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Peter Lassen Schmidt – Levnedsbeskrivelse 
 

1893 - Født den 1 aug., søn af forpagter Christen Lassen Schmidt og Hustru Marie Margarethe, født 
   Hansen i Hydevad, Hellevad Sogn. 
 

1893  -  Døbt den 8 Aug. i Hellevad Kirke. 

 

Faddere: Peter L. Hansen, Hydevad, Milert Jørgensen, Kløveres (Kro i Hellevad, hvor MJ var krovært 
og han døde den 31 Jan. 1895) og Maria Nissen, Hydevad. 

 

1901 –   1912. I denne periode, hvor Hans og Abeline Jessine Petersen (onkel og moster) ejede går-
den i Hydevad, havde Peter Lassen Schmidt delvis ophold på gården. De sidste år af ophol-
det var han sandsynligvis ansat som tjenestekarl, og herfra sendte han et postkort fra Helle-
vad til sine forældre i Toftlund, hvor billedet er gårdens stuehus og med følgende tekst: 
 

 
 

Stuehuset til gården i Hydevad o. 1905, som postkort 
  

Kære forældre! Her kan I jo se den ganske ……..., den er blevet aftegnet 

(?).  

 

Det går alt godt. Når vejret bliver godt, kommer jeg på søndag.  

Med venlig hilsen Eders Peter. 

 

Foroven på kortet står skrevet:  
 

Jeg har ventet efter at høre fra Eder. Kære …… …….. og vise mig hendes 

bluse ……… 

 

 Ifølge Helga Caroline Hansen, f. Schmidt (den yngste datter):  
 

 - Peter Lassen Schmidt voksede delvis op hos sin moster og onkel, Abeline Jessine og Hans 
Petersen, Hydevad/Hellevad.    

Hans Petersen var førstelærer i Hellevad og overtog gården i Hydevad i 1901 efter Christen 
Lassen Schmidt, Peter Lassen Schmidts far.  

 

Grunden til, at Peter Lassen Schmidt voksede op hos sin moster og onkel, har sandsynligvis 
været, at hans forældre sad økonomisk hårdt i det, efter at de havde været tvunget til at afstå 
gården i Hydevad (Matr. nr.: 1 på omkring 100 Ha.). Endvidere havde Abeline Jessine og 
Hans Petersen ingen børn. 

 

Abeline Jessine og Hans Petersen solgte i 1911 gården til Jens Boisen Reggelsen fra 
Toghale ved Møgeltønder, der var søn af Jens Boysen Reggelsen, født i Toghale og Anna 
Kiestine Hansen, født i Hydevad og dermed var Jens Boisen Reggelsen fætter til Abeline 
Jessine Hansen og Marie Margarethe Hansen. 

 

Peter Lassen Schmidt vedblev med at have et nært forhold til Abeline og Hans Petersen og 
Peter Lassen Schmidt arvede bl. a. en møntsamling og en merskumspibe med sølvbeslag 
efter Hans Petersen, hvilket senere hen er arvet af undertegnede.  

 

 - Der er ingen tvivl om, at gården i Hydevad havde en stor plads i Peter Lassen Schmidts hjer-
te. Når han, ofte senere i livet omtalte gården, fortalte han med begejstring om sin tid på 
gården og ofte, når lejlighed bød sig, lagde han turen forbi gården. Undertegnede besøgte 
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gården sammen med Peter Lassen Schmidt i 1967, og jeg er ikke i tvivl om, at hans tanker 
ofte kredsede om gården og de bristede drømme om en overtagelse af gården, som ældste 
søn efter Christen Lassen Schmidt og Marie Margaretha f/Hansen.   
 

1913  -  Jan., da tjente PLS i Gøtterup ved Toftlund. 
 

 - Militærtjeneste: 
 

             
 

             Uddrag af Peter Lassen Schmidt’s soldaterbog 
 
 - Ifølge den tyske lægdsrulle:  

 

 - Ved sessionen: Nr.: 797, Brystmål: 86/94 cm, Højde: 178 cm, Vægt: 69,5 Kg, Syn: 5/5. 

 

 - Indstillet til 4. Garderregiment – Infanteri. 

 

1913  - Påbegyndte den 14 Okt. militærtjeneste i Berlin  hos 4. Garderregiment zu fuss, der havde 
  kaserne på Rathenowerstr. 9-18 / Seidlitzstr.: 12/13 und 15/16 (I dag: Fritz Schloss Park). 
 

 I følge Overførsels-Generalieblad for Grenader Peter Lassen Schmidt II, 4. Garderegiment 
zu fuss, 1. Kompagni, Årsklasse 1913: 

 

 Signalement af Bogindehaver: 
 

1. For- og Efternavn: Peter Lassen Schmidt II, Født den 1 Aug. 1893 i Hydevad, Forvalt-
ningsregion: Aabenraa, Stat: Preussen. 

2. Stilling: Kusk 
3. Religion: Evangelisk 
4. Gift: -, Børn: - 
5. Tjenesttiltrædelse: 14 Okt. 1913 som Reserve-Rekrut 
6. Troppeafdeling: 4. Garde-Regiment til Fods, 1. Kompagni, Forflyttelser: -, Forfremmel-

ser: - 
7. Afskedigelse: 16 Maj 1914 til Reservemyndighedernes Disposition 
8. Fra hvilken Troppe-afdeling: 4 Garde-Reg. til Fods, 1. Kompagni, Troppelægdsrulle: Nr. 

