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Mindeblad : Jens Andresen Kjestrup

Kilde: Vælgerforeningen, Mindeblade over faldne

→ Klik på Mindebladet for at se den originale kilde

Amt Haderslev

Sogn  Oksenvad

By eller kommune Oksenvad

Efternavn Kjestrup

Fornavn(e) Jens Andr easen

Fødselsdato (dd-mm-åååå) 01-05-1882

Fødested Lert

Stilling/erhverv før krigen  Landmand

Opholdssted før krigen  Oksenvad

Gift? Ja

Evt. kones (enkes) pigenavn  Marie Krentz

Antal børn 2

Høj-, landbrugs- eller andre skoler?  Nej

Indkaldelsesdato 5. august 1914 

Hvornår sendt til fronten?  24. august 1914 

Såret? Hvor mange gange?  1. Haft benbrud 

Dødssted (fx valplads eller lazaret)  Nyon

Dødsårsag Af sår

Dødsdato 18. august 1915 

Preussisk statsborger? Ja

Tjenestegrad Landeværnsmand

Orden og hæderstegn Ingen

Modersmål Dansk

Sindelag Dansk

Var begge forældrene nordslesvigere ? Ja

Faderens navn Andreas Christensen Kjestrup

Faderens stilling Landbolsmand 

Faderens fødested Ødis

Hvor boede forældrene ved krigens udbrud?  Oksenvad

Havde den faldne søskende? Ja

Antal brødre 5

Antal søstre 1

Er nogle af brødrene med i krigen? Hvor mange? Ja, 4

Er nogle af brødre faldne? Ja, 1

Navne på evt. faldne brødre Mads K jestrup

Deltager den faldnes fader i krigen? Nej                                

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17052232#147678,24353118
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Afskriften af kilden er foretaget af frivillige tilknyttet Rigsarkivet.

Levnedsskildring : Jens Andresen Kjestrup

Min broder Jens har efter sin confirma
tion haft pladser som landmand, har 
været 5 år hos B. Nielsen i Mølby. To 
år var han soldat i Königsberg, da han 
var 25 år gammel giftede han sig med 
Marie Kreutz fra Mølby, og overtog da 
vor forældres ejendom i Oksenvad, han 
købte da straks 6 - 7 Hkt. land indtil, og 
drev ejendommen op. Han var en flittig 
og stræbsom landmand, meget afholdt 
af sine omgivelser. Hans ægteskab gav 
ham 2 drengebørn, han var en god og 
kærlig familiefader, hans glæde var 
altid til hjem og familie, de levede et 

lykkeligt liv sammen, og alt gik godt 
og fremad for dem, så kom krigen og 
skilte dem ad, det var for jens en tung 
dag, da han fra sit hjem , skulle ud at 
kæmpe for noget, som var hans sind 
imod. Efter et benbrud, som han fik 
ved fronten i september 1914, var han 
fra lazarettet i Flensborg flere gange 
hjemme på orlov, så sidst i januar 1915 
måtte han igen til fronten i Frankrig 
ved byen Lasigny i nærhed af Nyon, 
hvorfra han så i juni 1915 fik en orlov 
på 14 dage til roearbejde på sin ejen
dom, afrejsen fra sit hjem denne gang 

var han meget tung, så i august kom 
det tunge budskab at han var falden 
ramt af en granat i hovedet og højre 
arm, han døde på feldlazarettet i Nyon 
nogle timer efter. Efter anmodning af 
hanshustru har jeg fået et mindesmær
ke sat på hans gravsted, og fået nogle 
photografie af samme til et sidste 
minde, for familien over vor kære.!

Sommersted d. 21. februar 1919.
H. Kjestrup
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