
Grænsevagten fik en omgang

Prygl.

En af de gamle veterane4 der med fantasi og mod generede og narrede tyskerne så tit
han kunne komme til det, er den nu gO-årige fhv. gårdejer Johannes Poulsen, Harreby
ved sdr. Hygum.

Johs. Poulsen, der er bror til Karen Hansen "Pigen fra Kampstrup", måtte hvor nødig han

end ville, trække i den tyske trøje og springe soldat under L verdenskrig - men de få
gange han fik lov til at komme hjem på orlov, benyttede han enhver lejlighed til at drive
gæk med de tyske gendamer.

Trods den høje alder husker Johs. Poulsen endnu de mange spændende begivenheder,
som han med en levende fortællerevne ynder at opfriske.

Engang, medens han var hjemme på orlov, fandt han i laden på "Lasbjerggårdi som hans
hustru Sofie, på det tidspunkt passede, en russisk office6 der var flygtet fra en tysk
fangelejer ved Stettin. Johs. Poulsen gemte den udmattede officer på høloftet, mens han

lagde en slagplan, hvordan han skulle få ham over grænsen.

Der skulle gåes forsishe til værks, ad der på det tidspunkt var
indkvarteret tyske soldater på gården.

Laurids Ebsen fra Hareby, der dengang var karl på gården, blev
indviet i planen.

Selve flugten, som gik over grænsen ved Obbekær, kom til at
foregå på følgende måde. De to sammensvorne skubbede en
kassevogn ind i laden og læssede de med hegnspæle, og med
en hæst foran gik det nu ud på marken, hvor de foregav at
skulle sætte pælene på. Hverken grænsepatruljen eller vagten

anede uråd, og da de to mænd var nået til grænsen, slap de officeren fri.
Inden han flygtede over til Obbekjær tilbød den taknemmelige flygtning sit guldur og
nogle penge, hvilket dog blev afslået - det at hjælpe et menneske over grænsen havde
været glæde nok for ham.

Ved en anden grænseepisode gik det dog mere alvorligt til,
idet Johs. Poulsen sammen med svogeren Karl Lunding, der
også var hjemme på orlov, nær var blevet skudt af tysk
grænsevagt.

De havde været ved at hjælpe en over ved grænselinjen

sydvest for Harreby, da en grænsevagt fik øje på dem og begyndte at skyde. Kuglerne fløj
om ørene, men efter syv skud var der ikke flere patroner tilbage, og de løb derfor resolut
hen og rev geværet fra soldaten, mens Karl Lunding gav tyskeren en omgang prygl med
sin egekæp. Derefter var det med at komme hurtigt væk.
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En anden episode, som Johs. Poulsen mindedes med stor morskab og gav anledning til

megen latter, var da han lavede sjov med en tysk officer, der var kommet ridende fra

Gram til Harreby for at inspicere grænsevagten. I Harreby var man efterhånden blevet gal

på officeren, der var kendt som en hård hund. En dag gav Johs. Poulsen sig i snak med

ham, og mens han klappede hasten, så han sit snit til at stikke en peberkærne ind i

rumpen på den. Hesten blev pludselig vild og sprang af sted med officeren, der fik travlt

med at holde sig fast p dyret. Efter et par hoppeture på marken satte den i fuld firspring i

retning mod Gram.

Over Kongeåen På tre grisetrug.

I begyndelsen af 1. verdenskrig tjente Jens Graasbøl Schmidt, Haderslev, tidligere

Skodborg, ifårekrog ved Skudstrup. Gården lå helt ned til kongeåen -frahiørnet af

haven var der kun 10 meter til åen.

Medens han var der; hjalp han ca. 40 flygtninge over grænsen, før han selv gik over i

LgL6, da han fik indkaldelsesordrer.

Den 13 april 1915 hjalp jeg seks flygtninge over på en nat, fortæller Jens Graasbøl

Schmidt.

Vi holdt afskedsgilde den aften, og de var inverteret med ind på en kop kaffe. Pigerne

skulle holde Øje med de tyske vagter. Hver gang der var fri bane, blev en flygtning

sammen med sin cykel færget over på tre grisetrug, som drengene havde leget med om

eftermiddagen. Det lykkedes også.
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