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SydSleSvigere 
i krig

Tyske soldater på vej gennem Slesvig. De danske sydslesvigere blev tvunget til at deltage i krigen på tysk side.  (Fotos: FlA)

I de næste fi re år bringer Flensborg Avis 
og Forskningsafdelingen ved Dansk 
Centralbibliotek i fælleskab månedlige 
artikler om dansksindede sydslesvige-
re, der deltog i 1. Verdenskrig. 

Det skyldes, at det er 100 år siden, at 
1. Verdenskrig fandt sted. 

I Arkivet ved Dansk Centralbibliotek 
er der mange breve og dagbøger, der er 
skrevet af de unge mænd, der var sol-
dater under krigen. Der er også mange 
breve fra kvinderne, der var efterladt 

hjemme, mens deres mænd var i krig. 
Disse breve og dagbøger bliver brugt til 
at fortælle personlige historier fra fron-
ten og fra hjemmefronten. 

Selv om krigen i dag bedst huskes for 
de fi re års skyttegravskrig på Vestfron-
ten, så fandt den også sted andre steder 
og på andre måder. På Østfronten, der 
løb gennem fl ere østeuropæiske lande, 
var der også mange dansksindede sol-
dater, som deltog i kampene helt frem 
til efteråret 1917, da Rusland efter revo-

lutionen trak sig ud af krigen. Andre 
sydslesvigere var med i kolonikrigene i 
Afrika, ligesom andre deltog i fl åde- og 
ubåds-krigen. Artiklerne vil afspejle for-
skellige dele af krigen, og de tager som 
nævnt afsæt i de personlige beretnin-
ger. 

Følger et ægtepar
Artikelserien følger journalisten på 
Flensborg Avis, Jens Nielsen Jensen. 
Han var soldat på vestfronten fra slut-

ningen af august 1914 og frem til efter-
året 1917, da han var indlagt på lazaret 
og derefter hjemsendt. Jens skrev hver 
uge fl ere breve til sin hustru, Ellen, og 
hun sendte næsten lige så mange bre-
ve til ham. Desuden sendte Jens fl ere 
»feltbreve« til Flensborg Avis, som blev 
bragt i 1915 og 1917. Ellen skrev også lø-
bende breve til sine forældre, der boede 
på Fyn. Alle breve fra Jens og Ellen er 
bevaret, og det er derfor muligt at følge 
med i Jens' oplevelser ved fronten, og 

det liv, Ellen og de to små døtre, Ingrid 
og Karen, levede derhjemme. 

Omkring halvdelen af artiklerne vil 
være baseret på Jens og Ellens breve, 
mens den anden halvdel tager afsæt i 
beretninger fra andre slesvigske solda-
ter og deres familier derhjemme. De 
personlige fortællinger sættes ind en 
overordnet ramme for krigens forløb, 
så man samtidig kan følge med i, hvad 
der skete rundt om i Europa og verden. 

 Mogens Rostgaard Nissen

Ny serie: Sydslesvigere under 1. Verdenskrig

Mellem 2000 og 5000 
danske sydslesvigere 
blev tvunget til at 
deltage i 1. Verdenskrig. 
Det gik hårdt ud over 
dem, og hjemmefronten 
havde også en hård tid.

HISTORIE

Flensborg. 1. Verdenskrig brød ud den 
1. august 1914, da Tyskland erklærede 
Rusland krig. Krigen varede i mere 
end fi re år, og det var først den 11. no-
vember 1918, at der blev indgået vå-
benhvile. 

Under krigen stod to militærallian-
cer over for hinanden. På den ene side 
var Tyskland og Østrig-Ungarn de vig-
tigste lande blandt de såkaldte Cen-
tralmagter, mens Osmannerriget - det 
nuværende Tyrkiet - fra oktober 1914 
tilsluttede sig denne alliance. Den 
anden side - som blev kaldt Entente-
magterne - bestod af Storbritannien, 
Frankrig og Rusland. Rusland trak sig 
i november 1917 ud af krigen som føl-
ge af revolutionen og bolsjevikkernes 
magtovertagelse. Japan valgte fra 1914 
at bakke op bag Ententemagterne, 
og i 1917 trådte USA ind i krigen på 
fransk-britisk side, ligesom også Itali-
en fra foråret 1915 valgte at støtte En-
tentemagterne. 

Fronten lå stille
Tyskland kom til at stå meget alene i 
krigen, idet Østrig-Ungarn og Osman-
nerriget viste sig at være stærkt svæk-
kede stormagter. Retrospektivt vurde-
ret er det derfor imponerende, at der 
gik så lang tid, inden krigen var af-
sluttet. Ved krigens udbrud var der da 
også på begge sider en stærk forvent-
ning om, at krigen ville være hurtigt 
overstået. Ja, faktisk troede de fl este, 
at krigen ville være forbi inden julen 
i 1914. Men sådan gik det altså ikke. 

