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Jeg har med interesse læst dine optegnelser i D.S.K. årbogen 
1970 og har især hæftet mig ved din deltagelse i kamphandling-
erne den 18. august 1914, da din afdeling stødte sammen med den 
belgiske hær ved Tirlemont.

Min broder (halvbroder) Niels Rudolph, snedkermester i 
Gråsten, var også med i denne fægtning og faldt den 18.8.1914 
ved Tirlemont.

Han var også reservist (årgang 1886) og mødte også den 
4.8.1914, men i Flensborg (7. komp 86. regiment). Han fortsatte 
fra Flensborg lørdag den 8.8 og var i Liege den 14.8, og skulle 
videre derfra lørdag den 15.8 og faldt den 18.8 og blev begra-
vet, hvor han faldt ved vejen Oplinter - Neerlinter.

Men i maj 1916 blev han sammen med 2-300 andre, heraf 79 
tyske og resten belgiske soldater flyttet til en nyanlagt sol-
daterkrigergrav ved Oplinter, kaldet Hauten St. Marguerite. Jeg 
besøgte kirkegården i 1956, da jeg var en tur ved den gamle 
frontlinie. Det var den eneste soldaterkirkegård i Frankrig, som 
jeg har set, hvor venner og fjender var samlet på samme kirke-
gård.

Jeg selv er årgang 1895, se D.S.K. årbog 1967 og 1968.

Må jeg nu , da jeg alligevel har fat i pennen, spørge dig, om 
du har kendt familien Hans Peter Nissen, landmand vistnok i 
Holbøl. De havde oprindelig en gård i Lebølløkke, Tandslet sogn, 
Als. Gården brændte ca. 1902 og H.P. Nissen solgte brandtomten 
og købte en gård i Holbøl(?). Hans Peter Nissens kone var min 
mors kusine og de havde en søn Peter, født 1895. Peter Nissen og 
jeg var rekrutter i samme korporalskab i Aabenraa i foråret 
1915, men vi kom ikke i felten samtidig og jeg har siden intet 
hørt om ham eller hans familie.

Måske faldt han og hans forældre er selvfølgelig forlængst 
døde, men måske kender du lidt til familiens skæbne? Hvis ikke, 
skal du ikke spilde din tid med at undersøge sagen, for jeg kan 
måske finde noget i landsarkivet. Når denne sag optager mig, er 
det fordi jeg forsøger at få samling på min slægts iøvrigt.

Jeg har boet i Hørsholm (Nordsjælland) fra 1919 - 1963 og har 
derfor ikke kunnet holde rede på de lidt fjernere slægtninge.

Da jeg blev pensioneret flyttede jeg tilbage til Als og har 
nu lidt mere tid til at gå i bredden med slægtsforskningen. 
Undskyld mig denne lange forklaring.

Med venlig hilsen
Andreas Aage May

Andreas Andresen May tog i 1954 navneforandring til Andreas Aage May.
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Holbøl d. 6.12.1970
Kære kammerat!

Jeg har modtaget og læst dit brev og da du har læst mine 
optegnelser fra Årbogen 1970, så behøver jeg vel ikke give 
nærmere forklaring for hvem jeg er, men vil dog lige kort for-
tælle, at jeg stammer fra Gram sogn og er først kommen til 
Holbøl i 1920 og har været her næsten uafbrudt siden. Jeg er 
godt kendt her og kan besvare nogle af dine spørgsmål. 

Men din broder som faldt i kampen ved Tirlemont har jeg ikke 
kendt, da vi ikke har været ved samme regiment. Alle os fra den 
nordlige del af Haderslev kreds blev indkaldt til 84 i Hader-
slev, men ellers blev vel nok de fleste Nordslesviger, ligesom 
din broder indkaldt til 86 i Flensborg. Det hele gik jo så 
hurtigt og når vi ikke havde kendt hinanden hjemmefra så lærte 
vi ikke at kende hverandre på fremmarchen. Men ellers har jeg 
gjort det samme med som din broder. Vi kørte fra Haderslev d. 
8.8.1914 til Aachen, her forlod vi toget og lå en dag i kvarter, 
den næste dag gik vi over grænsen til Belgien. Jeg var også med 
Liege den 14-15.8.

Efter at have forladt Liege fortsatte vi marchen til vi 
stødte på belgiere ved Tirlemont den 18.8. Jeg var med i flere 
små kampe denne dag, men slap uskadt fra det, hen imod aften 
stilnede kampen af. Belgierne trak sig tilbage og vi så dem ikke 
mere.

At din broder først blev begravet hvor han faldt kan jeg godt 
forstå, men at han senere er bleven flyttet og så begravet sam-
men med belgier, det kan jeg ikke forstå, har aldrig hørt eller 
set det før. Jeg kan nemlig fortælle dig, at jeg har været 
gæstearbejder i Frankrig fra 1925-28 og har været på franske, 
tyske, engelske og amerikanske kirkegårde i nærheden af hinan-
den, men aldrig en blandet kirkegård. Har det aldrig været 
muligt at få din broder til den danske kirkegård i Braine?

Nu kommer jeg så til spørgsmålet om Hans Peter Nissen, 
Holbøl. Jeg kender familien godt og ved også at de er kommen fra 
Als til Holbøl. De havde to sønner med i krigen, den ene er 
Peter Nissen, og så en broder mere, de er begge kommet syge hjem 
og død derhjemme, men deres navne er på mindestenen i 
Mindelunden. Mere kan jeg ikke fortælle om dem, da det jo er 
sket før min tid her i Holbøl.

Foruden disse to sønner, havde H.P. Nissen endnu 3 sønner og 
to døtre, dem har jeg kendt godt. Den ældste af disse sønner gik 
over grænsen, så han slap for krigen og de 2 andre var for unge 
til at blive indkaldt. Som sportsfolk har jeg været meget sammen 
med dem og er også kommen i deres hjem. De tre sønner var alle 
landmænd, var gift og havde ejendom, men ingen deres gamle hjem. 
De er døde alle tre, en i en alder af 56 år og de to andre var i 
tresserne. Det var alle tre kraftige karle. Deres enker lever 
endnu. Den ene enke er fru Anna Nissen i Hønssnap post Tårsbøl. 
Hønssnap hører til Holbøl. Dersom du gerne vil vide mere om 
familien, mener jeg hun er den du bedst kan henvende dig til. 
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H.P. Nissen og hustru har længe været døde. Fru Nissen døde 
først. De havde de sidste år ophold hos sønnen i Hønssnap. Den 
ældste datter Marie er også død. den anden datter boede i 
Fredericia og så vidt jeg ved lever hun endnu. Så håber jeg at 
mit brev har givet dig lidt oplysning og slutter med 

en venlig hilsen
                      Jacob Hansen.
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