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107-1919-007 
Johannes Theodor Hansen  
Født i Skelde 10. Maj 1892. Faldt ved Gumbinnen d. 20. august 1914. 
Tjente ved krigens begyndelse som karl hos gæstgiver Mezner i Vollerup 
NB. Gumbinnen ligger i Østpreussen, i dag Gussew (russisk) 
 
107-1914-032 
Peter Jørgensen 

 
Peter Jørgensen forrest til venstre 
 
Født den 5. juli 1877 i Kettingskov. Faldt 28. august 1914 ved Hohenstein i Østpreussen (Slaget ved 
Tannenberg). 
Søn af Arbejdsmand Hans Jørgensen, der til 1879 boede i Kettingskov.  
Allerede som 10 års Dreng kom PJ ud at tjene hos bønderne.  
I 1898 blev PJ indkaldt som Infanterist og tjente i Østpreussen ved Infanteri Regiment Korup i 2 år. 
Den 2, november 1900 blev han gift med Marie Sophie Andersen, en Steddatter af Lorenz Madsen, Klinting, 
hvor de boede til leje indtil 1907, da PJ købte en byggeplads ved Vollerup Station og i sin fritid selv byggede 
huset. Efter at være bleven gift var PJ murer om sommeren og skovarbejder om vinteren og erhvervede sig 
derved en færdighed, så det blev ham muligt næsten selv at kunne bygge huset. 
P.J. blev indkaldt d. 5. august 1914 til Landeværns Regiment 84. 
Han faldt tre timer efter at regimentet var kommet til fronten under et stormangreb mod en skov. 
P.J. er begravet i en fællesgrav sammen med 62 andre ved Hohensteiner Oberförsterei (Skovridergård).  
Forældrene til en officers-stedfortræder, Frank, fra Hamburg, der faldt under samme stormangreb og hviler i 
samme grav, sendte P.J. enke et billede af graven. 
PJ efterlod sig 9 børn 6 drenge og 3 piger. 
NB: Hohenstein ligger i Østpreussen, i dag Olsztynek (russisk) 
 
107-1915-006 
Hans Nissen Kåd 
Født i Mindebjerg oktober 1893. Faldt ved Autreches i Frankrig d. 20. september 1914. 
H.K. var søn af gårdejer P. Kåd, Mindebjerg, som i 1901 flyttede til Vollerup på Svigerfaderens Knøs’s Gård. 
H.K. gik først i skole i Lebølgård fra 1899 til 1901. i Huholdt fra 1901-04 og fra 1904 til efteråret 1907 i 
Sønderborg. Vinteren 1907-08 gik han i skole i Huholdt for at kunne blive konfirmeret på dansk. 
Vinteren 1908-09 var HK på Hejls Efterskole. Vinteren 1910-11 på Grundtvigs Højskole ved Lyngby og fra 1. 
november 1912 til oktober 1913 var han på Nægårds Landbrugsskole. I Efteråret 1913 blev han indkaldt til 
soldatertjeneste ved 31. Inft. Regmt. 1. Komp. Altona. HK var en stor kernestærk karl og soldatertjenesten tog 
han med godt humør. Sidste gang HK var hjemme var på pinseorlov 1914. Så kom krigen.  
”Folk her i Altona er helt nervøse skriver han hjem, vi tager det hele med ro”. På vej til krigsskuepladsen får 
H.K. plads i en åben vogn ved en kanonlavet og nyder udsigten ned gennem Rhinlandet. I Aachen beværtes 
soldaterne i en stor restaurant. K.H.’s breve bærer mere præg af at være skreven på en behagelig sommerrejse 
end på vej til krig. Så kom de lange marchture igennem Belgien. Hans regiment var med ved Lütich, han selv 
stod vagt ved et af de nordligste forter. ”Vi troede, at fæstningen skulle stormes, skriver han, men artilleriet 
besørgede det hele”.  
De rykkede frem fra Lütich til Nantes i Frankrig, hvor Franskmændene standsede dem ved Marne den 6. 
september. Derefter tilbagetoget til den 20. september. Faldt ved Autreches den 20. september lyder 
beretningen om ham. Ingen af hans kammerater kan give nærmere besked. Feldwebelen meddeler, at han 
sammen med 3 andre skulde skabe forbindelse med et andet kompagni, men de faldt alle fire. 
Hans kammerat P. Brok, Stenholdt, der var ved samme kompagni skrev hjem, at H.K. var borte. Vi håbede 
han var i fangenskab. Først den 9. november fik man meddelelse fra kompagniet, at han var faldet. 
 



