
 
                   Claus Clausen 1804 – 1887 
 
                  Dagbog for et år 
 
De efterfølgende linier er uddrag af en dagbog ført af 
boelsmand og mølleejer Claus Clausen . 
 
Han var gift 3 gange og fik 5 børn. Ved sin død var han 
kirkeældst samt mellem af provtirådet. Det er desværre kun 
en enkelt af hans dagbøger bevaret. 
 
Den 1. januar oplyser han at der i 1883 fødes 68 børn og at 
der døde 78 personer i Nordborg Menighed. 
 
Den 7. januar aflægger han regnskab i Sparekassen  
 
Den 8. januar samles den prøjsiske Landdag. 
 
Den 9. januar sker der en ulykke i Vestermølle, en 
tjenestepige der gik op i Vandmøllen for at kalde på folkene 
i møllen til middag fik det indfald at få sig et lille svingom, 
ved at stå op på en opstående svelle hvorved hendes klæder 
spandt sig fast og maskererede hende således at den 
tilkaldte læge måtte amputere det ene ben, og lægen 
erklærede at det andet ville være lige så vanskelig for hende 
at beholde – men døden påkaldte hende den næste nat. 
Pigen var et uægte barn af Johan Møller, der ligeledes blev 
knust til døden ved et arbejde i en Sikoriefabrik i Flensborg. 



 
 16. januar. Modtog fra J. Thonnesen 100 M. til uddeling i 
Holm. 
 
24. Slagtet et gris, 14 Pd. Flom 
25. Saltet med 20 Pd. Salt. Skinker veiede 28 og 30 Pd. 
 
                         Februar 1884 
9. Kjørtes Jakob Moses Kone i Nordborg til daareanstalt i 
Slesvig. 
 
10. Dans i Holm Kro 
 
16. fik 2 læs træ fra Claus 
 
22. fik leveret for 1. Quatal 2 Skjep Gryn 
 
23. Betalt Komuneskat til Joh. Hviid 5 M. 
 
29. Fratræder efter opsigelse Johan Hviid som Komunefst. 
 
                     Marts 1884 

1. Boelsaftægtsmand Hans Jessen instalert 
Komuneforstander i Holm 

 
9. Konformation. 
 
22. Kejserens Geburts feiredes i Harmonien 
 



28. Examen i Holm lille Skole. 
 
                     April 1884 
5.Afreiste Redaktør Madsen af Nordborg Avis, fra 
Aabenraa for at afsone den ham idømte 6 ugers fængsel 
straf i Flensborg, for fornærmelse af Herredsfogt Klinge i 
Nordborg. 
 
9. lagt 200 Erskebladet Kartofler og 40 Forskjellig. 
 
21. Examen i Holm skole 
 
22. Leverede 2 svin, et 254 Pd. Og et 201 Pd. A 100Pd. 31 
M 
 
24. Lov: Ligfærd ved åben kiste må ikke holdes senere end 
4. dag. 
25. Jørgen Jepsen Grau der købte ejendom i Kassø ( ? ) fik 
besked at forlade landet. 
 
29. Kredssekeritær Klinker i Cismar Afløser Hereds. 
Klinger i Nordborg. 
 
                  Maj 1884 
1.Herredsf. Klinge i Nordborg forflyttes til Rensborg 
 
2.Spisegilde på min 80 års fødselsdag. 
 
4. Møde i skolen ang. Brandhjelp forening 



 
15. leveret aftægt 1Td. Malt, 2 Skjep Gryn og Æg 
 
24. Modtog i aftægt 10 Pd. Smør 
 
                     Juni 1884 
6. Dannevirkes Rdt. C. Mathiesen løsladt af fængsel i 
Flensborg. 
 