60 for 1913, Kropshøjde: 1,79 
9. Orden og Hædersmærke: - 
10. Felttog og kvæstelser – 
11. Særlig militæruddannelse: Er ikke færdiguddannet, Skydeklasse: II, Skyttetegn: -, An-

mærkninger: Støvlemål: Længde: 301/2 Cm, Vidde: 2. Ifølge anordning fra Gardekorp-
sets Gen. Kommando af 14 Maj 1914 Sektion: IIc, Nr.: 10252 – afskediget som nu tje-
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nestubrugelig til Reservemyndighedernes Disposition, under Bevilgning af en Militær-
rente på 22 Mark og 50 Pfennig månedligt fra 1 Juni 1914 indtil videre, dog højst til slut-
ning af Sept. 1915. 

12. Duelighedsattest: - 
13. Opførsel: Meget god – Straffe: Ingen 

 

1. Afgangsjournal: Fra 4. Garder regiment til fods, I Bataljon i Berlin, Journal-Nr. 940/1914. 
2. Indgangsjournal: Til Toftlund, Haderslev Amt, Distriktskommando Flensburg, Infg. Jour-

nal: indgået 27 Maj 1914 
3. - 
4. Dato-overførsel: H 27.5.14 
5. Kontrolmyndighedsjournal: J.L.a.18 
6. - 
7. Meldinger og Anmærkninger: Toftlund 
8. – 

 

Lægdsrulle – Udskrift for ikke færdiguddannet Grenader, der skal afskediges som tjeneste- 
uduelig med Forsørgelse til Reservemyndighedernes Disposition og overføres til Distrikts-
kommando Flensborg: 

 

1. Løbenr. 60 
2. Navn: Schmidt II, Peter Lassen. Tjenestegrad: Grenader 
3. Fødsel: 1.8.93 i Hydevad, Aabenraa Amt, Slesvig-Holsten 
4. Forældres Bopæl: Far: Cresten, Hestehandler. Mor: Maria født Hansen, Toftlund 

Soldatens Bopæl før Tjenestetiltrædelse: Toftlund, Haderslev Amt 
5. Religion: Evangelisk 

Gift, Børn: - 
6. Stilling: Kusk 

Straffe før Tjeneste tiltrædelse: - 
7. Personbeskrivelse: Højde: 1,79 m, Brystomfang: 86/93 cm, Vægt: 70 kg, 

Figur: slank, Hage, Næse, Mund: almindelig, Hår: blond, Skæg: Antydning af Over-
skæg, Særlige Kendetegn: - 

8. Udskrevet: Haderslev E347/13. Frivillig indtrådt: Reserve-Rekrut 
9. Tiltrådt Tjenesten: 14.10.13, Taget i Ed: 11.11.13 
10. Tjenesteforhold: II skydeklasse 
11. Orden og Hæderstegn: - , Felttog: - 
12. Kvæstelser, Tjenestskader, Sygdom: 

30.1 – 16.2.14 Lazaret, ”Røde Hunde” 
3.3.14 – 4.3.14 Kasernesygestue, bronkialkatar med feber 
4.3 – 24.4.14 Lazaret, to-fligede Hjerteklap -  manglende lukkeevne 

13. Opførsel: god, Straffe: ingen 
14. Afskediget: Ifølge Beslutning fra Gardekorpsets Gen. Kommando af 14 
Maj 1914 – Sekt. IIc, Nr. 10252 – som nu tjenesteubrugelig til Reservemyndighedernes 
Disposition til Toftlund, Haderslev Amt, Distriktskommando Flensburg 

15.  Anmærkninger: Støvler: Længde 301/2 cm, Vidde: 2 -.Krigsartikel fra 22.9.02 forelæst 
af Løjtn. Von Peines d. 20 Okt. 1913 – Pudsemiddel-penge: udbetalt 

 

Underskrifter: 
 

Set Berlin, d. 27. April 1914. Hû….., Oberst og Regimentschef 
 

Berlin, d. 25 April 1914, von Burg….., Kaptajnløjtnant og Kompagnichef 
 

 Ifølge bogen ”Das 4. Garde-Regiment zu Fuß“ af Oberst Wilhelm Reinhard, der var 
 øverst-kommanderende for regimentet i perioden 1915-1919: 
 

  1864 - 8 Mar. Regimentet deltog i deres første slag mod Danmark ved Snoghøj, hvor et 
dansk kompagni blev tilfangetaget og 2 Dannebrogsflag blev erobret. Derefter fore-
tog de en belej-ring af Fredericia og senere hen Dybbøl.  

 

  1864  - 12 Dec. Tilbage i Spandau/Berlin og 5 dage efter deltog de i en sejrsparade i Berlin.  

 

  1866  - 23 Juni Blev indsat i krigen mod Østrig.  

 

 1870  - 8 Aug. Overskred grænsen til Frankrig.  

 

  1871  - 3 Mar. Sejrsparade i Paris.  

 

  1914  - 12 Aug. Indmarch i Belgien. 
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  1914  - 28 Aug. Indmarch i Frankrig.  

 

  1915  - 19 Apr. Blev overført til Østfronten – Polen og Ukraine.  

 

  1915  - 1 - 25 Sept. Overførtes igen til Vest-fronten – Frankrig, hvor de blandt andet deltog i 
kampene ved Somme og Visne-Champagne. 

 

  1917  - 2 Juli Overførtes til Østfronten – Øst-Galicien, Tarnopol. 

 

  1917  - 8 Juli Forflyttedes til Kurland – Riga. 

