.
Den 7. aften til løbegravene mellem skanserne 2 og 3. 
Den 8. Land dag aften til brohovedet
Den 9. aften løbegrav mellem skanserne 8 og 9
Den 10. aften i barakkerne
Den 11. aften ...

Peder Jørgensen 
var bedstefar for 
Niels og Dorth-
eas børn. Her 
er han sammen 
med de 4 ældste.



Hans Rasmussen
Født 25.2.1839 i Trunderup, død 11.3.1899 i Trunderup
Søn af Rasmus Pedersen og Maren Pedersdatter, Østergård, Trunderup

Blev gift med Sophie Hansen 1841-1915. 
Datter af gårdmand Hans Hansen og Ane Rasmusdatter, Nr. Søby.

De overtog ejendommen Millingesminde i Trunderup i 1874. 
De fik 1 datter Ane Marie *1879. To børn døde som spæde.
Datteren og svigersønnen overtog ejendommen efter dem.

Pastor Buch 
deltog ikke i krigen 1864.
Men hans skæbne blev bestemt af krigen.

Han blev født  25.10.1820 i Korsør, som søn af købmand, møller og jordbruger An-
dreas Højelse Buch og hustru Sophie Hoffmeyer.
Døde i Jordløse 13.11.1900

11.5.1851 blev han gift med Emilie Caroline Mathilde Hamburger
de fik børnene: Marie Sophie Andrea Hansine Augusta *1853, Nicolai Andreas 
Hoielse *1856, Julie Emilie Edvardine *1868, Augusta Frederikke Nancy *1872

1850 blev han rektor ved latinskolen i Aabenraa
Var desuden præst i Klægsbøl og Nørre Haksted sogne, begge beliggende syd for den 
nuværende 
grænse.
1864 blev han udvist af de tyske mydigheder.
Var herefter Præst indtil 1882 i Nebsager og Bjerre sogne, Aarhus stift.
1882-1895 Sognepræst i Jordløse og Haastrup Sogne

Portræt af pastor Buch

Sophie Hansen i Krinoline

Millingesminde. 
Lå ved siden af Bøgedal. Blev opkøbt af Johannes Gregersen i 1945 og nedrevet.

Hans Rasmussen som 
soldat


