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Henrik Davidsen
faldet i 1. Verdenskrig
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Mindeblad : Henrik Davidsen

Kilde: Vælgerforeningen, Mindeblade over faldne

Klik på Mindebladet for at se den originale kilde

Amt Sønderborg

Sogn  Sottrup

By eller kommune Snogbæk

Efternavn Davidsen

Fornavn(e) Henrik

Fødselsdato (dd-mm-åååå)  13-04-1894

Fødested Snogbæk

Stilling/erhverv før krigen Snedker og T ømrer

Opholdssted før krigen Svenstrup

Gift? Nei

Høj-, landbrugs- eller andre skoler? Børk op højskole

Indkaldelsesdato 27 November 1914 

Hvornår sendt til fronten?  3 Januar 15

Såret? Hvor mange gange? Byren V estfalen

Dødssted (fx valplads eller lazaret) Døde af Syg dom

Dødsdato 10 November 1915 

Preussisk statsborger? Preussisk Under saat

Tjenestegrad Menig Soldat 

Modersmål Dansk

Sindelag Dansk

Var begge forældrene nordslesvigere ? Ja

Hvor stammede forældrene fra? Snogbæk

Faderens navn Bedstefader Henrik Davidsen  

Faderens stilling Bedst  efader: Arbejder

Faderens fødested   Bedstefader: Broager

Hvor boede forældrene ved krigens udbrud? Snogbæk

Havde den faldne søskende? 8

Antal brødre 4

Antal søstre 4

Er nogle af brødrene med i krigen? Hvor mange? 1

Er nogle af brødre faldne? Nei

Deltager den faldnes fader i krigen? Ja

Eventuel anden tekst på forsiden   
Der står at han var ”Opdraget hos Bestfader Henrik Davidsen”

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17052232#147671,32026680
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Levnedsskildring : Henrik Davidsen

Den afdøde Henrik Davidsen blev fra 
lille opdraget hos sine Bedsteforældre 
Arbeidsmand Henrik Davidsen og 
Hustru i Snogbæk, som skattede 
ham meget paa Grund af hans lydige 
Opførsel. Efter Konfirmationen 
1909 kom han i Snedkerlære hos sin 
Onkel Snedker og Byggemester Peter 
Davidsen i Svenstrup. I sin Læretid fik 
han senere om Somren Leilighed til at 
deltage i Tømrearbejdet, og fik senere 
Lyst til at uddanne sig videre i det Fag. 

Efter endt Læretid fik han Vinteren 
1913 Ophold paa Børkop Høiskole, 
hvor han [?] blev uddannet i Tegning. 
Næste Vinter vilde han atter have 
været paa Skole, men deri blev han 
forhindret af Krigen, han blev derimod 
indkaldt til Soldat 27. Novbr. 1914, kom 
først til Flensborg, blev senere flyttet til 
Slesvig. Den 3. Januar 1915 kom han til 
Frankrig, senere kom han til Rusland, 
hvor han under Krigens strabaser 
paadrog sig en Sygdom, som senere 

skulle ende hans unge Liv. en kortere 
Tid laa han syg i Rusland blev senere 
sendt til et Lazaret i Byren i Vestfalen, 
hvor han døde 10 Novbr. 1915, til stor 
Srg for hans Paarørende som med 
Rette havde næret store Forhaabninger 
med Hensyn til hans Fremtid.

”Ære være hans Minde.”
Snogbæk D 26 December 1917

C.Marcussen

Afskriften af kilden er foretaget af frivillige tilknyttet Rigsarkivet.
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