  Side 3  
  

100-1017-000 
Andreas Christensen 
Født i Vollerup d. 1. juni 1887. Faldt i Rusland den 23. juli 1915. 
AC var søn af Gårdejer Jens Peter Christensen, Vollerup. Han gik til konfirmationen i Huholdt Skole. I 
vinteren 1909-10 besøgte han Ladelund Landbrugsskole. AC var en opvakt karl, en tid var han 
Regnskabsfører for Ulkebøl Sogns Ungdomsforening. Med undtagelse af den vinter han var på 
Landbrugsskole arbejdede han hjemme.  
Den 23. Marts 1915 blev han indkaldt og lå som Rekrut i Flensborg på Gymnasiet. Fra 19. april til 3. maj var 
AC hjemme på arbejdsorlov. Den 1. juni forlod han Flensborg og rejste til krigsskuepladsen i Rusland. ”Den 
fødselsdag glemmer jeg aldrig i mit Liv, skriver han hjem”. 4 Uger senere kom han ud til fronten. Den 17. juli 
skriver han hjem: ”Den 16. en stram Dag, hvis I ikke hører fra mig i nogen tid må I ikke blive urolige”. Det 
var hans sidste brev hjem. De første dage i august kom brev til ham hjemme fra med påtegning ”vermisst“. 
Der blev forespurgt ved batallionen men ingen vidste, hvor han var bleven af. Det meddeltes, at mange af hans 
regiment var blevet taget til fange og forældrene håbede han var blandt dem. 
I september 1916 kom der brev fra Rusland som indeholdt et fotografi af en begravelse hvorpå der stod: 
Musketer A. Christensen 8/230. Med brevet fulgte en tegning af slaglinien derude d. 23. juli 1915, et Tegn 
hvor graven lå. 
  
107-1915-033 
Christian Jørgensen 

  
Christian Jørgensens gravsted i Grodno, Rusland Christian Jørgensens familie 
 C. J. med hesten, hans kone Anne Cathrine, f. Neupert 
 3-4. ikke genkendte, Line Jørgensen, en datter. 
 
Født i Sønderborg den 29. januar 1885. Faldt ved Grodno i Rusland den 10. september 1915. 
CJ gik i skole i Sønderborg til konfirmationen 1899. Han kom herefter ud til bønderne. Den 6. marts 1908 
blev han gift med Anne Kathrine Neupert fra Madeskov og bosatte sig i hendes hjem. Herfra blev ha indkaldt i 
februar 1915 til Lübech som rekrut og drog herfra i maj i felten med Infanteriregimentet N 162, maskingevær 
kompagniet.  
I kampene ved Grodno traf den dræbende kugle ham en dag han ville bære en såret underofficer ud af slaget. 
CJ var søn af arbejder Peter Jørgensen, der stammede fra Kegnæs. 
CJ var en tro og pålidelig arbejder der drev sit sted i Madeskov på en meget dygtig måde. 
 
107-1915-031 
Heinrich Peter Lass 
Født i Vollerup den 18. november 1883. Faldt ved Lastynia i Rusland d. 18. november 1915 
HL var søn af gårdejer Jacob Lass, Egelykke i Vollerup. Gik i skole i Ulkebøl og Huholdt til sin konfirmation. 
Arbejdede senere hjemme til han blev indkaldt den 27. marts 1915 til Infanteriregiment N 85 med hvilket han 
kom til Fronten i Rusland den 28. august 1915. Under en fægtning syd for Wilna om aftenen d. 18. november 
blev han ramt af en schrapnelkugle i hovedet og var død øjeblikkelig. 
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107-1916-006  
Jens Peter Meier 

 
 
Født i Vollerup d. 18. juni 1895. Faldt i Champagne d. 29. september 1915 
JPM var søn af snedkermester Jørgen Meier i Vollerup. JM gik i skole i Huholdt til sin konfirmation 1910, gik 
derefter på præparandskolen i Tønder i 3 År og var herefter på seminariet sammesteds til sin indkaldelse som 
Rekrut til Husum. Herfra drog han den 19. august 1915 med Infanteriregiment N 92 til Rumænien men kom 
kort tid efter til Frankrig, hvor han faldt den 29. september 1915 ved en lille Landsby Somme i Champagne. 
Hans feldwebel meddelte, at han blev truffet af en kugle i hovedet og var død øjeblikkelig. 
JP var et ualmindelig godt begavet ungt menneske, der havde let ved at klare studierne. Han var afholdt af 
alle. Kammeraterne ved fronten gav ham også det bedste eftermæle – særlig en ung mand fra Nordslesvig der 
var med til at begrave ham. 
 