En væsentlig grund til, at krigen 
blev så langvarig var, at datidens mi-
litærteknologi gjorde det meget let-
tere at forsvare end at angribe. Dette 

illustreres af, at Vestfronten i Frank-
rig og Belgien næsten stod stille i fi re 
år, mens soldaterne lå i skyttegravene 
over for hinanden.     

Tvunget i krig
Danmark var neutralt under krigen. 
Alligevel deltog mange dansksinde-
de i krigen, fordi de boede i Slesvig 
og havde tysk pas. Mindretalsledel-
sen opfordrede de unge dansksinde-
de mænd til at deltage i krigen, for-
di de ellers risikerede at miste retten 
til at blive i Slesvig, hvis Tyskland 
vandt krigen. Derfor var der 30-35.000 
dansksindede fra Sønderjylland, der 
var med i krigen, mens det er mere 
usikkert, hvor mange dansksindede 
sydslesvigere der deltog. Men det har 
formentlig været 2000-5000 sydslesvi-
gere. Og der var 5-6000 dansksindede 
soldater, der mistede livet under kri-
gen, mens fl ere kom fysisk og psykisk 
invaliderede hjem. 

Mens mændene var i krig, måt-
te kvinder og børn få hverdagen på 
hjemmefronten til at fungere. Mange 
af de dansksindede soldater var land-
mænd, og det var derfor op til kvin-
der, børn og gamle at klare arbejdet 
på gårdene. I Flensborg var der en for-
holdsvis stor arbejderbefolkning, og 
med mændene i krig måtte kvinderne 
sørge for at skaff e penge til mad og tøj 
til sig selv og børnene. Flensborg op-
levede som andre tyske byer, at der i 
den sidste del af krigen var mangel på 
fødevarer. Det ramte naturligvis også 
byens dansksindede befolkningsdel. 
 (FlA)

De troede de 
kom hjem til jul

Flensborg. Jens Nielsen Jensen blev 
født i Daler Østerby ved Højer i 1879. 
Han blev først uddannet til mejerist, 
inden han via ophold på højskolerne i 
Testrup og Askov blev ansat som jour-
nalist på Hejmdal i Aabenraa. I 1908 
kom han til Flensborg Avis, og han 
blev ofte kaldt »Journalist Jensen«, 
fordi han gennem 50 år var journa-
list ved avisen. Han døde i Flensborg i 
1962, fi re år efter han var gået på pen-
sion.  

I 1911 giftede Jens sig med Ellen Kir-

stine Hansen (1888-1967). Hun kom 
fra Odense, men blev stærkt engage-
ret i det danske arbejde i Flensborg. 
Både hver for sig og sammen fyldte 
Jens og Ellen meget i det danske min-
dretal. Ud over at være journalist var 
Jens mangeårig formand for SSF, di-

strikt 1 i Flensborg, og han var for-
mand for den selskabelige forening 
Ydun samt bestyrelsesmedlem i SdU. 
Ellen var en af initiativtagerne til at 
oprette Flensborg Husmoderforening 
i 1937, og hun var gennem mange år 
foreningens formand, ligesom hun 
var formand for hovedorganisatio-
nen af danske husmoderforeninger i 
Sydslesvig. Der er desuden talrige be-
retninger om, hvordan det jensenske 
hjem i det nordlige Flensborg altid 
var fyldt med dansksindede. (FlA)

Det danske ægtepar Jensen og den ufrivillige krig
Jens og Ellen Nielsen Jensen var 

begge meget involveret i det danske 
arbejde i Flensborg.

Artiklerne er skrevet af lederen af Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek, 
Mogens Rostgaard Nissen, og journalist Jens Nygaard, Flensborg Avis



RESÜMEE

Flensborg Avis und die Forsc-
hungsabteilung der Dansk Cen-
tralbibliotek starten heute eine 
neue Serie mit monatlichen 
Beiträgen in den nächsten vier 
Jahren. In den Artikeln werden 
dänische Sydslesviger während 
des ersten Weltkriegs - vor 100 
Jahren - begleitet - an der Front 
und zu Hause. Insbesondere 
 wird der Journalist Jens Nielsen 
Jensen begleitet, der als Soldat 
Briefe an seine Frau Ellen in 
Flensburg geschrieben hat.

De tyske kvinder og bønder vinkede til Jens Nielsen Jensen og de andre tyske soldater, da de kørte forbi med toget. Det var den søde forsmag på det hårde liv ved fronten, som fulgte fra midten af september 1914.

Jens Nielsen Jensen  kom 
først til området ved 
Liege i Belgien,  
hvor han var kraftigt  
påvirket af de civiles 
mange lidelser.