 

  1917  - 10 Okt. Overførtes igen til Vestfronten, hvor de blandt andet deltog i kampene ved 
Reims omkring Arras/La Fere (som var et af de største slag under I Verdenskrig), 
Marne, Argonnen, le Chesne-Kanalen, som var det sidste større slag de deltog i og 
ved krigens afslutning blev de indsat i Antwerpen-Mass Stillingen (tilbagetog). 

 

  1918  - 12 Nov. Tilbagetrækning til Tyskland. 
 

  Regimentet bestod af 3 Bataljoner, der i alt omfattede 18 Kompagnier (ca. 125
 Mand i hvert Kompagni).  

 

  Under I Verdenskrig omkom der ca. 4700 mand, 11.800 mand blev såret og regi-
mentet havde ca. 1200 kampdage.  

 

 - Tilbage i civil tjeneste: 
 

 
 

1914 - Ved sønnerne Kristen og Peter’s dåb var Peter Lassen Schmidts stilling ifølge kirkebogen 
”Pferdehändler” (Hestehandler) og det er sandsynligvis det job, han fortsatte med, efter sin 
første hjemsendelse fra militæret, i samarbejde med hans far Christen Lassen Schmidt. 

 

  De boede til leje hos Berg i Østergade (Tuborg Depot og Margarinefabrikken ”Eva”). 
 

1915  - Viet den 17 April i Gram Kirke til Alma Frida Rasmussen. 
 

 I følge  kirkebogen for Gram: 
 

 Kutscher & Junggeselle Peter Lassen Schmidt, sohn von Pâchter Christen Lassen 

Schmidt & Ehefrau Maria Margaretha Geb./Hansen zu Mâdchen Alma Frida 

Rasmussen ,Tochter von Stellmacher Rasmus  Jørgen Rasmussen & Ehefrau Ma-

rie Cecilie Geb./Christensen.  

 

       
 

               Alma Frieda Rasmussen tv. med veninder og en cigaret i munden, o. 1910 
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Omkring 1910 var Alma Frieda Rasmussen ansat som tjenestepige  hos  fotograf-ægteparret  
Herman Nedell, Grossestr. 8 (senere Storegade 11), Apenrade. Ægteparret kom fra Mertzig i  
Saar-landet (i dag Luxembourg) og det var her hun blev introduceret i den franske koge-
kunst, og det prægede hendes madlavning efterfølgende. 
 

  Kilde. Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920, side 594, af Bjørn Ochsner 

 

Senere hen fik Alma Frieda Rasmussen job som ”ekspeditrice” i en købmandsforretning, der 
var beliggende i Østergade (naboejendom til Centralhotellet) i Toftlund og det har sandsyn-
ligvis været her hun traf Peter Lassen Schmidt. 

 

 

 

 
 

Kilde: Adreβbuch für die Stadt und den Kreis Apenrade,für die Jahre 1912 und 1913 

 

 
 

 - Børn: 
 Kristen Rasmussen Schmidt – født den 11 Juli 1915 i Toftlund 
 Peter Lassen Schmidt – født den 10 Jan. 1917 i Toftlund 
 Marie Rosalie Schmidt – født den 19 Dec. 1920 i Toftlund 
 Magda Aboline Schmidt – født den 13 Aug. 1922 i Toftlund 
 Tove Margrethe Schmidt – født den 29 Jan. 1930 i Toftlund 
 Helga Caroline Schmidt – født den 26 Nov. 1931 i Toftlund 
 

1915 - Levevilkårene i de små hjem i Sønderjylland under I Verdenskrig var svære. Der blev indført 
  rationeringer på madvarer mm. Eksempelvis kom der restriktioner på brødet den 25 jan. og
  den 5 mar. fik man rationeringskort, der bevirkede at hver person kunne tilkomme  2 kg brød
  om ugen. Man fik noget, der hed ernæringens 10 bud, og plakater var hængt op overalt og
  budene lød som følger: 

   

1. Spis ikke mere end nødvendigt. Undgå overflødige måltider. Du vil holde dig frisk og 
sund. 

2. Hold brødet helligt og anvend hver lille bid brød til menneskeføde. Af tørre brødrester 
 får man en velsmagende suppe. 
3. Spar på smør og fedt. Smør i stedet sirup, frugtsmør eller marmelade på brødet. 
4. Hold dig til mælk og ost. Drik især skummetmælk og kærnemælk. 
5. Brug meget sukker i maden, thi sukker er et fortrinligt næringsmiddel. 
6. Kog altid kartoflen med skrællen på, derved sparer du 20 %. 
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7. Brug mindre øl og alkoholiske drikke, derved sparer du på vort korn og kartoffelforråd. 
8. Spis mange grøntsager og megen frugt og benyt hvert stykke dertil egnet jord til dyrk-

ning af af grøntsager. Men spar på konserves så længe der er friske grøntsager. 
9. Saml alt det køkkenaffald, som ikke er tjenligt til menneskeføde sammen til kreaturfo-

der. Men pas nøje på at der ikke kommer skadelig stoffer i affaldet. 
10. Kog og varm op med gas eller koks. Derved hjælper du især med at fremskaffe et vig-

tigt gødningsstof, thi ved gas og kokstilvirkning indvindes foruden andre vigtige bipro-
dukter også kvælstofholdig ammoniak. 

 
Mærk dig ved alle disse bud, at du sparer for dit fædreland. Derfor må også de, hvis 
midler tillader dem endog i denne tid at leve som hidtil at lægge sig disse bud på sin-
de. 