1916-001 
Hans Petersen 
Født i Ketting d. 20. marts 1895. Faldt i Champagne, St. Marie 4. oktober 1915 
HP var en uægte søn af Sophie Petersen fra Ketting. Moderen rejste til Amerika, da HP var meget lille og han 
kom da i pleje hos en ældre kone i Gundstrup, Ketting Sogn. To år gammel kom han på fattiggården i 
Asserballe og herfra gik han i Ketting skole til 1. oktober 1907.  
Peter Petersen og hans Hustru, der indtil denne tid var økonom på fattiggården, købte et sted i Huholdt ved 
Vollerup. var kommet til at holde af HP der var en god og lydig dreng, så de tog HP med til Huholdt og han 
blev hos dem til han blev konfirmeret i Ulkebøl Kirke d. 28. marts 1909.  
Efter konfirmationen kom han ud at tjene først hos gårdejer Jens Bonde, Vollerup senere hos L. Ågesen 
Bjerggård ved Svenstrup og ved sin indkaldelse d. 14. maj 1915 var han hos gårdejer P. Sandvej i Holm. 
Hans Plejeforældre skriver: ”Han opførte sig godt i sine pladser og vi havde kun glæde af ham”. 
HP mødte som rekrut i Åbenrå ved 86. regiments Erstatningsbattallion. Den 2. august 1915 kom han til det 
Oldenborgske Infanteriregiment. Mr. 91.7. Han kom med til østfronten og deltog i kampene i Galizien. Sidst i 
september kom regimentet til Frankrig, hvor han straks kom i første linje og her faldt han d. 4. oktober 1915 
ved St. Marie i Champagne. Om hans død meddeler feldwebel at han blev truffen i brystet af en granatstump 
og var død med det samme. 
 
107-1916-028 
Henrich Jahnke 
Født i Lambjerg d 27. maj 1892. Faldt ved Skagerrak d. 1. juni 1916 
 
107-1915-029 
Friedrich Gustav Krause 
Født den 1. marts 1880 i Seifersdorf. Faldt 26. oktober1915 i Frankrig 
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(Savnet) 
Nis Schmidt 

 
 
Født den 17. november 1892 i Klandsager. Savnet 25. februar 1916 i Champagne.  
Han var søn af gårdejer Christian Hansen Schmidt, Klansager ved Vollerup. Han gik i skole i Augustenborg til 
konfirmationen palmesøndag 1907. Han kom derefter i handelslære og var, da han blev indkaldt som Soldat, 
kommis hos købmand Nis Sønnichsen i Sønderborg. I efteråret 1913 blev han rekrut i Altona ved 31. 
Infanteriregiment, 12. komp. Med dette drog han i krig den første uge i august 1914. Han deltog i kampene 
ved Lüttich og Namur og fulgte som bedækning en af de 42 centner kanoner gennem Belgien indtil 
Antwerpen var taget. Derefter var han nogle uger i Essen og kom så tilbage til regimentet i Frankrig 
Champagne. Han blev i regimentet til han savnedes den 25. februar 1916. Det blev meddelt fra regimentet at 
han vistnok var tagen til fange som såret men noget bestemt har ikke kunnet siges da de fleste kammerater 
også var savnede. 
 
107-1917-022 
Wilhelm Ohlsen 
Født i Sønderborg d. 16. maj 1875. Faldt den 29. april 1917 i Frankrig 
Han var søn af snedker Olsen fra Sønderborg, gik i skole i Sønderborg og kom efter konfirmationen i tjeneste 
hos gårdejer Hans Knøs i Vollerup. Han var soldat i 2 år ved Infanteriregiment 86, 3. battallion i Sønderborg. 
Den 18. oktober 1899 blev han gift med Marie Hansen, Vollerup. Den 1. november 1902 købte de et landsted 
i Vollerup, som han drev med megen flid og dygtighed.  
Han blev indkaldt ved krigens begyndelse og gjorde nogle uger vagttjeneste først ved Kappel senere ved 
Sønderborg og ved Gettorf ved Kiel. Den 14. november 1914 kom han til fronten i Frankrig, hvor han 
arbejdede med Skyttegravning flere Steder.  
Den 1. april 1915 kom han til Lille og derfra til Verdun, hvor han i lang tid lå bag fronten. Han kom atter ud 
til fronten i oktober 1916 og faldt den 29. april 1917. Han var hjemme på orlov 4 Gange. W. Ohlsens fader var 
født i Nykøbing på Falster og var soldat i 1864. 
 
 (savnet)! 
Hans Jørgen Erichsen 
Født i Vollerup den 12. oktober 1898. Savnet i Nærheden af Rheims 21. juni 1917 
Han gik i skole i Huholt til sin konfirmation i 1913. Han var søn af maler og høker Carl Heinrich Eriksen i 
Vollerup. Efter konfirmationen kom han i handelslære i Sønderborg. 
Han blev indkaldt den 28. november 1916 og kom til Frankrig i marts 1917. Han blev savnet i nærheden af 
Rheims d. 21. juni 1917 og ingen har hørt noget fra ham siden. 
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107-1917-038 
Hans Jørgensen Christensen 

 
 
