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Philipp Meyhoff 

Philipp Meyhoff blev født i den 4. september 1894 i 

Hamdorf nede i nærheden af Rendsborg. Faderen, Johann 

Philipp Gottlieb Meyhoff, født i Kleinsee Bergenhusen i 1864 

havde et smedeværksted i byen. Philipps mor, Cathrina var 

født i Eggstedt under navnet Strebos.  

Philipp blev døbt den 14. oktober 1894 i Hamdorf. Da 

Philipp var et år gammel flyttede familien til Lovrup i 

Nordschleswig, hvor de erhvervede en landbrugsejendom. 

Det var ikke kun Philipps forældre, Johann og Cathrina 

Meyhoff, der flyttede herop omkring århundredskiftet, men 

flere af Johann´s søskende og familien, der indtil da havde 

boet i Bergenhusen. De kom herop, blandt andet, fordi en 

tante, der havde bosat sig her med sin mand, mistede 

manden. Så de kom herop for at hjælpe. Man må også gå ud 

fra, at de har fået gode betingelser, da man jo gerne ville 

have tyske familier herop i den tid, hvor 

Sønderjylland/Nordschleswig hørte til Tyskland.  

Citat H.E. Sørensen: ”Skærbæk Kommune i gamle billeder”, side 89 – 90:  

”Det var den prøjsiske finansminister Johannes von Miquel, der i 1896 foreslog, at staten opkøbte 
større gårde i Nordschleswig. Indtil 1917 oprettedes 36 statsbrug på i alt 6500 ha. Meningen var, at 
disse statsdomæner, som de blev kaldt, med tyske forpagtere og tysk folkehold skulle være med til at 
gøre områder, hvor der boede flest danskere, mere tysk. Det var derfor ret naturligt, at 
domæneforvaltningen i 1900 erhvervede en relativ beskeden gård på 32 ha i det rent danske Mjolden 
sogn. Året efter brændte den, og de nuværende bygninger opførtes i 1902. Kort efter blev der købt 50 
ha til gården”. Philipps onkel Franz Meyhoff var også kommet til Nordschleswig og havde overtaget 

domænegården i Mjolden. 

Philipps far og mor, Johan Philipp Gottlieb og Catharina Meyhoff, boede på ejendommen i Lovrup. 

De havde køer, kreaturer og svin. 

Gården i Lovrup brændte den 22. august 1899 på grund af børns leg med tændstikker.  

   

 

 

 

Philipp Meyhoff gik i skole i 

Overby hos lærer Bejer. (Se 

H.E. Sørensen: ”Skærbæk 
Kommune”, side 78 og 79). 

Den 28. marts 1909 blev han 

konfirmeret i Døstrup Kirke 

af pastor Jörgensen.  

Derefter tjente han hos 

Chresten Bejer Olesen i 

Overby.  
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Første verdenskrig 

Da første verdenskrig brød ud blev han indkaldt til militæret. Han var først under uddannelse i 

Flensburg og blev derfra sendt til vestfronten, hvor han indgik i Füsilier-Regiment 86 (Königin), 10. 

Kompagni. 

Infanteriet fra Slesvig-Holsten 

18. division inkluderede bl.a. Slesvigske infanteri-regiment nr. 84, “von Manstein”, Slesvig-Holstenske 

skytte (füsilier) regiment nr. 86, “Kønigin”, og Holstenske infanteri-regiment nr. 85, “Herzog von 

Holstein”. Regimenterne blev mobiliseret i henholdsvis Slesvig, Flensborg, og Rendsborg. 18. 

reservedivision mobiliseres i Flensborg og Slesvig, med bl.a. 84. og 86. Slesvigske reserveregimenter 

bestående af ældre mandskab. Desuden udgjorde Slesvig-Holstenske infanteri-regiment nr. 163 en del 

af 17. reservedivision, og desuden indkaldtes divisionernes støtteenheder, som sanitets- og forsynings 

tropper samt artilleri og pionerer (ingeniører), også fra Slesvig-Holsten. 

