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Hans Lauritzen Knude
faldet i 1. Verdenskrig
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Mindeblad : Hans Lauritzen Knude

g Klik på Mindebladet for at se den originale kilde

Kilde: Vælgerforeningen, Mindeblade over faldne

Amt Haderslev

Sogn  Bevtoft

By eller kommune Str andelhjørn

Efternavn Knude

Fornavn(e) Hans Lauritz en

Fødselsdato (dd-mm-åååå)  15-12-1891

Fødested Str andelhjørn

Stilling/erhverv før krigen Handelsbe tjent

Opholdssted før krigen Tønder

Gift? Nej

Høj-, landbrugs- eller andre skoler? Nej

Indkaldelsesdato 3. august 1914 

Hvornår sendt til fronten? 11. august 1914 

Såret? Hvor mange gange? 
Såret den 6. sept ember 1914 og var i fransk fangenskab

Dødssted (fx valplads eller lazaret) Nej

Dødsårsag Døde af sine sår 

Dødsdato   23. september 1914

Preussisk statsborger? Ja

Tjenestegrad Menig

Orden og hæderstegn Ingen

Modersmål Dansk

Sindelag Dansk

Var begge forældrene nordslesvigere ? Ja

Faderens navn Laurtz Knude 

Faderens stilling Landbolsmand 

Faderens fødested Langetved

Hv or boede forældrene ved krigens udbrud? Str  andelhjørn

Havde den faldne søskende? Ja

Antal brødre 1

Antal søstre 1

Deltager den faldnes fader i krigen? Nej

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17052232#147678,24353146
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Levnedsskildring : Hans Lauritzen Knude

Jeg vil her skrive en kort levneds-
skildring om min kære broder, som 
jo måtte lade sit unge liv derude i 
krigen. han blev opdraget i sit hjem i 
Strandelhjørn, hvor han var den yngste 
af 3 søskende. Da han var bleven 
konfirmeret kom han i købmandslære 
hos C. A. Pertersen colonial forretning 
i Haderslev. Hvor han skulle stå i lære i 
4 år. Efter endt læretid tog han plads i 
selve byen. Der forblev han ikke længe. 
Hans plan var altid, han ville længere 
bort, og så sig for. Han tog plads i 
Brundbüttelkoog.

Tiden gik og han var så gammel at 
han måtte melde sig til soldat. Han 

mødte i Meldorf, hvor han blev taget 
til infanterist. 2 års lå han soldat i 
Flensborg. I september 1913 kom han 
hjem og havde sine 2 år som soldat 
udtjent. Han tog derpå plads hos 
købmand P. Sørensen i Tønder som 
kommis. Der havde han fundet sig en 
god plads. Men på dette sted skulle 
han ikke være længe. Den første august 
1914 da krigen var erklæret, kom han 
hjem for at tage afsked. Den 3. august 
tidlig om morgenen tog han afsked 
fra sit hjem, fra sine kære, turen gik til 
Flensborg. Hvorfra han blev indklædt. 
Nogle få dage forblev han i Flensborg, 
men det varede  kun så kort. Otte dage 
gik hen vi ventede med længsel efter 

at høre fra ham. Et kort kom blot med 
disse ord på, at han var nået Achen ved 
den Belgiske grænse. Han var så med 
i det ene hårde slag efter det andet. 
3 uger måtte vi vente inden vi atter 
modtog et kort fra ham, som blev det 
sidste han fik skreven. På engang fik vi 
brevene tilbage, som vi havde skrevet 
til ham, hvorpå der stod såret og 
savnet. Hans kompagnifører skrev, at 
han den 6. september 1914 var såret og 
savnet. Vi søgte gennem Røde Kors, og 
et år efter kom det Amtlich at han den 
28. september 1914 var død af sine sår 
i Fransk fangenskab. Det var et hårdt 
slag for forældrene at få, da han altid 
havde været en god og kær søn.  
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Levnedsskildring : Hans Lauritzen Knude

Hans Minde vil stedse blive
bevaret.

Skreven af hans søster
Ida Hummelgaard, født Knude
Neder Jersdal den 23. februar 1918

Afskriften af kilden er foretaget af frivillige tilknyttet Rigsarkivet.
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