Født i Huholt d. 15. maj 1891. Faldt i Rumænien 9. september 1917 
Han var søn af parcelist Rasmus I. Christensen, Huholdt. Han gik i Huholdt skole fra 1897 til 1906. Han blev 
konfirmeret i Ulkebøl Kirke d. 1. april. Fra konfirmationen til efteråret 1911 var han hjemme. Han blev han 
indkaldt som Soldat ved Infanteriregimentet N 18 i Osterode, Østpreussen hvor han tjente til efteråret 1913. I 
vinteren 1913-14 var han elev på Korinth Landbrugsskole. 
Den 4. august 1914 blev han indkaldt til 86. Infanteriregimentet i Flensborg. Her var halvdelen danske.  
Han kom straks med i krigen, deltog i kampene i Belgien (Mons) og senere i Marneslaget. Den 4. marts 1915 
blev han såret i foden af en granatstump. Han kom på et lokalt lazaret, men senere flyttet til Flensborg, hvorfra 
han i november 1915 kom til 18. reserve infanteriregiment, og drog med dette til Rusland.  
Han deltog i mange kampe og kom i sommeren 1916 til Galizien. Han var hjemme på orlov i sommeren 1916 
kom så atter til Rusland og ved juletid til Rumænien. Han var blevet underofficer havde jernkorset II kl. 
Han blev ansat ved forplejningskorpset og havde det forholdsvis godt - og så var det alligevel her, den 
dræbende kugle traf ham.  
En kammerat meddeler, at han blev truffen i hovedet af en kugle og var død med det samme. 
 
 
107-1917-041 
Peter Petersen 
Født i Langdel 20. august 1877. Faldt i Vangnois, Frankrig den 24. november 1917 
Han var søn af gårdejer Christian Petersen Langdel. Han gik i Skole i Augustenborg. Efter skolegang var han 
hjemme på gården som han overtog 1905. Den 3. juni 1904 blev han gift med Anne Marie Knøs en datter af 
gårdejer H. N. Knøs, Vollerup. 
Den 21. september 1915 stillede han som rekrut i Neumünster. Efter et halvt års uddannelse kom han til 
fronten i Rusland med infanteriregimentet N 266, 11. komp. Han deltog i kampene i Dynaberg egnen. 
Ved juletid 1916 kom regimentet til Frankrig hvor han den 24. november 1917 bag fronten, hvor de ikke 
mente der var nogen fare, blev truffen af en kugle der gik gennem armen og kroppen og han var død i løbet af 
få minutter. gårdejer Hans Petersen gik ved hans side, da han blev ramt. Peter sagde ”av min arm” og segnede 
om og fik ikke sagt mere. 
 
107-1918-025 
Hans Jacobsen 
Født i Langdel d. 31 marts 1885. Faldt i La Gorgue, Frankrig 18. april 1918 
Han var søn af gårdejer Hans Jacobsen og hustru Marie Kathrine, Langdel  
Han gik i skole i Ulkebøl. Efter konfirmationen arbejdede han hjemme på faderens gård til efteråret 1907 da 
han blev indkaldt til Artilleriet, hvor han tjente til efteråret 1909. Ved krigens udbrud blev han indkaldt til 
Artilleriregimentet N23, med hvilket han drog i felten. Først til Elsass og senere til Rusland, hvor de blev til 
marts 1918. Her blev han ramt af en dræbende granatstump d. 19. april 1918. 
Hans Jacobsen havde ejet et husmandssted i Lebøl. Ved krigens udbrud boede han hos svigerforældrene i 
Vollerup. 
 
1915-018  
Friedrich Theodor Hentze 
Født den 7. april 1894 i Klinting. Faldt d. 13. september 1915 i Hollebeke, Belgien 
Han var søn af Friedrich Theodor Hentze, Klinting, (født i Thyringen). Han gik på Huholdt Skole. Arbejdede 
efter konfirmationen dels ved landbruget dels som tømrer. Han blev indkaldt d. 13. oktober 1914 og kom 
allerede til fronten ved juletid 1914 og faldt i Flandern d. 13. september 1915. 
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107-1915-002 
Jens Christensen Brock 
Født den 5. februar 1886 i Stenholdt. Faldt den 25. oktober 1914 ved Glowaczow i Rusland 
Han var søn af gårdejer Jens Brock, Klinting, der tidligere boede i Stenholdt. Han gik i skole i Ulkebøl til 
1896, da skolen i Huholdt senere blev bygget gik han i skole her. Arbejdede hjemme ved landbruget med 
undtagelse af to år, hvor han var gardist i Berlin ved 2. garderregiment til fods. Han var forlovet med en datter 
af gårdejer B. Schmidt, Ulkebølskov. 
Han blev indkaldt den 3. august 1914 og kom straks med et garderregiment til østfronten, hvor han faldt 
samme år den 25. oktober. Han blev ramt af en geværkugle der dræbte ham straks. 
 
107-1918-018 
Jens Clausen 

 
 
Født i Klinting d. 19. august 1895. Faldt d. 24. marts 1918 i Chauny, Frankrig 
 
Ikke på museets liste 
Wilhelm Christensen 
Født den 9. marts i Egernsund. Faldt den 6. september 1914 i Frankrig 
 
107-1915-024 
Christian Julius Ludvigsen 
Født den18. februar 1885 i Sønderborg. Faldt den 27. oktober 1917 i Belgien 
 
Ikke på museets liste 
Christian Vogelsang 
Født Augustenborg den 1. februar 1891. Faldt den 18. november 1914 i Dobra, Rusland 
 
Ikke på museets liste 
Johannes Friedrich Matzen 
Født den 18. september 1885 i Havetoft, Angel. Faldt den 13. december 1914 i Frankrig 
 