 
 

  Genindkaldt under I Verdenskrig: 
 

1915 –  Den 5 dec. blev Peter Lassen Schmidt genindkaldt til: Train Ers. Bat. I. m/ Garnison i 
Kônigsberg, på trods af at han ved hjemsendelsen i maj, 1914 var erklæret tjenesteuduelig 
med en invaliditetsgrad på 50 %. Men godt et års tid efter krigens begyndelse var invalidi-
tetsgraden ved skrivebordet blevet nedgraderet fra 50 % til 20 %, sandsynligvis på grund af 
de store tab, den preussiske armé indtil nu havde lidt. 

 

1916 –  Den 10 Jan. blev Peter Lassen Schmidt, via Fuhrp. Kol. 4. 1. I. D. m/ Garnison i Stralsund, o- 
 verført til ”Fronten” i en Train Kol.  

 

1916 – Den 25 maj blev Peter Lassen Schmidt indlagt med bronkitis på Reserve-Lazarett V, Vereins 
  Lazarett, Marienhospital i Stuttgart. 
 
 

 
 

Peter Lassen Schmidt, siddende th. - Et postkort, der blev afsendt fra 
et lazaret-ophold (sandsynligvis i Stuttgart) til familien i Toftlund: 

  

Her sender jeg Eder et Billede, her kan I se mig i min Lazarett-Uniform, 

vi ligger sammen på en stue, nok en gang en hjertelig hilsen til Eder al-

le,.  

     Eders Peter 

 

1916 –  Den 21 juli returnerede Peter Lassen Schmidt til Garnisonen i Königsberg.  

 

1916 - Den 24 juli afsendte Alma Frieda Schmidt/Rasmussen et postkort til sin far Rasmus Ras-
mussen med Woyens-Arnum Bahnpost. På postkortet er Alma Frieda Schmidt/Rasmussen’s 
svigerfar Christen Lassen Schmidt med sin hest og gig afbildet. 

 

  Kære Fader modtag til din Fødselsdag vor alle hjerteligste Lykønskning. 

   Jeg havde jo ventet Peter hjem, men i stedet er han kommet til Kônigs-

berg igen, men måske kan han få orlov derfra. Mange kærlige hilsner 

til  Eder alle fra lille Cedde og Eders  Alma. 
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1916 –  Den 25 aug. blev Peter Lassen Schmidt sygemeldt grundet feber og indlagt på Fe-
stungshilfs-lazarett VI i Königsberg.  

 

1916 –  Den 23 sept. var Peter Lassen Schmidt igen tilbage i Garnisonen.  

 

1916  –  Den 13 okt. blev Peter Lassen Schmidt indlagt med neglerodsbetændelse i en finger på et
  Lazarett i Königsberg.  

 

1916  –  Den 16 okt. var Peter Lassen Schmidt igen tilbage i Garnisonen, hvor han blev syge-
  passer på Lazarettet.  

 

1917  - Den 17 marts, hvor Peter Lassen Schmidt befandt sig i Königsberg, afsendte han et postkort 
til svogeren Wilhelm Christian Martens, der senere hen omkom under I Verdenskrig, og som 
var gift med Petra Carolina Rasmussen, der var en søster til Peter Lassen Schmidts hustru.  

 

Kortet var skrevet på tysk, da der var forbud imod, at skrive på dansk og al post  blev  censu-  
reret. 

 

 
 

Peter Lassen Schmidt i Königsberg, 1917 - Postkort 
 

 Kônigsberg d. 17.3.1917 

 

 Kære Svoger! 

  

Meddeler dig, at jeg har modtaget dit kære Kort, hvilket jeg siger dig 

hjertelig tak for. Ville for længst have skrevet til dig; men jeg  ville  vente 

til mine billeder var færdige, så jeg straks kunne sende dig ’et. Hvad der 

udgår af dit kort, så er du stadig væk sund og rask, hvad jeg også kan 

sige om mig selv. Kære svoger, mine kære kone (frue) skrev til mig, at 

din kære kone (frue) og lille Willy, begge var blevet opereret, men for- 

 håbenlig er alt i orden igen. Til sidst de bedste hilsener, din svoger  

 

 Peter 

 Lev vel, vi ses igen 

 

1918 - Et postkort fra Königsberg til broderen Lassen Schmidt, poststemplet den 21 jan., 1918. 
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Lassen Schmidt blev den 1 nov., 1916, lige fyldt 18 år, indkaldt til det preussiske militær, 
hvor han deltog i I Verdenskrig som maskingeværskytte i Infanteriet og hvor han blev såret 
ikke mindre end to gange, dels i venstre overarm og dels i panden. Han kæmpede både på 
øst- og vest-fronten og modtog ”Jernkorset”. I krigens sidste år blev han fritaget for fronttje-
neste, idet han påstod, at han fik hovedpine ved at bære gasmaske og han blev så i stedet 
for sat til at uddanne rekrutter. Oplevelserne i I Verdenskrig var så voldsomme, at Lassen 
Schmidt senere hen ikke ville tale derom. Efter I Verdenskrig blev Lassen Schmidt indehaver 
af Toftlund Trælasthandel A/S. 

 
 

                
 

Feldpost 
 

Abs.: M.K.W. Schmidt, Königsberg, F.H. Lazarett, St. ... Kjære Lassen! 
 

Schütze Lassen Schmidt Takker mange gange for brevet. 
II M.G. Kompagnie Hermed sender jeg dig dette billede, som ik- 
Feltlazarett 112 ke er så godt 
Latte II  
Feldpost 352 Din broder Peter 
Inft. Reg. 357 
Poststemplet den 21-01-1918 i Königsberg  
 

 Peter Lassen Schmidt, der under det meste af krigen opholdt sig i Königsberg har efterføl-
gende fortalt, at han der i en periode var kusk og oppasser for en højt-rangerende militær-
person og hans familie, der havde et gods i Königsberg – området. Denne tidsperiode, må 
have været en god tid under krigen for ham, da han omtalte den meget positiv og med stor 
glæde.  

