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Mindeblad : Hans Kelsen

Kilde: Vælgerforeningen, Mindeblade over faldne

Klik på Mindebladet for at se den originale kilde

Amt Sønderborg

Sogn Lysabild

By eller kommune Lysabild

Efternavn Kelsen

Fornavn(e) Hans

Fødselsdato (dd-mm-åååå) 26-05-1883

Fødested Stenderup

Stilling/erhverv før krigen Smed

Opholdssted før krigen Lysabild

Gift? Ja

Evt. kones (enkes) pigenavn Marie Kathrine Brade

Antal børn 2

Indkaldelsesdato 13. januar 1915

Hvornår sendt til fronten? 16. februar

Dødssted (fx valplads eller lazaret) Galicien

Dødsdato 7. maj 1915

Preussisk statsborger? Ja

Tjenestegrad Menig, Gardist

Modersmål Dansk

Sindelag Dansk

Var begge forældrene nordslesvigere ? Ja

Faderens navn Hans Kelsen

Faderens stilling Landmand og Arbejdsmand

Faderens fødested Holm

Hvor boede f orældrene ved krigens udbrud? Stenderup

Havde den faldne søskende? Ja

Antal brødre 4

Antal søstre 2

Er nogle af brødrene med i krigen? Hvor mange? Ja, 3

Er nogle af brødre faldne? Ja

Deltager den faldnes fader i krigen? Christian Kelsen

Deltager eventuelle sønner i krigen? Nej

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17052232#147678,24353116
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Levnedsskildring : Hans Kelsen

Barndom og ungdom og mandom.
Hans Kelsen blev født d. 26. maj 
1883 i Stenderup (Sundeved). Han 
besøgte landsbyskolen i Stenderup 
og var en godt begavet dreng 
kraftig og stærk af udvikling. Han 
konfirmeredes palmesøndag 1898. 
Efter sin konfirmation lærte han 
smedehåndværket i Staugaard 
(Sundeved) arbejdede dernæst hos 
forskellige smedemestre og sidst i 
Skovby på Als i 5 år, hos smedemester 
Bendt Stolberg. De sidste år han var 
der forestod han tildels det store 
værksted, og viste han da, at han var 
en særdeles dygtig smed.

Han blev gift den 8. december 1911 
og købte et smedeværksted i Lysabild 
hvor han så ret udfoldede sine store 
evner og gode vilje, så at han med rette 
blev betragtet som en af de dygtigste 
smedemestre i en stor omegn, havde 
til stadighed flere svende og fik 
efterhånden en stor kundekreds. Han 
var afholdt af alle som kom i berøring 
med ham.

Soldatertid og stilling til krigen.
Efter sin indkaldelse i januar 1915, kom 
han næsten straks til fronten, først i 
Frankrig med et garderregiment, hvor 
han var meget hårdt med særlig ved 
Arras, derefter var han en kort tid i en 

smedje ned i Elsas, og derfra kom han 
igen med sit regiment til Galicien, og 
var med, da tyskerne gjorde den store 
offensiv dersteds, og gennembrød de 
russiske stillinger ved Gorlize. Han 
faldt ved Jaslov, hvor han fik et skud 
gennem hovedet og var næsten død 
straks. En af hans kammerater ved 
navn Salof fra Meklenborg, har i et brev 
meddelt Kelsens kone om mandens 
død og alle enkeltheder desangående. 
H. Kelsen var altid ved godt mod også 
da han drog ud i krigen.

H. Kelsen stod i stadig og inderlig 
forbindelse med sit hjem. Frejdig som 
han var af naturen, sporedes der aldrig 
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Levnedsskildring : Hans Kelsen

nogen trykkende stemning i hans 
breve.

Med hensyn til hans åndelige føde og 
hans gudsforhold, har jeg ikke kunnet 
få virkelige og pålidelige oplysninger, 
heller ikke af hans kone, med såvidt 
jeg personlig kendte ham, tror jeg dob 
at turde sige, at H. K. absolut ikke var 
nogen gudsfornægter, men at han 
tværtimod vistnok har søgt hen til 
Vorherre derude i krigens tummel.

Lysabild i novb. 1917
Peter A. Andersen

Afskriften af kilden er foretaget af frivillige tilknyttet Rigsarkivet.
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