7. En lysttur for Slesviger til Warde 
 
10. Tilbagetog med Sønderjyderne fra Warde. 
 
24. Til Kirkens Øl hos Hans Sandvei. Gedarmen tilstede. 
 
30. Kom de sønderjyske piger tilbage fra en 8 dages ophold 
i København. 
 
                         Juli  
1  Koleraen udbrudt i Toulon i Sydfrankrig, død 11 en dag. 
 
 2  Første gang spist ny kartofler. 
 
 8 Den slesvigske regering kundgjorte at ethvert nyt 
skolehus der opføres skal forsynes med tordenafleder. 
 
11. Mads leverede en buk 134 Pd. 24 P Fet, et kalv 235 Pd. 
 
20 Et stort telt i Dyvig til danseforlystelse 



 
23 Bager Chresten i Nordborg  udvist 
 
31 Høster rug. 
 
 
                    August 1884 
2 Høstet Byg. Kjørt Rug i hus. 120 Traver. 
 
3 Møde i skolen angående en fællessygekasse i 
Nørreherred. 
 
4 Kjørt den sidste rug i hus, meget godt 
 
17 Første gang mælkevogn fra Pøl, to gange daglig efter 
mælk fra Holm. 
 
25 64 vernepligtige fra Nordslesvig har undraget sig 
vernepligten. 
 
   
                      September 1884 
1 Begynder Holm skole efter resturat. 
 
2 En ladning tørv. 
 
10 Redaktør Jessen i Flensborg udladt  af Glykstadt fængsel 
i 184 dage  
 



13 60 værnepligtige fra Sønderborg kreds har rejst uden 
tilladelse. 

 
16 unge piger fra Aabenraa dømt til pengebøder af hver 5 
M. fordi de ved en fødselsdagsfest indbyrdes havde sunget 
danske viser.  
 
Holm skolekald til førstelæreklassen opslået ledig fra 8 
oktober, løn 1014 M. samt bopæl, have og ildebrændsel. 
 
                         Oktober 1884 
 
5 Høstprædiken. Blev min kone meget syg. 
 
6 Hendes 75 års fødselsdag , syg 
 
7 Døde om morgen kl. 3 
 
9 Lagdes min kone i kisten og blev tilskruet. 
 
10 Slægt og venner indbut til kisteleg. 
 
11 Begravelse fandt sted middag 
 
12 Kjørt på ligvognen. 
 
 
              November 1884 
1 Til skrifte. Fik leveret en 3 aars Bede fra Claus 



3 Meldte Peter Hansen sig til soldateri livet 
 
6 Koleratilfælde i Paris. 
 
18 Mads slagter gæs 
 
19 Fik leveret en Bede 
 
22 – 23 – 24. Hård vinter 
 
30 Kanefart 
 
 
                      December 1884 
 
3 Fået vinter med sne 
 
5 Fuldstændig tø 
 
10 Fik aftægtsgryn leveret. 
 
11 Madam Kroll tideliger gift Dus i Tønder, blev af hendes 
nygifte Kroll kastet en brændende petroliums lampe i 
hovedet, manden arresteret. 
 
29. De 6 ældste personer i Nordborg har en 
gennemsnitsalder af 89 år, i Holm lever 18 gammel 
personer med en gennemsnitsalder af 81 år. 
 



31 Aften kl. 6 nedbrændte Peter Kolmos hus i Hellesøe, 
nytårsaften medens folkene sad ved bordet og spiste deres 
Nytaarsmad, opstod der ild i huset over dem, og de med 
hele familien måtte så hurtig som mulig rykke ug og bjerge 
hvad bjerges kunne af indboet i den korte tidinden taget 
skred ned over dem i Hellesø. Jes Kolmos beboede kådner 
og ejendom sted med tilhørende udbygninger og indavling 
ganske nedbrændt. Familien bestod af 4 børn en konfimeret 
søn og fader og moder, der frelstes 2 heste, 3 køer, 2 kvier, 
1 kalv, 1 gris og ganske lidt indbo. Alle høns indebrændte. 
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