107-1915-018 
Niels Christiansen 
Født den 21. november 1885 i Oksbøl. Faldt den 10. marts 1915 i Bialla, Rusland 
 
107-1915-030 
Jens Meier 
Født den 27. marts 1889 i Stenderup. Faldt den 4. september 1915 i Loretto, Frankrig 
 
107-1915-028 
Hans Christian Hansen 
Født den 24. april 1890 i Broager. Faldt den 13. oktober 1915 i Frankrig 
 
107-1916-031 
Christian Hansen 
Født i Sønderborg den 13. september 1896. Faldt den 31. oktober 1916 i Somme, Frankrig 
 
107-1916-033 
Christian Friedrich Thiesen 
Født den 25. januar 1893 i Iller. Faldt den 11. november 1916 i Cassel 
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107-1916-034 
Frederik Peter Gudmann 

 
Frederik Peter Gudmann 
 
Født den 25. januar 1885 i Broager. Faldt den 18. november 1916 i Cambrai, Belgien 
Familien havde slagterbutik i Broager. De flyttede til Sønderborg i 1910 og til Ulkebøl i februar 1913. Faldt i 
Belgien. Han var kok og blev ramt udenfor det telt han boede i. 
Enken Ingeborg Gudmann med 3 børn markerede altid hans fødselsdag. De flyttede senere til Sundsmarkvej. 
Ingeborg Gudmann ernærede sig ved rengøring bl. andet ved gartner Blom 
 
Findes ikke på museets liste:  
Johannes Georg Jørgensen 
Født den 9. juni 1895 i Sundsmark. Faldt den 2. maj i 1917 i Rusland 
 
Findes ikke på museets liste: 
Mathias Mathiesen 
Født 2. august 1896 i Sundsmark. Faldt den 4. maj 1917 i Frankrig 
 
107-1917-027 
Jørgen Jørgensen Schmidt 
Født 28. marts 1895 i Ulkebølskov. faldt 8. juni 1917 i Filain, Frankrig 
 
107-1919-006 
Claus Jørgensen Møller 
Født 10. september 1896 i Sundsmark. Faldt 20. august 1917 i Fort Louvement, Frankrig 
 
Findes ikke på museets liste: 
Christian Thuesen 
Født 22. september 1886 i Sundsmark. Faldt 15. april 1915 i Frankrig.   
 
Findes ikke på museets liste: 
Friedrich Hass 
Født i Rensborg, Holsten 30. august 1884. Faldt 18. juni 1915 i Frankrig.  
 
107-1915-017 
Jørgen Jacob Christensen Esmann 
Født 6. maj 1888 i Kjær. Faldt 30 September 1914 i Chauny, Frankrig  
Han var søn af murer Jørgen Esmann i Kjær, tjente hos H. Iversen Ulkebølskov. Blev indkaldt som Artillerist 
straks efter krigsudbruddet og blev hårdt såret i Frankrig. Han døde kort efter. 
 
107-1915-001 
Friedrich Wilhelm Johann Seelk 
Født i Meklenburg 1883. Faldt i Frankrig 7. oktober 1914 
 
107-1915-022 
Alfred Fritz Pfeifer 
Født i Plauen, Sachsen 12. maj 1890. Faldt ved Moulin 16. juni 1915 
Han var søn af fabriksarbejder Hermann Pfeifer i Plauen. Han kom til Als efter konfirmationen i tjeneste hos 
gårdejer Claus Clausen, Ellegård hos hvem han tjente fra 1906 til 1910. Blev soldat i 2 år som infanterist. 
Efter tjenesten kom han atter i sin gamle plads på Ellegård. Den 28. august 1914 blev han gift med Sine 
Ohlsen en datter af snedker og husmand Hans Ohlsen fra Huholdt. Ved krigens udbrud blev han indkaldt til 
86. infanteriregiment, 4. kompagni i Flensborg. Han var med i kampene gennem Belgien og fremstødet mod 
Paris og i tilbagetoget fra Marne. Han faldt på Forpost ved Moulin 16. juni 1915. 
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1915- 034 
Hans Jacob Karstensen 
Født d 28. juni 1888 i Kær, Vestermark. Faldt den 2. august 1915 i Argonnerne, Frankrig 
Han var søn af gårdejer Jørgen Peter Karstensen Kær, Vestermark. Han arbejdede hjemme med undtagelse af 
et års tid, da han var på en større gård i Kongeriget. Et år før krigen blev han gift med Anne Cathrine Hell, en 
datter af smedemester Mathias Hell i Sundsmark med hvem han havde to sønner. Han havde gården i 
forpagtning da krigen brød ud og blev indkaldt 17. november 1914. 27. marts 1915 kom han til fronten i 
Frankrig, hvor han i Argonnerne blev ramt af en springende mine 2. august 1915 og var død med det samme.  
 