Philipp var med infanteritropperne og kæmpede i Frankrig ved Moulin sous Touvent. Efter, hvad jeg 

kan læse mig frem til, var han med i kamp den 6. juni 1915 og blev taget til fange. (”Den sorte dag ved 

Moulin – sous – Touvent” skrevet af Martin Bo Nørregård og Rene Rasmussen)  

   Philipp Meyhoff 

Under et angreb, den 6. juni 1915 blev Philipp såret af franskmændene. Han fik ødelagt det ene øje af 

en granatsplint (senere fik han et glasøje). 

Desuden blev han truffet af en kugle, der gik igennem hans håndled. Heldigvis ramte den ikke 

pulsåren. Franskmændene havde afrikanske kolonialtrupper blandt dem. Bedstefar Philipp har fortalt 

min far (Laust Meyhoff), at de soldater, der kom fra kolonierne, blev drukket fulde og så blev de sendt 

af sted før bagtroppen, der bestod af franskmænd. Da de kom, stillede bedstefar Philipp sig død. Han 

lå i et dybt granathul. Heldigvis så de ham ikke, eller gik ud fra, at han var død, for kolonialtropperne 

løb med høj råben og trukket rundkniv forbi ham. De gik løs på de sårede, der levede endnu og skar 

deres hals over. Bedstefar Philipp blev taget til fange af franskmændene, der kom som bagtrop. De 

sparkede til ham og sagde: ”Boche (= fransk for svin) kaputt”. Men bedstefar var ikke kaputt. Han 

levede endnu, blev taget til fange og blev på et eller andet tidspunkt bragt til hospitalet i Nantes. 
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Herfra gik det videre til Roche Mauritze (Bretagne) den 12. Juli 1916 (jeg er lidt usikker på, om det ikke 
er  -  1915 i stedet for. Philipp har fortalt, at han var i fangenskab på de engelske kanaløer. Har han 
taget fejl mellem halvøen i Bretagne og kanaløerne eller er det rigtig nok, at han har været der? Så 
kunne det jo godt passe med 1916) 

Lørdag, d.2. september blev han forfragtet til Fort Penthievre,  

    

Fort Pienthievre (se flere billeder under google maps) der ligger på en lille halvø på den sydlige kyst af 

Bretagne. Den 17. december blev han så fra fangenskab i Frankrig sendt via Roche Maurice til Lyon, 

hvor han ankom den 19. december. Her blev han indtil den 24. december, hvor det gik videre til 

Schweiz.    
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Mandag, d. 25. december skriver Philipp ”Ankunft in 
Desentis   Hotel Post”.  

 

 

Her stopper optagelserne i hans lille kalender. Efter hvad man kan se i bogen, så har han modtaget 

rigtig mange breve og kort hjemmefra. Især hans lillesøster Mimi var en flittig brevskriver. Der står 

ofte: ”Eine Karte von Laurup, ein Brief von Groβmutter, eine Karte von Christian Olesen, von Lehrer 
Bejer,...von Onkel Henning“. 

 

Postkort, som Philipp Meyhoff skrev til sin søster (tante) Mimi (Anne Marie Kathrine Meyhoff) 
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Han fik lidt løn under opholdet i Schweiz. Efter, at der var blevet trukket 20 %, var der 12,38 Franc 

tilbage.  Ifølge hans soldaterbog blev han først hjemsendt den 31.5.1918. Men det kan også være, at 

det er datoen for hans endelige afskedigelse.  Franskmændene og tyskerne havde en aftale med 

Schweiz om, at de skulle tage krigsfanger på rekreation. 

 
Philipp Meyhoff (under pilen) som krigsfange på rekreation i Schweiz 

Schweiz tog det samme antal krigsfanger fra begge nationer. Aftalen bestod også i, at de sårede 

soldater, når de var raske igen ikke måtte sendes tilbage til fronten, men skulle sendes hjem. Der gik 

betændelse i Philipps øje, derfor kom han på rekreation i Schweiz. 
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Bedstefar på rekreation i 

Schweiz. De blev bl.a. undervist i 

bogføring. Det er bedstefar der 

sidder bagerst til højre bag 

læreren med bogen. 
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Efter afstemningen i 1920 forblev 

Philipp tysk statsborger.  

Han blev først dansk statsborger den 

4. februar 1929.  

 

 


