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14  Peter Jensen
Peter blev født den 22. februar 1894 på  Kol-
lundbjerg,  Bov sogn, Lundtofte herred, Aaben-
raa amt. Han blev døbt 13. april 1894 i Bov 
kirke.

Forældrene var Husmand Peter Jensen og hu-
stru Frederikke Marie Emilie født Lorenzen af 
Mulsmark.

Faddere
Aftægtsmand og Parcellist Andreas Jo-
chimsen, Niehus
Husmand Heinrich Jepsen, Niehus
Catharine Petersen, Kittschelundfeld.

Soldaten
Peter Jensen blive soldat i den tyske hær, for-
di han er bosat syd for den daværende grænse. 
Han får en uddannelse som artellerist. I hans 
efterladenskaber fi ndes et billeder, hvor man ud 
fra hans uniform kan se, at han har været artil-
lerist. Alle offi  cielle papirer vedrørende soldater 
fra Bov sogn er gået tabt under 2. verdenskrig. Men han har selv gemt alle sine personlige pa-

pirer fra sin soldatertid. Han kommer på session 
og får nummer 5–169–U–34 (Udskrivnings-
kreds nr. 5 – Lægd nr. 1691) – årstal U (1896) 
– nr. 34 i rullen). Da 1. verdenskrig bryder ud i 
1914, er han 20 år og derfor bliver han sendt i 
krig for Tyskland.

Han begynder sin tjeneste i hæren den 13. 
august 1914 ved Kanon Batteri 2. Erstatnings-
enhed Afdeling 1. Feltartilleri Regiment nr. 9 i 
Itzehoe. Den 6. juli 1917 bliver han udnævnt til 
Underoffi  cer og overfl yttes til II Erstatningsen-
hed – Afdeling – Feltartilleri Regement nr. 9.

Hvornår han bliver udnævnt til underoffi  cer 
med rang af korporal ved jeg ikke, men den 26. 
april består korporal Peter Jensen eksamen som 
hesteskosmed med udtalelsen ”God”, der er 
både en Stabsdyrlæge, en almindelig dyrlæge, 

1) Udskrivningskreds og lægdsnummer er på dette tids-
punkt tysk, idet Bov ligger i Flensborg herred.
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en smed og en kaptajn til 
stede ved prøveafl æggel-
sen. På dette tidspunkt 
er han overfl yttet til Fel-
tartillerienhed, 17. Regi-
ment.

Da hans mor dør i 1917 
står der i kirkebogen, at sønnen Peter er i felten, 
som soldat. Men han overlever krigen, at han, i 
modsætning til fi re af hans brødre, faktisk over-
lever krigen er måske fordi, han var artillerist. I 
den store krig, som man kalder 1. verdenskrig, 
begyndte et angreb med, at man dængede alle 
soldaterne ude i felten til med granater fra ka-
nonerne. Når man så havde spedt død og øde-
læggelse med kanonerne. stormede soldaterne 
frem og forsøgte at slå de af fjenderne ihjel, 
der endnu var levende. Nu til dags ville det 
vigtigste være, at lokalisere fjendens kanoner, 
så man kan uskadeliggøre dem. Men under 1. 
verdenskrig havde man ikke alle de moderne 
muligheder for at fi nde ud af, hvor kanonerne 
stod. Ofte stod de langt væk fra fronten. Vi ved 
ikke hvilket kanontyper hans regiment brugte, 

men en feltkanon lå typisk 7 km fra fronten, en 
felthaubitser skød knap 9 km og det tunge ar-
tilleri havde en rækkevidde på godt 10 km. Det 
betyder, at han, til en hvis grad, har opholdt sig 
langt fra slagmarken, hvilket kan have været 
medvirkende til, at han slap levende igennem 
krigen.

Fortsættelsen af hans tid i militæret fører til at 
han den 30. september 1918 for tildelt en tysk 
militærorden, det er Æreskorset af 2. klasse. På 
det tidspunkt er han igen fl yttet til et nyt regi-
ment, nu hedder der Feltartilleri, Regiment nr. 
62.

Fra hans soldaterbog ser det ud, som om han 
del ta ger i kampe i området mellem Oise og Ser-
re i perioden 17. oktober - 26. oktober 1918. 
Den 4. november gælder det slaget ved Guise. 
Fra 5. november til 11. november 1918 er det 
tilbagetrækningskampe fra Antwerpen til Maas-
stillingen.

Den 12. november begynder man rømningen af 
stillingerne i de besatte områder og begynder 
en march mod ”hjemmet” (die Heimat). Den 
march slutter for Peters vedkommende den 19. 
december 1918. I samme øjeblik han er tilbage i 
”hjemmet”. Den dato bliver han således fritaget 
for tjeneste og sendt hjem til Kollundbjerg.

Han får udleveret et sæt tøj, 1 frakke, et par 
støvler, en hue, en brødpose og en feltfl aske til 
hjemturen.

Desuden får han 15,- Mark i vandrepenge og 
50,- Mark som afskedsbetaling. Desuden får 
han en helbredsundersøgelse, hvor lægen dom 
er, at han er sund og rask.

Da Sønderjylland kommer tilbage til Danmark i 
1920, melder Peter sig til den danske lægdsrul-
le. Han bliver således optaget i lægdsrullen den 
29. december 1920 i 7. Kreds 183 Lægd. Han er 
på det tidspunkt bosiddende i Kollund.

Efter krigen er han rejst op nord for Kongeåen 
til ”Danmark”, det var der mange dansksinde-
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de, som gjorde både under og efter krigen. Efter 
krigen fi nder vi ham således i Vejle. Her fi nder 
han en pige, som kommer langt oppe og ude fra 
nordvestjylland.

