
Heise, Jens Frederik (1889-1968) 

Beretning indsendt til Sønderborg Slot af efterkommere. 

Side 1. 

 

Den 8. januar 1919 viste Jens Heise sig første gang offentligt efter at have gemt sig 

hjemme på loftet i Skovbyballe i 1½ år.  Historien har inspireret til romanen 

”Knacker” og den nu aktuelle film ”I Krig og kærlighed”.  

Desertør Jens Heise viste sig offentlig første gang på moderens Anne Marie Heises fødselsdag den 8. januar 

1919. Det var på Vibøgetoft i Vibøge på Sydals i forældrenes hus. Faderen døde den 15. april 1916.  

Familien blev meget forbavset, da Jens dukkede op, da alle regnede med at han var ”vermist”. Så glæden var 

stor, da de så ham.  

Jens Heise blev indkaldt til krIgstjeneste den 14. august 1914. Ifølge soldaterbogen er det uvist om Jens Heise 

har aftjent sin værnepligt før krigsudbruddet, men ifølge postkort som han sender til hustruen Kathinka 

Heise i Skovbyballe, var Jens Heise på kasernen i Mürwick i Flensborg. 

 

Jens Heise nr. 2 fra venstre i midterste række.  Jens sender hilsen til sin kone og datter. 

 

Billedet er måske taget inden Jens sendes til Østfronten ( 75 Landwehr Infanteri Regiment ). Kathinka og Jens 

er 25 år, datteren Kirstine er 3 år. 
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Den 25. oktober 1914 er Jens på vej til Østfronten, hvor han blev tilknyttet Landwehr Infanteri Regiment 75. 

10 kompagni, han sender hilsen fra Stolp. 

 

Stolp er den tyske benævnelse for en by, der i dag ligger i det nordlige Polen, Slupsk. 

12. marts 1916 blev Jens såret ved Lostajanza i Hviderusland, han fik et projektil i den ene lunge lige under 

hjertet. Projektilet blev aldrig fjernet, han levede med projektilet til sin død i 1968. 

Han lå på lazaret i Hviderusland og Hamborg.  

 

Da han var frisk igen, blev han 19. juli 1916 sendt til Vestfronten, hvor han blev tilknyttet 86. RIR, 2. 

kompagni og deltog i adskillige blodige slag. 

Den 31. august 1917 blev Jens i forbindelse med det 2. Flandern slag såret i venstre hånd, Jens Heise fik ved 

denne lejlighed tildelt Jernkorset af anden grad. 

Jens kom på lazaret: Station Fürstenberg Bad Neuenahr i Tyskland og senere til rekreations kompagni i 

Flensborg.  
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Da Jens skal tilbage til fronten beslutter han sig for at desertere.  

Fra Flensborg går turen hjem til hustruen Kathinka og den lille datter Didde, der nu var fyldt 6 år. 

 

Jens Heise gemmer sig hjemme på loftet Rubæk 5, Skovbyballe, fra 3. oktober 1917 til 08. januar 1919. 

Om det har været krigens grusomheder, var blevet såret 2 gange og broderen Chresten Heise faldt i marts 

1915, har fået ham til at desertere vides ikke, men ifølge soldaterbogsnotat valgte Jens Heise den 3. 

september 1917 at desertere, og gemte sig herefter på loftet hjemme hos konen i Skovbyballe i 1½ år. 

Historien fortælles 

   

Historien fortælles: ”Sønderjyske rømningsmænd” fra 1921 og i 1997 har Kathrine (Lasse) Johansen skrevet 

en beretning om Kathinka og Jens Heise. 
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I 2013 har Kathinka og Jens Heises liv inspireret forfatteren Karsten 

Skov til romanen ”Knacker”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2018 100 året for krigens afslutning blev 

filmen ”I Krig og kærlighed” optaget. 


