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Mindeblad : Henning Bergholdt Andresen

Kilde: Vælgerforeningen, Mindeblade over faldne

Klik på Mindebladet for at se den originale kilde

Amt Haderslev

Sogn  Nustrup

By eller kommune Skibelund

Efternavn Andresen

Fornavn(e) Henning Ber gholdt

Fødselsdato (dd-mm-åååå)  08-11-1893

Fødested Horsbyg

Stilling/erhverv før krigen 
Tjente for Gaardeier Joh. Schultz i Meng. ved Christiansfeld

Opholdssted før krigen Meng

Gift? Nei

Høj-, landbrugs- eller andre skoler? 
Landbrugsskolen Mohrkirch i Angeln

Indkaldelsesdato 19 Mai 1915 

Hvornår sendt til fronten? 19 August 1915

Sår et? Hv or mange g ange? 1 gang ved Somme hvor han 
fik Brockskade Begravet af Jordmasse

Dødssted (fx valplads eller lazaret) V alplads Gar elle Arras

Dødsårsag T   ruffen af en fuldtræffer Granat

Dødsdato    24 April 1917. Eftermiddag kl. 3

Preussisk statsborger? Ja

Tjenestegrad Musketier

Modersmål Dansk

Sindelag Upolitisk

Var begge forældrene nordslesvigere ? Ja

Hvor stammede forældrene fra? 
Faderen fra Rangstrupgaarde. Moderen fra Gabel

Faderens navn Jürgen Andr esen

Faderens stilling Gaardeier

Faderens fødested Rangstrupg aarde

Hvor boede forældrene ved krigens udbrud? Wraagaard

Havde den faldne søskende? Ja 4

Antal brødre 2

Antal søstre 2

Er nogle af brødrene med i krigen? Hvor mange? Nei

Er nogle af brødre faldne? Nei

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17052232#147669,32026316
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Levnedsskildring : Henning Bergholdt Andresen

Naar jeg her skal give en kort Levneds
beskrivelse af den faldne Henning 
Andresen, skal jeg først meddele, at jeg 
har været Nabo til ham i 10 Aar og at 
det er ud fra mit Kendskab til ham som 
saadan at jeg skriver

Henning Andresen er født i Horsbyg, 
men han flyttede i sin tidligste 
Barndom, sammen med sine Forældre 
til den i det yderste nordvestlige 
Hjørne af Nustrup Sogn, noget ensomt 
beliggende Gaard, Vraa. Her voksede 
han op og Barndomstiden  gled 
stille og rolig hen uden at særlige 
betydningsfulde Begivenheder satte 
Mærke deri.

Det er tænkeligt, at Ensomheden uden 
synderlig Omgang med Jævnaldrene 
under Opvæksten, har sat sig Præg 
paa hans Karakter, han var en stille og 
rolig indadvendt natur med et følsomt 
og letmodtageligt sind. De første 
Ungdomsaar efter Konfirmationen 
tilbragte han i Hjemmet, hvor han hjalp 
sin Fader med Gaardens Drift. Hans 
Kærlighed og Interesse var knyttet 
til Hjemmet og man saa ham sjelden 
udenfor dettes Enemærker. Her var 
ogsaa god lejlighed til at faa Fritiden 
anvendt. Lige forbi Gaarden løber en 
stor Aa. Her fiskede han om Sommeren 
og drog paa langfart i den lille Baad. 
Om Efteraaret og Vinteren frembød de 

temmelig store Hede og Mosearealer, 
som grændser ind til Gaarden mod 
syd og Øst et storartet Jagtfelt og som 
Jæger drev han det til stor Færdighed. 
Kort Tid efter at han havde tiltraadt sin 
første tjeneste, kom Krigen, som ogsaa 
tvang ham med.

Krigens Rædsler og Grusomheder 
gjorde et stærkt Indtryk paa hans 
Barnlige, følsomme Sind og gjorde 
den tunge Pligt endnu tungere for 
ham. Ogsaa af legemlige savn fik han 
sin fulde Part. Han var med først i 
Rusland saa paa Balkan og tilsidst i 
Frankrig. I foraaret 1917 kom den, for 
Slægt og Venner, men dog særlig for 
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Levnedsskildring : Henning Bergholdt Andresen

hans Forældre og Søskende, saa tunge 
Efterretning, at ogsaa han var bleven 
et Offer blandt de mange. De har i ham 
mistet en god og Kærlig Søn og Broder.

Ære være hans Minde.

Østerlindet d. 16. December 1917

Marius Buhrkal

Afskriften af kilden er foretaget af frivillige tilknyttet Rigsarkivet.
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