HIStorIE

Jens Nielsen Jensen blev indkaldt som 
soldat umiddelbart efter krigens ud-
brud, og han sendte det første brev 
hjem til Ellen den 7. august 1914. Her 
forklarede han, at »nu er vi i vort før-
ste kvarter og har det ligefrem for-
trinligt«. Han var kommet til en lejr 
ved Nortorf lidt syd for rendsborg. 
Her blev han trænet, inden han skul-
le sendes til fronten. Jens havde gen-
nemført sin værnepligt i 1901, så han 
modtog kun en hurtig genoptræning.  

Han skrev et langt brev til Ellen i 
midten af oktober, hvor han beskrev 
sine oplevelser, siden han var blevet 
sendt afsted den 24. august. Han for-
tæller om den langsommelige togrej-
se fra rendsborg til Aachen, der tog 
37 timer. Soldaterne var på turen ned 
gennem tyskland blevet mødt med 
overstrømmende begejstring. 

I Hamborg havde der været »man-
ge smukke kvinder i sommerdragter, 
som hilste på os med smil på læben 
og de dristigste med kys«, mens de 
mange bønder, der var i gang med hø-
sten, havde vinket begejstret til solda-
terne, der kørte forbi. 

Over grænsen til Belgien
Jens' beskrivelse passer fint med an-
dre soldaterberetninger, der også 
fortæller om overstrømmende op-
bakning til de tyske soldater, der var 
på vej til fronten. I de første uger af 

krigen var den tyske befolkning nær-
mest i en krigsrus, der dog fortog sig, 
efterhånden som krigen trak ud. 

Den 27. august 1914 krydsede Jens' 
deling grænsen til Belgien, og de føl-
gende dage befandt de sig i området 
nær Liège. 

Det skete, efter at tyskland havde 
annekteret Luxembourg den 2. august 
og angrebet Belgien to dage senere. 
Det var et led i den såkaldte von Schli-
effen-plan, hvor tanken var at gen-
nemføre en erobring af Belgien, for at 
tyskland kunne komme videre og an-
gribe Frankrig fra nord. 

Især området ved Liège oplevede 
hårde kampe i løbet af august 1914, 
og det vidner Jens´ beretning da også 
om; »Men der så vi også de første sam-
menskudte bygninger. Befolkningen 
vinkede ikke længere, de holdt sig til-
bagetrukket, gardinerne var nedtruk-
ket, enkelte græd da de så os«. 

Han fortsatte med at fortælle, at 
»Udenfor Lüttich (Liège) så vi de første 
grave; det var slesvig-holstenere, blev 
der sagt. Var der bekendte iblandt 
dem? Hvem ved; ingen kunne give op-
lysninger. Langt borte fra hjemmet og 
deres kære var de stedt til hvile. De, 
der stod dem nær, fik måske aldrig at 
vide hvor, fik måske aldrig lejlighed 
til at lægge en krans.  Men disse tan-
ker må fly, rejsen gå videre. Krigen er 
et råt håndværk«. 

Jævnede by med jorden
Et par dage senere kom de til Leuven, 
der ligger lidt uden for Bruxelles. By-
en havde kapituleret kort tid forin-
den, og derfor var det meningen, at 
soldaterne hurtigt skulle videre. Men 
det blev pludseligt beordret, at »en del 
af Leuven skulle jævnes med jorden. 
Befolkningen havde skudt på vore 
soldater. Det var voldsomt at se den 
endeløse række af folk i alle aldre og 

klasser vandre bort; jeg glemmer det 
ikke til min dødsdag«. 

Det er tydeligt, at Jens var stærkt 
påvirket af, hvordan den belgiske ci-
vilbefolkning led under krigen. Han 
var også bekymret for, hvad fremti-
den ville bringe, og hvor lang tid han 
selv ville overleve. og det endda in-
den han var kommet i kamp. 

Det var først i midten af september, 
at han kom frem til fronten i Nord-
frankrig, og den 5. oktober skrev han 
lakonisk i brevet; »Dag efter dag har 
vi været i virksomhed ved Noyon. Ka-
noner buldrer. Drøn følger drøn. Ge-
værets ild høres ind imellem. Flyver-
ne kredser; man prøver at hente dem 
ned, men det lader kun til at lykkes i 
enkelte tilfælde«. 

I de næste tre år deltog han i kam-
pene på Vestfronten, og han skrev re-
gelmæssigt hjem til Ellen. Vi følger 
hans feltoplevelser helt frem til, han 
i slutningen af juli 1917 blev indlagt 
med, hvad han selv betegnede som 
gigt. og vi følger ham efter, han blev 
hjemsendt i begyndelsen af septem-
ber 1917.  (FlA)

Flensborgske Jens til fronten

Den belgiske by Liege havde allerede været udsat for kamphandlinger i efteråret 1914.
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