 

1918  –  Den 2 maj blev Peter Lassen Schmidt overført som sygepasser til et Lazarett i Etappen - 
  Etappen er et forsyningssted bag en fremrykkende hær eller bagland for fronten. Det må være vest 
  fronten PLS er blevet overført til, da fredsslutningen med Rusland fandt sted den 3 mar., 1918. 

 

1918  –  Den 4 sept. blev Peter Lassen Schmidt indlagt med hjertelidelse og influenza på et Kriegsla-
  zarett Abtlg. 7. (sandsynligvis et Felt-Lazarett). 

 

1918 –  Den 6 okt. blev Peter Lassen Schmidt overflyttet til Vereins-Lazarett i Hammelburg. 

 

1918 –  Den 18 okt. blev Peter Lassen Schmidt tilbageført til Garnisonen.  

 

1919 –  Den 26 feb. blev Peter Lassen Schmidt hjemsendt. 
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Peter Lassen Schmidt th. - Bemærk placeringen af deres éne arm 
 

 

 

 

 

 Tilbage i civil tjeneste: 
   

Efter krigen fik Peter Lassen Schmidt udbetalt en mindre invalidepension og ved Genfore-  
ningen i 1920 overtog den danske stat denne forpligtigelse. Den månedlige udbetaling skete 
på politistationen i Toftlund. 

 

1920 - Ved datteren Marie Rosalie’s dåb var Peter Lassen Schmidts stilling ifølge kirkebogen ”Ar-
bejder” og de boede til leje på Nyvej i Toftlund. 

 

1920 - Ved Genforeningen , blev alle våbenduelige mænd i Sønderjylland, der var født efter 1888, 
optaget i den danske lægdsrulle. 

 

 Vedtegninger for Peter Lassen Schmidt: 
 

 Fremmed Tjeneste: 10/10-1913 – 10/11-1918 
 Uddannet som: Infanterist 
 Udtaget til  22. Batl. 

 

1926 - Den 31 dec. blev Peter Lassen Schmidt slettet af lægdsrullen. 
 

  ”Den store krig”, som den kaldes, brød ud den 28 juni 1914, hvor 60 millioner mænd drog i 
krig og heraf kom 9 millioner mænd ikke tilbage igen, da krigen sluttede den 11 nov. 1918. 
Alene i slaget ved Somme i Frankrig, der indledtes den 1 juli 1916 og sluttede 4 måneder 
senere, omkom der 1 millioner mænd. 

 

  30.000 sønderjyder deltog i I Verdenskrig, 5.300 faldt, 2.476 blev krigsinvalider, 4.000 blev 
krigsfanger, 1.506 kvinder blev enker og 3.142 børn blev faderløse. 

 

Alene i Toftlund Sogn faldt der under I Verdenskrig 370 mand ud af sognets 1700 indbygge-
re, og dertil kom en stor del Krigsinvalider.    

(Kilde: side 30 i ”Bogens Højskole” af Lis Mikkelsen) 
 
 

Peter Lassen Schmidt havde tre svogre, der omkom under I Verdenskrig, hvilket var Wilhelm 
Christian Martens, Albert Ernst Martin Genz og Hans Hansen Carl, og endvidere omkom de 
tre fætre Hans Schmidt, Eilhardt Christian Schmidt og Martin Nissum. 

 

Efter krigens afslutning var Peter Lassen Schmidt medlem af DSK – ”Foreningen af Dansk-
sindede Sønderjyske Krigsdeltagere 1914-18”.DSK udgav i perioden 1941-72 en årbog, 
hvori forskellige medlemmer skrev om nogle af deres krigsoplevelser som krigsdeltager un-
der I Verdenskrig, såvel muntre, som alvorlige og tragiske hændelser. 

 

Peter Lassen Schmidt omtalte stort set aldrig sine oplevelser fra I Verdenskrig; men under-
tegnede glemmer aldrig, hvor han af undertegnede havde lånt bogen ”Intet nyt fra Vestfron-
ten” af Erich Maria Remarque og læste den stort set uden afbrydelser. Ved afleveringen af 
bogen, med tårer i øjnene, sagde han: ”virkeligheden havde været meget mere brutal end 
beskrevet af Erich Maria Remarque”. 
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Hejmda  Lørdag den 9. April, 1921 
 

 

1922 -  Ved datteren Magda Aboline’s dåb var Peter Lassen Schmidts stilling ifølge kirkebogen
 ”Vognmand”. 

 

Som vognmand havde Peter Lassen Schmidt en del grise-transport fra Sønderjylland til det 
øvrige Jylland, blandt andet til Allingåbro på Djursland; det var noget af en tur på daværende 
tidspunkt. Da hans søn Kristen var omkring 10-12 år, indtrådte han ofte som hjælpe-chauffør 
på disse langture. Peter Lassen Schmidts første lastbil var en amerikansk ”MACK” med fast-
gummi på hjulene og senere hen blev den udskiftet med en ”INTERNATIONAL med på-
hængsvogn”. 

 

  Peter Lassen Schmidt har formodentlig fået en uddannelse som motorvognsfører ved det 
preussiske militær, da han under I Verdenskrig var tilknyttet train-tropperne og har dermed 
haft en basis for at starte op som vognmand efter krigen. At have været indehaver af et kø-
rekort på daværende tidspunkt var ret usædvanligt. 

