
Oplysninger indsendt til Sønderborg Slot af Keld Mortensen. 

Side 1 

 

Christian Bruun. 

Han blev født d. 1. april 1894 i Skodborgskov på en landejendom med den moderne adresse Grejsensvej 4: 

 
Hans fødselsdato er her forkert. Iflg. fødsels-biregistret – og gravstenen - blev han født d. 1. april!! 

Hans søster Kathrine Marie blev født d. 3. oktober 1889, også i Skodborgskov. 

Ejendommen Grejsensvej 4 på præstens sognekort fra perioden frem til 1920: 
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Han blev konfirmeret i Skodborg kirke i 1909. På det tidspunkt var familien flyttet til en landejendom i 

Skudstrup, Vamdrupvej 16, som hans far havde købt i 1907: 

 

 

Ejendommen Vamdrupvej 16 på præstens sognekort fra perioden frem til 1920:

 
 

Han blev indkaldt som soldat d. 2/10 1913 og gjorde ved krigens udbrud tjeneste ved Schleswig-

Holsteinische Train-Bataillon no. 9 i Rendsborg.  
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Efter krigens udbrud blev han d. 15. august 1914 udnævnt til ikke-bereden hestepasser, og d. 17. august blev 

han overført til tjeneste ved Reserve-Feldlazarett Nr. 41 ved Reserve Train Abteilung No. 18, hvor han den 
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første periode blev oppasser for en overlæge. Fra d. 22. januar 1917 blev han overført til Sanitetskompagni 

513 som kusk. 

 
Fotoet er fra Christian Bruuns eget arkiv. Det ser dog ikke ud til, at han selv er med på fotoet. 

Ved våbenstilstanden befandt sig i grænseområdet mellem Frankrig og Belgien. Her fra gik han så hjemad. 

Via hans dagbogsnotitser kan vi følge ham til en lille by ved navn Niederlandenbeck. Fra et sted i nærheden 

lykkedes det ham d. 13. december at komme med et tog – og her slutter dagbogen så. Ifølge hans danske 

soldaterbog blev han afmønstret d. 15. december, formodentlig i Rendsburg. Her fra er han så sandsynligvis 

taget med tog til Sommersted og derefter Kleinbahn til Skodborg.  

Oversigtskort over hans hjemrejse:
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Niederlandenbeck (ved den røde ”dråbe”) er det sidste stednavn, det har været muligt at identificere: 

 

Ifølge datteren Inge Hjorth kom hendes far hjem midt om natten og vækkede forældrene ved at banke på 

ruden. Moren ville straks rede en seng op til ham, så han kunne komme til at sove ordentligt; men han 

takkede pænt nej. Han havde mange lus, som han ikke ville slæbe med ind i huset, så han sov i roekammeret 

om natten. Næste dag kunne han så gå i gang med vask og lusejagt. 

I 1921 overtog han den fædrene gård, og d. 2. juni 1922 blev han i kirken i Skodborg gift med Anne Dorthea 

Boisen. 

Anna Bruun død d. 20. november 1963, og Christian Bruun døde d. 3. april 1975. 

 

 