Næste gang, der er besked fra udskrivnings-
væsenet er en: Udskrift af Lægdsrullen for 5. 
Kreds, 169 Lægd, Vinding sogn.

Peter Jensen søn af Husmand Peter Jensen, født 
den 22. februar 1894 i Bov sogn.
I fremmed tjeneste fra 13. august 1914 – 18. no-
vember 1918.
Tilmeldt fra 7. Kreds, 183 Lægd, den 22. ok-
tober 1922. Optaget under Borstav M. nr. 34, 
Korporal.
Slettet af Rullen 1. januar 1928
Vinding, den 15. januar 1954 – Arnager
Sognefoged, Vinding pr. Sørvad – Lægdfor-
mand.

Bryllup
Ungkarl Peter Jensen, Montør i Kollundbjerg, 
Bov sogn, født i Bov, søn af Gaardejer Peter 
Jensen og hustru Friederike Marie Emilie Lo-
renzen, han er 28 år gammel, bliver gift med 
Pige Anine Jensen i Tvis, født i Haderup, datter 
af Købmand Peder Jensen og hustru Karen Lau-
ritzen, hun er 28 år gammel, brylluppet står den 
9. juli 1922 i Sct. Nicolaj sogn, Nørvang herred, 
Vejle amt.

De fi k Kongeligt Vielsesbrev af 29. juni 1922.

Forloverne var Smed N. Asmussen, Lebølgaard 
og Montør J. Vind, Vilsbæk.

Vielsen blev foretaget af Pastor Juhl i kirken.

Børn
Det første barn bliver en datter, hun bliver født 
den 23. juni 1923 i Sørvad, Vinding sogn, Ulf-
borg herred, Ringkøbing amt.

Hun får navnet  Inge Jensen.

Døbt den 22. juli 1923 i Tvis Kirke af Sogne-
præst Bøss Mejrup.

Forældrene var Smed i Sørvad Peter Jensen og 
hustru Annine født Jensen. de er begge 29 år.

Faddere
Bagermester Jens Kristian Jensen Nørre 
Hustru Petra Marie Jensen af Tvis samt
Barnet forældre.

Det næste barn er en søn, som bliver født den 3. 
maj 1925. Han bliver døbt 14. juni og får navnet 
 Hans Peder Jensen i Vinding sogn, Ringkø-
bing amt.

Han bliver døbt af Sognepræst Schmidt i Tvis 
kirke.

Forældrene er Elektriker i Huset ved Hedegaard 
Peder Jensen og hustru Anine født Jensen, beg-
ge 31 år.

Faddere
Købmand Christen Jensen og
Hustru Sara Jensen
Pige Thyra Jensen alle af Tvis
Barnets Fader.

Det tredie barn kommer til verden i Gribsvad, 
Rørup sogn, Vends herred den 25. maj 1927. 
Han bliver døbt den 31. juli 1927 i Vinding kir-
ke, Ringkøbing amt og får navnet  Jørgen Jen-
sen.

Forældrene var Montør Peder Jensen og hustru 
Anine af Sørvad.

Han bliver døbt af Sognepræsten til Vinding - 
Vind, K. Larsen i kirken.

Faddere
Bager Jens Christian Nørre og
Hustru Petra født Jensen af Tvis
Købmand Jens Christian Jensen og
Hustru Sara Jensen.



46(c) Henning Karlby

Det fjerde barn bliver også en søn, han kommer 
til verden i Aulum sogn, Hammerum herred, 
Ringkøbing amt den 6. august 1936. Han bliver 
døbt den 30. august og får navnet  Ole Jensen.

Han bliver døbt af Sognepræst Bo Søndergaard 
i Aulum kirke.

Forældrene var Smedemester i Kilde Peder Jen-
sen og hustru Anine født Jensen.

Faddere
Købmand i Sørvad Laurits Jensen og
Hustru Klara Pedersen (b.B.)
Værkfører i Holstebro Anders Overgaard 
og
Thyra Jensen.

Det fi rma, som Peter kommer til at arbejde 
for, sender ham langt omkring i arbejdslivet. 
Således at han f.eks. ikke er hjemme, da Ani-
ne dør. På det tidspunkt er han på Færøerne i 
arbejdsmedfør. Han når ikke hjem, da hun dør, 
det skyldes måske, at det ikke var så alminde-
ligt, blot at tage en fl yver for at smutte hjem til 
familien i Danmark. Sejlturen fra Færøerne til 
Danmark varede på dette tidspunkt over 35 ti-
mer, hvis vejret var rimeligt.

Død
Peder dør om-
kring 1971 – 
1972. Han bli-
ver begravet fra 
Bov kirke.
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Dette er en liste med træfninger under 1. ver-
denskrig, den var klæbet ind i Peters soldater-
bog og slutdatoen havde han selv tilføjet med 
blæk. Hvor mange af træfningerne, han har 
deltaget i, kan vi kun gætte på.

Bevis, som udlært hesteskosmed
Korporalen Peter Jensen
født den 22. februar 1894 i Mulsmark
Kreds Flenborg fra Reserve Feltartilleri Regi-
ment Nr. 17, I Abtlg., L. Mun. Kol., – ment nr. 
17, 1. afdeling L. ammunitions kolonne
har foran den underskrevne prøve-
kommission der gennem de lovmæssige regler
af 18. juni 1884 foreskrevne
eksamen eftervist beskrivelsen
til hesteskosbeslag-
arbejdet med godt bestået.
I felten, den 26. april 1916.
underskrevet prøvekommissionen Res. Feldar-
till. Reg. 17
Hanenbaur
Kaptajn             Saur Steinebach
                    Stabsdyrlæge  –  Dyrlæge
   Köpeke
Koenigl. Preussisches      Fanesmed
Res. Feldartillerie
Regiment No. 17.
Ovenstående er min frie oversættelse.