 
1915-023 
Hans Christian Hansen 
Født i Ormstoft 19. juli 1895. Faldt i Souplet, Fankrig 29. september 1915. 
Han var søn af murer Hans Christian Hansen, Ormstoft. Han gik i skole i Kjær Skole. konfirmeret den 13. 
marts 1910. Efter konfirmationen kom han i skomagerlære hos skomager Langendorf i Dybbøl. Fik 
svendebrev april 1913. Han arbejdede et halvt år hos sin læremester. Senere var han hos M.P. Nielsen i 
Varnæs, hvor han arbejdede da han blev indkaldt den 11. maj 1915. Han kom til grenader Regiment Nr.89 i 
Schwerin. Først i august 1915 kom han til fronten i Rusland med Infanteriregiment. Nr. 77. I september 
samme år kom han til Belgien i nærheden af Antwerpen. Efter nogle dages forløb kom de til Frankrig, 
Champagne. De kørte med toget til Rethel hvorfra de marcherede til fronten. Her blev hans afdeling tilbage i 
reserve. Den 29. september om aftenen slog en granat ned i den hule, hvor H.C.H. var sammen med 8 
kammerater. 2 døde straks og 3 dagen efter. H.C.H. var en af de 2 som døde straks. Byen ved hvilken han 
faldt hed Souplet. 
 
 
107-1915-035 
Jens Nielsen Due 
Født 19. januar 1887 i Ulkebøl. Faldt 1. november 1915 i Rethel i Frankrig. 
Han var søn af kådner Christian Nielsen Due, Kjær. Han var gift med Anne Christine født Sørensen og havde 
5 børn. 
De boede i Kjær, Honninghul. Han blev indkaldt 23 marts 1915. I sommeren 1915 var han ved fronten i 
Rusland. I oktober kom han til Frankrig hvor han blev såret den 31. oktober og døde dagen efter næsten 27 år 
gammel. 
 
(savnet) 
Niels Nielsen 
Født i Kær den 29. juli 1893. Faldt i Rusland 10. november 1915 
 
107-1917-017 
Jes Hansen Kock 
Født den 28. juni 1893 i Kær. Faldt den 14. marts 1916 i Erchin, Rusland 
Han var søn af gårdejer Han Hansen Kock i Kær. Faderen døde tidlig og moderen nogle få år før krigen. 
Gården var forpagtet til Christian Hansen fra Vibøge, her boede J.H.K. og to andre søskende til deres 
konfirmation. Efter konfirmationen kom J.H.K. i makinbyggerlære og arbejdede ved håndværket til krigen 
kom. Som ungt menneske tog onklen, Jes Hansen Kock, Kær, sig meget af ham og behandlede ham som deres 
egen søn. Et par år før krigen overtog hans ældste broder, Hans Hansen Kock, fædrenegården og 
søskendeflokken kunne atter samles i deres hjem. 
Jes H. Kock blev indkaldt i november 1914. Han kom til fronten i marts 1915 og blev oberbefreiter. Han fik 
Jernkorset II kl.  



  Side 10  
  

107-1916-022  
Christian Johansen Due 
Født 20. september 1892 i Kær. Faldt 8. august 1916 i Frankrig  
Søn af kådner Christen Nielsen Due, Kær og broder til Jens Nielsen Due. Han lærte murerhåndværket. 1912 
blev han indkaldt til en maskingevær-afdeling med hvilken han drog i felten 1914. Han var underofficer og 
havde jernkorset II Kl. Den 8. August 1916 blev han hårdt såret af en granat og døde kort efter. 
 
Ikke i liste: 
Peter Severin 
Født 25. december 1896 i Kær (Augustenborg nævnes også). Faldt 6. september. 1916 i Frankrig 
Blev indkaldt 2. november 1915 som rekrut i Rendsborg som infanterist i 85. regiment. Han kom til fronten 6. 
juni 1916 og kæmpede syd for Somme i Frankrig, blev savnet mellem 6. og 9. september samme år og man 
har aldrig hørt fra ham. 
 
Ikke i liste: 
Otto Johan Hansen 
Født den 20. maj 1891 i Sønderborg. Faldt den 5. oktober 1916 i Posen. 
 
107-1917-012 
Christian Christensen Møller 
Født d. 10. juli 1886 i Kær. Faldt 22. marts 1917 i Rusland 
Søn af fisker Møller i Ormstoft. Lærte snedkerhåndværket hos P. Jørgensen, Ormstoft hos hvem han 
arbejdede fra sin konfirmation til han blev indkaldt under krigen den 13. april 1915. Han var gift med Marie 
Cathrine og havde to børn: Christian og Jørgen  Han fik jernkorset II Kl. 
 
107-1917-020 
Jens Peter Petersen 
Født 12. februar 1896 i Kær. Faldt den 7. maj 1917 i Frankrig 
Søn af gårdejer Christian Peter Petersen, Kær. Blev indkaldt 2. november 1915 som infanterist. Kom til 
fronten 5. maj 1916. 
 