 
 

 
 

Peter Lassen Schmidt’s første lastvogn o. 1921, var en ”Mack AC Bulldog”, 
der blev fremstillet i perioden 1917-1938 
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Peter Lassen Schmidt med sit ”International”  lastvognstræk o. 1928 

 

1930  -  Ved døtrene Tove Margrethe og Helga Caroline’s dåb var Peter Lassen Schmidts stilling 
ifølge kirkebogen ”Chaffeur”. 

 
 

Peter Lassen Schmidt var chauffør for ”Toftlund Trælasthandel”, hvis indehaver var hans 
bror Lassen Schmidt. 

 

  Men omsætningen steg, det blev nødvendigt at ansætte en mand. Det blev Peter Schmidt 
(hans bror), der også senere kom til at køre den første lastbil i firmaet. Ansættelsen af ham 
skete da også for at styrke familiens sammenhold.  

 

  Kilde: Toftlund Lokalhistoriske Forening,  Årsskrift 2015 – Kunsten er altid at være likvid – sIde 19-20. 

 

1931 - Peter og Alma Lassen Schmidt overtog den ny opførte villa ”Osnok”, Nyvej 3 i Toftlund. 
 

 
 

Villaen ”Osnok” 
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Fv.. Marie Rosalie, Helga Caroline, Peter, Tove Margrethe, 
Magda Aboline og Kristen – Julen 1933 

 
1935 - Omkring den tid havde Alma Frieda i Toftlund besøg af sin lillesøster Agnes og de sendte 

sammen et postkort til deres storesøster Petra Martens/Rasmussen i Frederiks imellem Her-
ning og Viborg. På postkortet er afbildet Alma Frieda og Peter Lassen Schmidts ny erhverve-
de villa ”Osnok” på Nyvej i Toftlund. 

 

  Herzlich Glückwünsch zu deinem Geburtstag sendet Dir dein Schwester 

Agnes. Bin Heute i Toftlund. Habe ja klein K.H. abgeholt, er fühlt sich 

ganz wohl hier. Fahre Morgen nach Hornslet. Du komst wohl den bald 

nach dort. 

 

  Her sender vi dig et helt nyt hus til din fødselsdag, flot ikke.  Alma 

 

 
 

Dannevirke Tirsdag den 16 April 1940 

 

1943  - De flyttede op i ejendommen på Grønningen i Toftlund, der hvor Super Brugsen i dag ligger. 
Peter Lassen Schmidt forpagtede ejendommen af hans bror Lassen Schmidt og dermed gik 
endelig Peter Lassens store drøm, om at være selvstændig ”Landmand” og ”Hesteavler” i 
opfyldelse. 
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Ejendommen på Grønnigen i Toftlund – I dag er Superbrugsen 
placeret på grunden – Tegnet af Jens D. Andersen og  

originalen findes i Superbrugsen i Toftlund 
 

I den tid, Peter Lassen Schmidt havde ejendommen på Grønnigen i Toftlund, var han ofte af-
løserchauffør for Toftlund Trælasthandel A/S. Undertegnede har ofte været med ham til Ha-
derslev, Aabenraa og Sønderborg for at hente tømmer, der var ankommet dertil med skib, og 
til Egernsund-Alnor området for at afhente tegl. 

 

 
 

Peter Lassen Schmidt, som afløser-chauffør på  
Toftlund Trælasthandel A/S ’s Bedford, o. 1948 

 

Peter Lassen Schmidt var igennem hele sit liv meget heste-interesseret og avlede en del he-
ste af Oldenborg – og Frederiksborg-racerne, der egnede sig både til at være arbejds- og ri-
deheste (ringridning – se efterfølgende). 

  

 
 

Peter Lassen Schmidt, sammen med sine ”kære heste” 
 

1946 - Den 1 sep. blev villa ”Osnok” på Nyvej solgt til landinspektør J. Raunkjær. 
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Dannevirke, Torsdag den 30 Juli, 1953 
 

Carl Christensen og Kirstine var naboer til Maskinstationen i Toftlund, hvor han ofte der pas-
sede telefonen og undertegnede kom meget i deres hjem. 

 

1961  - De byggede et nyt hus oppe i ”Sønderbyen” i Toftlund, hvor de skulle nyde deres otium. I 
den tid, de boede der, hjalp Peter Lassen Schmidt ofte nogle af deres bekendte, der var 
landmænd, med markarbejde, hvor han var traktorfører; hvilket han nød og var en lille smule 
stolt af, trods det han ikke ville bruge traktor på ejendommen på Grønningen; men kun he-
ste. 

 

 
 

Alma Frieda og Peter Lassen Schmidt sammen med deres børn på  
Peter Lassen Schmidt’s 70 års fødselsdag i 1963 fv.: Helga Caroline, 

 Tove Margrethe, Kristen, Marie Rosalie, Peter og Magda Aboline  
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1963 - 23 dec. døde Alma Frieda Schmidt, f/Rasmussen og begravelsen fandt sted den 28 dec., 
1963 i Toftlund Kirke ved Pastor Lassen. 

