
Fandt alsingers grav 
efter 41 aars forløb 

To Augustenborg-brødre ved deres fars grav i lille by 
' i Nordfrankrig 

To Augustenborg-bredre — over
betjent Hans Lind og handelsmed
hjælper Peter Lind — er i gaar 
vendt hjem fra nogle faa dages op
hold i Frankrig, hvor det er lykke
des dem at finde deres far, Hans 
Linds grav. Han var gaardejer 1 
Helved paa Als og faldt paa slag
markerne i Nordfrankrig den 9. 
april 1918. 

I alle aarene siden den første ver
denskrigs ophør har familien søgt at 
finde ud af, hvor han havde faaet 
sit sidste hvilested. I den meddelelse, 
man i sm tid modtog om, at han var 
faldet, oplystes blot, at han var fal
det ved en korsvej i Nordfrankrig 
og bragt til en kirkegaard. 

S m u k t vedlisrehnldt 
— Vi havde, sagde overbetjent 

Hans Lind i gaar, kontaktet mange 
myndigheder i Tyskland ok Frank
rig, men forst fornylig kronedes an
strengelserne med held. En for^ j 
sorgsinstitution i Kassel kunne d a ' 
give os meddelelse om, at man hav
de fundet ud af. at far maatte være , 
blevet begravet paa en kii-kegaard i 
den hlle by Fournes i nærheden af i 

Efter at have faaet denne medde
lelse tog vi af sted derned for at fin- i 
de graven, og det lykkedes h u r t i g t ' 
• Graven, eller det kors, der var 
rejst, fandtes næsten lige inden foir 
indgangen til kirkegaarden. Der var 
rejst ikke færre end 1.441 kors over 
enkeltpersoner, der vai- faldet i da-
gi.-ne omkring den 9. april 1918, 

Korsene er blot rejst paa et ston 
areal, der er tilplantet med græs 
Fars navn stod paa korset — des
uden hans dpdsdag og navnet paa 
det infanteri, han havde tjent. Der 
er gaaet mange aar siden dengang. 
Men alligevel var det for os en trøst 
at faa set det sted, hvor han var ble
vet jordet. Vi lagde paa hans grav 
en krans, bundet i franske og dan
ske farver. 

Det var overbetjentens indtryk, at 
langt de fleste, der var begravet paa 
kirkegaarden, var tyskere, men man 
havde dog set navne, som kunne 
tyde paa, at der ligger flere sønder
jyder dernede. Bl. a. var der t re ^ors 
med navnet Fink og ét med navnet 
Hartmann. 

Menig Hans Lind fra Augustenborg, faldtpå vestbonten. 

Det glædede os, at kirkegaarden 
var smukt vedligeholdt. 

Om enkeltgraAc er der ikke tale. 


