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Mindeblad : Johannes Thomsen Skov

Kilde: Vælgerforeningen, Mindeblade over faldne

→ Klik på Mindebladet for at se den originale kilde

By eller kommune Haderslev

Efternavn Skov

Fornavn(e) Johannes Thomsen 

Fødselsdato (dd-mm-åååå) 21-12-1882

Fødested Favervr  å ved Christiansfeld

Opholdssted før krigen Haderslev

Gift? Ja

Evt. kones (enkes) pigenavn Sophie Kraft

Antal børn 1

Høj-, landbrugs- eller andre skoler?  Nei

Indkaldelsesdato 9. Juni 1915 

Hvornår sendt til fr onten?  August 915

Dødssted (fx valplads eller lazaret) Ja

Dødsdato 19 April 1917 

Preussisk statsborger? Preussisk Under saat

Tjenestegrad Landst ormmand

Modersmål Dansk

Sindelag Dansk

Var begge forældrene nordslesvigere ? Ja

Faderens navn Rasmus Hansen Skov

Faderens stilling Murermester

Faderens fødested Meng

Hvor boede forældrene ved krigens udbrud? 
I Fauervraa ved Christianfeld

Havde den faldne sø skende? Ja 10

Antal brødre 5

Antal søstre 5

Er nogle af brødrene med i krigen? Hvor mange? Ja 2

Er nogle af brødre faldne? 1 savnet

Navne på evt. faldne brødre 
Den Savnede hed Christian Hansen Skov

Deltager den faldnes fader i krigen?  Nei

Deltager eventuelle sønner i krigen?  Nei

Hvad hedder faderen, sønnen eller sønnerne? 
Sønnen hedder Walter Hans Skov                  
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Levnedsskildring : Johannes Thomsen Skov

Sin Barndom tilbragte han i Hjemmet 
i Fauervraa. Allerede som lille Dreng 
udviste han stor Kærlighed til Naturen 
og han kunde ved Vaarens Frembrud 
sidde i timevis hensunken i Betragtning 
af det fremspringende Liv og høre 
Fuglenes Sang.

Hans Fader indprægede ham 
Kærligheden til sit tabte Fædreland og 
denne blev for ham Rettesnoren for 
hans senere politiske Liv.
Allerede som tolvaars Dreng, fik han 
Lyst til Slagterhaandværket og skønt 
den fandt megen Modstand hos hans 
Forældre, traadte han dog i Slagterlære 
efter sin Konfirmation.

Efter endt Læretid foretog han, til 
videre Uddannelse i sit Fag, en Rejse til 
Mellem- og Sydtyskland.

Tilbage fra Tyskland, arbejdede han i 
Haderslev som Svend; han var Medlem 
af den danske Sangforening der. Kom 
han en Søndag paa Besøg til sine 
Forældre i Fauervraa, kunde man høre 
hans smukke kraftige Tenorstemme 
synge de danske Sange.
Fortsættes på opslag S-185

Indlagt seddel:
206
Schlachter Johs. Skov
Westerstr. 46

Bagside af indlagt seddel.

I Aaret 1911 grundede han sin egen 
Forretning i Vestergade i Haderslev. 
I Begyndelsen gik det smaat, men 
afholdt som han var, forstørredes hans 
Kundekreds Uge efter Uge.

Der blev han de Fattiges og Syges 
Ven og hans Godhed kendte ingen 
Grændser, aldrig skulde en Fattig, som 
klagede sin Nød, gaa tomhændet ud af 
hans Butik og efter Krigens Udbrud, lod 
han sig give Adresser af fattige Soldater 
fra Kasernen og sendte Disse Pakker til 
Felten.
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Levnedsskildring : Johannes Thomsen Skov

Efter at have gort sig selvstændig, 
savnede han et eget Hjem og en 
Kvindes Støtte, han giftede sig derfor 
Aaret efter og Egteskabet velsignedes 
med en Søn, som herefter blev hans 
Stolthed. Det var en Fornøjelse at 
besøge ham i hans Hjem, altid var han 
fornøjet og gæstfri.

I Forsommeren 1915 indkaldtes 
han som Landstormmand. Han gik 
Pligtens tunge Vej. Hans Oprigtighed 

og Troskab mod sin Familie sig selv og 
hans Velyndere forbød ham at handle 
anderledes og saaledes faldt han 
under Udøvelsen af Pligten mod sine 
Kamerater som han ikke kunde lade i 
Stikken.

Kun den der kendte ham, kan fatte det 
Tab hans Hustru og Nærmeste led ved 
hans alt for tidlige og bratte Død og 
jeg hans Ven beklager desmere Tabet 
af ham, da jeg var i Stand til  Tide at 

forhindre en Tragedie, men Opfattelsen 
hos hans Nærmeste maatte i den 
Henseende være bestemmende for 
mig.

Hans Minde vil til alle Tider staa 
lyslevende for mig.
Hans Ven og Kamerat
M. S. From
Christiansfeld.

Afskriften af kilden er foretaget af frivillige tilknyttet Rigsarkivet.
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