 

 Nekrolog i Jydske Tidende den 24 dec. 1963 for Fru Alma Schmidt, Sønderby, Toftlund: 
 

  Mandag aften er fhv. landmand Peter Lassen Schmidts hustru, fru Alma Schmidt, Sønderby, 
Toftlund, pludselig død, ramt af en blodprop ved hjertet. Udfor Toftlund Skole blev hun syg, 
og en forbipasserende tilkaldte Falck-Zonen. I en ambulance blev hun kørt til dr. Schmidt, 
der konstaterede, at døden var indtrådt. Fru Alma Schmidt overleves foruden af sin mand af 
seks børn, to sønner og fire døtre, for hvem hun var en ualmindelig god hustru og kærlig mo-
der. Sønnerne er overbetjent Chr. Schmidt, Tønder og Peter Schmidt er murermester i Toft-
lund. Døtrene er gift og bosiddende. Marie er gift med værkfører Thomsen, Auning Kartof-
felmelsfabrik, Magda med matrikeltekniker Mathias Juhl, Toftlund, Helga med boghandler 
Hansen, Ålborg, og Tove er ugift og ansat i Handelsbanken i København. Afdøde blev 73 år. 

 

 I følge ”Jydske Tidende: 
 

 Lørdag eftermiddag begravedes fhv. landmand Peter Lassen Schmidts hustru, fru Alma 
Schmidt, Søndergade, Toftlund, på Toftlund kirkegård under stor deltagelse. Der var sendt et 

  væld af kranse. Efter salmen ”Under dine vingers skygge” talte pastor H. C. Lassen ud fra en 
af Brorsons julesalmer, ligesom han rettede trøstende ord til mand og børn, der lige til julen 
skulle miste deres kære hustru og mor. 

 

Ved graven forrettede pastor H. C. Lassen jordpåkastelsen og lyste velsignelsen. Kirkesan-
geren, Chr. Fredensborg, takkede på familiens vegne for deltagelsen. 

 

1970 - 5 feb. døde Peter Lassen Schmidt og begravelsen fandt sted den 9 feb. 1970 i Toftlund Kirke 
  ved sognepræst Henning Jørgen Madsen. 
 

 Nekrolog i ”Jydske Tidende” den 6 feb. 1970:  
 

 I en alder af 76 år er fhv. landmand Peter Lassen Schmidt, Toftlund afgået ved døden.  

 

 Peter Lassen Schmidt havde i mange år den landejendom, hvor Toftlund Brugsforening nu 
har til huse. Han har været en meget virksom mand. Toftlund Ringriderforening nød i mange 
år godt af hans arbejdskraft. Som bestyrelsesmedlem og aktiv rytter ved de stor ringrider-
stævner, gjorde han sit til, at den ældgamle sport blev holdt i hævd. Han blev for flere år si-
den udnævnt til æresmedlem af foreningen. For nogle år siden mistede han sin hustru, og 
det tog hårdt på den ellers så virksomme mand.  

 

 Han overleves af fire døtre og to sønner. De to af børnene bor i Toftlund, hvor sønnen Peter 
Schmidt har en byggeforretning og datteren Magda er gift med matrikeltekniker Mathias Juhl. 

 
 Nogle erindringer om bedstemor Alma Frieda Schmidt, f. Rasmussen: 
 

Kort tid efter Genforeningen var der folketingsvalg, tiden var kaotisk, ligeså informationerne 
og bedstemor havde ikke haft tid og lejlighed til at sætte sig ind i de nye danske partier. Så 
da hun stod i valgboksen med stemmesedlen i hånden og så, at der var et parti, der hed ”Det 
Slesvigske Parti”, så tænkte hun, det må lige være det rette parti for mig, så krydset blev sat 
der. Først efterfølgende blev hun klar over, at det var det tyske mindretals parti, hun havde 
stemt på.  

 

Trods det, at bedstemor udelukkende havde gået i tysk skole, så var hun rigtig god til at skri-
ve på dansk, så det blev til en masse gode og interessante breve med en flot håndskrift. Men 
ind imellem kunne der være nogle ”kiksere”, som for eksempel da barnebarnet Anette Mere-
te Juhl var blevet undfanget, så sendte bedstemor nogen tid derefter et brev til familien, hvori 
der blandt andet stod: ”Jeg tror nok der er ”olie” i mosen henne hos familien Juhl”. (Olie og 
ugler udtales på samme måde på sønderjysk). 

 

Trods det at bedstemor var meget dansksindet, så husker jeg tydelig hun af og til anvendte 
nogle tyske sætninger som: ”Wir wollen der alte Kaiser Wilhelm widerhaben” (Vi ønsker de 
gode gamle dage tilbage) og ”Viel Geschrei aber wenig Wolle” (Megen skrig; men kun en 
smule uld – i forbindelse med fåreklipning)    

Når Jørgen Christensen (se efterfølgende artikel) også kaldet prins Jørgen var på besøg i 
Toftlund aflagde han altid en visit hos bedstemor og bedstefar og en gang i sidste halvdel af 
halvtredserne, hvor jeg var på ferie hos dem, overværede jeg et sådant besøg.  

 

Som altid var Jørgen Christensen elegant påklædt, i sommerhabit, hvid skjorte og slips, ur-
lænke, slipsenål, manchetknapper og store ringe, alt sammen i guld. Han fortalte om nogle 
af hans meritter, og for mig var det utrolig spændende at lytte dertil, men der gik ikke lang tid 
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førend bedstemor sagde: ”Nå! ”Jörgen” nu overdriver du vist”. Men Jørgen fortsatte blot uan-
tastet med sine meritter og jeg lyttede intenst, det var jo ikke hverdagskost for mig at sidde til 
bords (køkkenbordet) sammen med en så spændende person. Snart afbrød bedstemor igen 
fortællingen med: ”Nu overdriver du vist igen ”Jörgen”” og med den sætning afbrød bedste-
mor efterfølgende ikke så få gange prins Jørgens fortællinger. For mig blev det en dag jeg 
aldrig glemmer. 
 

