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Theodor Lauritzen Hansen 

Født på Tyrstrup kro den 18 februar 1878. 

Død samme sted 14 januar 1953. 

I dag er der ikke mange der kender Theodor i Christiansfeld. Men ikke desto mindre kan man 

stadig rundt omkring i det daglige se vidnesbyrd om hans virke for byen og danskheden. 

Efter konfirmationen kom han i lære som maskinsmed hos P. Madsen i Kolding, for derefter at 

arbejde 1 år på Haderslev Maskinfabrik. 

Her fik han sin indkaldelsesordre til militærtjeneste i Kønigsberg, i den tyske Marine. 

Efter endt militærtjeneste, fortsatte han sin uddannelse og bestod sin maskinmestereksamen. 

Efter eksamen fik han tilbudt en stilling som ledende 

maskinofficer i et tysk rederi ved navn ”Amerika Linien”. 

Theodor sejlede flere gange til Afrika, og sejlede bla 2 år ved 

Kina – mens den russiske-japanske krig fandt sted. 

I 2 år sejlede han i fast rute mellem Venezuela og USA. 

Skibene transporterede bla. Bananer. 

Han sejlede til de Vestindiske øer, da de stadig var danske, 

hvor han fik en tropesygdom, og blev indlagt på det danske 

hospital på St. Thomas. 

Han følte at han nu at han havde set det meste af verdenen 

og ville gerne tilbage til Sønderjylland og tage aktiv del i den 

nationale kamp i landsdelen. 

Efter ca. 1 år som værkfører på Haderslev Maskinfabrik, 

startede han sin egen virksomhed i Christiansfeld. 

Det blev dog af kort, den 1 august 1914 brød 1 verdenskrig ud. 

Theodor blev indkaldt til marinen i Kiel, hvor hovedkvarteret lå. 

På grund af flotte karakterer og anbefalinger, blev han straks efter indkaldelsen udnævnt til 

næstkommanderende på en tysk destroyer med base på Helgoland. 

Theodor var grundet stillingen klar over at han skulle i kamp mod den engelske flåde, hvilket ville 

betyde – værste fald, såfremt at hvis det tyske kejserige, ville vinde krigen, var der mørke udsigter 

for en genforening af Sønderjylland til Danmark. Han bad derfor om at blive overflyttet til en 

flotille af torpedobåde, som var blevet udrustet til minestrygning og minelægning. 

Juni 1916 indtraf der en katastrofe for torpedobåden, han havde kommandoen over, hele området 

fra Helgoland til Kongeåen var mineret. Torpedobåden befandt sig nord for Helgoland, rammes af 

en magnetmine. Torpedobåden sprænges i luften og synker på ingen tid – en af de overlevende 



Oplysninger indsendt til Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, oktober 2020. 

Teksten er let redigeret af museet. 

Side 2. 

 

var Theodor og ved ankomsten til basen ligger der et telegram og venter på ham. Telegrammet er 

fra hans kone Rosa Landahl Hansen. 

Den 19 juni samme dag som torpedobåden blev minesprængt har hans kone født tvillinger. I 

forvejen havde de sønnen Holger som blev født i 1911, og som senere fik den triste skæbne på 

Skoleskibet København i 1929. 

Forinden denne torpedosprængning deltog Theodor i det der senere blev kaldt Jyllandsslaget ca. 

80 sømil i vest for Hirtshals i Nordsøen.  

På det tidspunkt det største søslag mellem verdens to mægtigste flåder Tyskland og England. 

Et andet usædvanlig minde fra hans tid i den tyske flåde, var at 

han blev tildelt Jernkorset, i en hjælpeaktion for at redde 

søfolk fra krydseren Mainz, en farlig aktion ide der var givet 

befaling fra hovedkvarteret i Kiel at materiel var vigtigere end 

mandskab. Dvs. i tilfælde af krigshandling og forlis skulle man 

ikke samle de overlevende op af havet, da man kunne risikere 

at blive ramt, og derved forøge de tyske tab af mandskab og 

skibe. 

Theodor skulle efter slaget møde i hovedkvarteret i Kiel, hvor 

han i værste fald kunne risikere dødsstraf. Men i stedet for 

dødsstraf blev han tildelt jernkorset af den 

øverstkommanderende for den tyske flåde admiral Friedrich 

von Ingenohl (1857-1933). 

 

Ved krigens slutning vendte han tilbage til Kiel og oplevede de voldsomme begivenheder som 

fulgte lige efter krigen med revolutionen i hær og flåden. Sammenbrud i den tyske økonomi. 

Hans helbred var efter krigen præget af de voldsomme oplevelser under krigen, og da han vendte 

tilbage til Christiansfeld var alt hans udstyr, værktøj og maskiner blevet beslaglagt til militær brug 

og fjernet. 

Theodor led efter krigen af det vi i dag kalder PSTD, han fik ikke psykolog hjælp dengang. 

Men for at begynde en ny tilværelse åbnede Theodor en tobaksforretning på adressen 

Kongensgade 4. 

I 1925 grundlagde han Tyrstrup Herreds Tidende – lokal ugeavis med et oplag på 8000-9000 

eksemplarer, han blev også valgt ind i det første byråd efter genforeningen. 

Sammen med afdøde læge Gabe og dyrlæge Hansen dannede han et udvalg til fremskaffelse af 

Genforeningsstenen. (Høkkelbjerg Rasteplads) i Christiansfeld. 

Han var formand for Historisk samfund i Christiansfeld og i samarbejde fik han udført den smukke 

tavle der er indsat i gavlen på Brødremenighedens Hotel. 
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Som tak for sit store arbejde blev Theodor tildelt Dannebrogsordnen hæderstegn på hans 70 års 

fødselsdag den 18 februar 1948, af talere kan nævnes Museumsinspektør Neumann, fhv 

borgmester Kjær, Paster Vive, borgmester Madsen, formand for DSK Jørgen Andreasen, 

Hotelforpagter Stricker. 

Dannebrogsflagene var hejst i gaderne, samtidig med denne ceremoni, blev der af borgmester 

Johan Madsen bekendtgjort, at kalde den gamle banestrækning til evig tid. 

Theodor Hansens vej. 

Den 14 januar 1953 døde Theodor Hansen efter lang tids sygdom 74 år gammel. 

Han ligger begravet på Tyrstrup Kirkegård, gravstedet blev for nogle år siden fredet, på gravstedet 

er der også en lille mindesten, som har indhugget navnet Holger. 

Holger som blot i en alder af 18 år omkom ved en af dansk søfarts mest mystiske skibsforlis på 

Skoleskibet København. 

 

 

Ovenstående er udarbejdet af et oldebarn til Cathrine Marie Platz født Hansen (gift med Peter 

Sørensen Platz), der var en søster til Theodor Lauritzen Hansen.  

Ønsker man kontakt med indsender kan man kontakte, Hanne C. Christensen, Museum 

Sønderjylland – Sønderborg Slot, via mail: hacc@msj.dk , der vil videresende evt. henvendelser til 

indsender.  