107-1917-019 
Christen Karstensen 
Født 1. maj 1882 i Kær. Faldt 1. maj 1917 i Couvron, Frankrig  
Han var søn af inderste Christensen Karstensen, Kær-Hestehave. Han gik i Kær skole. Lærte 
snedkerhåndværket hos snedkermester Hans Nielsen, Sønderborg. Han drog nogle år til Sydtyskland og 
Schweiz, arbejdede længere tid i Basel, hvor han blev formand for den skandinaviske forening. I 1902 blev 
han indkaldt som soldat, Infanterist i Mühlhausen. Da han i 1904 var færdig med tjenesten, kom han hjem og 
arbejdede for sin svoger snedker Peter Jørgensen, Ormstoft, til krigen brød ud. Han var en dygtig snedker og 
det meste snedkerarbejde i Sønderborghus er udført under hans ledelse. C.K. var formand for Ulkebøl Sogns 
Skytte- og Fodboldforening fra den stiftedes til krigen brød ud. 
Christen Karstensen var gift med Cathrine Dortea Wolf fra Ulkebøl. De havde en søn. Christen Karstensen 
døde af lungebetændelse på et lazaret. Han var på det rene med, at han døde og bad sygeplejersken om at give 
ham et fotografi af kone og søn, som han tog med graven. 
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107-1915-011 
Hans Jepsen Johansen 
 

 
 
Født den 25. juli 1892 i Ulkebøl. Faldt den 28. august 1914 i Waplik, Rusland.  
Han var søn af murer Adolf Johansen, Ulkebøl Kirke. Han kom efter konfirmationen i snedkerlære hos P. 
Jacobsen Ulkebøl Sten og arbejdede hos ham til sin indkaldelse den 13. oktober 1912. Han kom til 
Marienburg i Østpreussen som infanterist. Han var hjemme på orlov i juli måned 1914 og var enig med sin 
gamle mester om atter at arbejde hos ham når tjenesten om et par måneder var forbi. Men så kom krigen og 
allerede 28. august blev han ramt af en kugle tæt ved Waplik og ligger begravet ved Vejen udenfor byen. 
 
107-1915-012 
Wilhelm Friedrich Kray 
 

 
 
Født den 16. august 1892 i Sønderborg. Faldt den 16. september 1914 ved Nampel i Frankrig 
Han var søn af arbejder Wilhelm Friedrich Kray fra Schinkel, Ekernførde Kreds og Hustru Anne Christine, 
født Clausen fra Ulkebøl. Faderen døde allerede den 4. november 1893 og Moderen flyttede til Ulkebøl 
W. F. Kray lærte murerhåndværket i Sønderborg. I oktober 1912 blev han indkaldt. 
Han ramtes af en kugle i hovedet og var død med det samme. 
 
107-1915-008 
Jon Ewald Albin Niclasson 
Født den 9. september 1884 i Langasjø Sverrig. Faldt 18. september 1914  Charlepent, Frankrig. 
Han var søn af teglværksarbejder Edward Niclassen, Rendbjerg Teglværk, der kom hertil fra Sverige i 1887. 
Efter konfirmationen kom Jon i bagerlære hos bagermester Petersen i Dybbøl i årene 1900-1903. Senere 
arbejdede han i Sønderborg som svend til han blev indkaldt som i efteråret 1904 til Infanteriregiment. N 162 i 
Lübeck, hvor han tjente til efteråret 1906. I sommeren 1904 søgte han om og blev preussisk undersåt. Efter 
militærtjenesten arbejdede han som bagersvend i Ulkebøl, hvor han i 1908 blev gift med Dora Krag, datter af 
Arbejder Wilhelm Friedrich Krag og fik et bageri i Egernsund i forpagtning til 1914. Ved krigens udbrud 
arbejdede Jon i Sønderborg. Han blev indkaldt til Infanteriregimentet og var først 14 dage i Angel. Den 20. 
august kom han til fronten igennem Belgien og faldt den 18. september ved Charlepent i Frankrig truffen af en 
kugle i hjertet. Han efterlod sig en enke og to børn 
 
Ikke på listen:  
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Jørgen Clausen 

 
 
Født den 21. september 1891 i Ulkebøl. Faldt 20. september 1914 i Frankrig. 
Han var søn af gårdejer Nikolai C1ausen, Stødager. Han blev konfirmeret 1. april 1906 i Ulkebøl. 
Kom efter konfirmationen i maskinbyggerlære hos Hermann Petersen i Sønderborg.  
Arbejdede senere som smed hos Fr. Petersen, Smø1. 
I 1910 var han på håndværkerskole i Berlin. Vinteren var han 1911-12 på Højskole i MaarKær i Angel. 
Arbejdede en tid i Hamborg, senere i Lübeck og Gelting, til han blev indkaldt Infanteriregiment nr. 75 i 
Bremen i efteråret 1913. 
Som aktiv soldat kom han straks med i krigen, var med i kampene gennem Belgien, og faldt i Frankrig den 20. 
september 1914. 
 