 

 
 

Kilde: Toftlund Sogn i billeder 1920-1940, side 28 
 
 

Familien Peter Lassen Schmidt’s ”triumfer” ved ringridningen i Toftlund 
 

Ringridningerne, der blev afholdt i Toftlund, var blandt de mellemstore, der blev afholdt i 
Sønderjylland, kun overgået af Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder. 

 

Peter Lassen Schmidt var en særdeles habil rytter, og derfor var han også medlem af Toft-
lund Ringriderforening og deltog som aktiv rytter til op i en meget høj alder. Han opnåede at 
blive ”Konge” adskillige gange og et af årene, hvor han blev ”Konge”, havde han den glæde 
også at se sine to sønner Kristen og Peter placeret som henholdsvis ”Kronprins” og ”Prins” – 
og det var noget af en begivenhed i Toftlund. 

  
 

  Også Foreningens organisatoriske arbejde tog Peter Lassen Schmidt del i, hvor han igen-
nem årene havde en del tillidshverv, eksempelvis var han foreningens kasserer i begyndel-
sen af 1950’erne. 

 

Kronen på værket blev Peter Lassen Schmidt’s udnævnelse til Æresmedlem i Toftlund Ring-
riderforening og indbydelsen som Æresgæst til Foreningens 60 – og 70 Års jubilæum i hen-
holdsvis 1957 og 1967. 

 

1919 - Peter Lassen Schmidt lagde hårdt ud, lige efter hjemkomsten fra deltagelsen i I Verdenskrig
  med at erobre en 1. plads. 
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Dannevirke, onsdag den 18. juni, 1919 
 

1921 - Peter Lassen Schmidt fik ved mandagsridningen en 4. plads blandt 78 ryttere. 
 

1923 - Vognmand Peter Lassen Schmidt fik om søndagen en 1. plads (Konge) og om mandagen en
  2. plads blandt omkring 100 ryttere. 
 

1924 - Peter Lassen Schmidt fik om søndagen en 4. plads og om mandagen en 7. plads blandt om-
 kring 100 ryttere. 

 

1925 - Peter Lassen Schmidt fik om mandagen en 4. plads blandt 90 voksne ryttere. 
 

1926 - Peter Lassen Schmidt fik om mandagen en 6. plads og Kristen Schmidt en 4. plads blandt
  drengene. Der deltog i alt 100 ryttere. 
 

1927 - Kristen Schmidt en 2. plads. Der deltog i alt 120 ryttere. 
 

1928 - Peter Lassen Schmidt fik om søndagen en 3. plads og Kristen Schmidt en 1. Plads (Konge)
 blandt drengene og om mandagen fik Peter Lassen Schmidt en 3. plads og Kristen Schmidt
 igen en 1. plads (Konge) blandt drengene. 

 

 
 
 

Nørre Rangstrup og Hviding Herreders Folkeblad, fredag den 7. juni, 1928 
 

1929 - Vognmand Peter Lassen Schmidt fik om mandagen en 1. plads (Konge) blandt yngre ryttere, 
    Kristen Schmidt en 1. plads (Konge) og Peter Lassen Schmidt en 6. plads blandt drengene. 
 

1930 - Peter Lassen Schmidt fik en 3. plads og Kristen Schmidt fik en 3. plads blandt drengene. 
 

1931 - Det var året, som der er blevet talt meget om i familien, Peter Lassen Schmidt blev konge (1.  
plads) blandt ældre ryttere, Kristen Schmidt blev kronprins (2. plads) og Peter Lassen 
Schmidt, jun. blev prins (3. plads) blandt drengene. Der deltog i alt 74 ryttere. 
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Hejmdal, Tirsdag den 9. juni, 1931 
 

1932 - Peter Lassen Schmidt, jun. fik en 1. plads blandt drengene. Der deltog i alt 67 ryttere. 
 

1933 - Peter Lassen Schmidt fik en 6. plads. 
 

1934 - Kristen Schmidt fik en 7. plads. 
 

1935 - Kristen Schmidt fik en 5. plads. 
 

1936 - Kristen Schmidt fik en 6. plads. 
 

1940 - Peter Lassen Schmidt fik en 1. plads blandt ældre ryttere. 
 

1942 - Peter Lassen Schmidt fik en 5. plads blandt ældre ryttere. 
 

1943 - Peter Lassen Schmidt fik en 3. plads blandt ældre ryttere. 
 

1945 -  Peter Lassen Schmidt fik en 4. plads blandt ældre ryttere. 
 

1949 - Peter Lassen Schmidt fik en 4. plads blandt ældre ryttere. 
 

1950 - Peter Lassen Schmidt fik en 1. plads (Konge) blandt ældre ryttere. 
 

                 
 

Dannevirke,  Tirsdag den 20 Juni, 1950 
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 NB! Oversigten er ikke komplet, da det ikke har været muligt, at finde alle års resultatlister i
 aviserne. 

 
 

 
 

Peter Lassen Schmidt som aktiv ringrider-rytter – o.1950 
 

 

 
 

Fra Ringriderforeningens 60 års jubilæum i 1975, ses fra venstre Poul Kjærgaard, 
Peter Lassen Schmidt, kusk Aage Geil (1913-89) Johan H. Fabricius og Hans Hedelund 

Kilde:Toftlund Sogn i Billeder, 1940-1960, Bind 3, side 67 
 

   

 
 

Æresmedlemmer af Toftlund Ringriderforening – Peter LassenSchmidt, lænende 
sig op ad vognen og siddende i vognen th. Hans Hegelund – sandsynligvis ved 

Ringriderforeningens 70 års jubilæum i 1967 