1915-088 
Hans Iversen 
Født 25, maj 1884 i Ulkebøl. Faldt den 20. oktober 1914 i Beuoraignes, Frankrig 
Søn af Husmand Peter Iversen Ulkebøl Vestermark 
 
Ikke på listen (bror til 107-1917-034, Nicolai): 
Peter Beck 
Født i Adsbøl 23. august 1892. Faldt 17. februar 1915 i Borzymon, Rusland 
Søn af vejmand Peter Jacobsen Beck, Ulkebøl, Spang.  
 
107-1915-024 
Peter Petersen Thomsen 
Født i Sønderborg 23. december 1891. Faldt 19. juli 1915 i Frankrig 
 
107-1916-016 
Peter Jacobsen 
Født i Kær, Hestehave den 5. oktober 1898. Faldt den 29. februar 1916 i Soupir, Frankrig. 
Han var søn af gartner Hans Jacobsen på Rønhave. Hans Moder døde da han var 3 år gammel og hans far kort 
efter hans konfirmation. P.J. kom i murerlære hos sin fætter Hans Jacobsen i Ulkebøl hos hvem han arbejdede 
indtil han blev Soldat. Han blev Infanterist i Graudens i efteråret 1911. Da han var færdig med tjenesten kom 
han atter i arbejde hos Hans Jacobsen fra efteråret 1913 til krigen brød ud. Han meldte sig d. 4. august og kom 
med igennem Belgien til Frankrig hvor de deltog i Marneslaget. 
Senere kom P.J. til Infanteriregiment N 30. Han fik jernkorset II Kl. Han var med på vestfronten hvor han blev 
ramt af en granat i hovedet den 29. februar 1916. P.J. var to gange hjemme på orlov. Sidste gang rejste han 
hjemmefra 1. februar 1916. Han var forlovet med Marie Schmidt, datter af Hans Christian Schmidt Ulkebøl 
Kirke. 
 
Ikke på listen: 
Christen (eller Chresten) Iversen 
Født 4. september 1894 i Ulkebøl. Faldt 8. marts 1916 i Frankrig 
Søn af Gårdejer Peter Iversen Ulkebøl 
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107-1916-013 
Peter Hansen Schmidt 

 
Peter yderst til højre 
 
Født i Ulkebøl 7. juni 1886. Faldt 24. marts 1916 i Henin Leitard, Frankrig 
Han var søn af landmand Hans Christian Schmidt Ulkebøl Kirke. Lærte efter konfirmationen som købmand 
hos firmaet Gerhard Hansen i Sønderborg, kom senere til Berlin, hos firmaet Max Cormick Harvesting 
Maskin Comp. og derfra til det samme firmas afdeling i København. Da krigen brød ud var han herhjemme 
som ansat i korn og foderstoffer. Han meldte sig frivilligt til tjeneste den 18. august 1914. 
I november 1914 kom kompagniet til fronten i Frankrig, hvor det lå hele tiden. Han have jernkorset II Klasse. 
23. marts 1916, da Regimentet efter at have ligget i skyttegravene i flere uger, trak sig tilbage, 
blev han såret af en granat og døde på feltlazarettet dagen efter. 
 
107-1916-014 
Christian Clausen 
Født den 21. marts 1884 i Sundsmark. Faldt den 24. april 1916 i Somme, Frankrig 
Han var søn af arbejder og murer Andreas Clausen fra Bovrup, boede 1914 i Almsted. Han var gift med 
Kathrine Marie Wolff fra Ulkebøl og boede i 1914 i Ulkebøl 
Han blev indkaldt 12. juli 1915 kom til fronten 1. september.  
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107-1916-017 
Jørgen Jacobsen 

    

  
 
Født 8. juli 1891 i Ulkebøl. Faldt 31. maj 1916 i Skagerrak 
Han var søn af Hans Jacobsen Ulkebøl. Han blev konfirmeret i Ulkebøl 1. april 1906. Jørgen Arbejdede 
hjemme til han blev indkaldt til marinen 1. oktober 1911. Han var på Heils Efterskole i vinteren 1906-07. Han 
var gift med Christine Møller, datter af fisker Møller, Ormstoft.  
Jørgen gjorde tjeneste om bord i forskellige skibe. Den 31. maj 1916 var han på krydseren Seydlitz, som 
deltog i et stort slag i Skagerrak. Han blev dræbt her og hans lig kom med til Wilhelmshafen, hvorfra han blev 
hentet hjem begravet på Ulkebøl Kirkegård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Søslaget ved Jylland, også kendt som Søslaget om Skagerrak, foregik i dagene 31. maj og 1. juni 1916. Slaget var det første og eneste 
totale slagskib-søslag under 1. verdenskrig mellem den tyske og den britiske flåde. Efter søslagets afslutning hævdede begge sider at 
have opnået sejr. 
 
Skagerrakslaget. 
Den 31. maj1916 deltog Seydlitz som det andet skib i admiral Hippers 1. opklaringsgruppe i Skagerrakslaget. Her sænkede det sammen 
med die Derfflinger den britiske slagkrydser Queen Mary. I slaget fik Seydlitz 21 svære træffere og to træffere i Artilleriet og ydermere 
ramt af en torpedo i forenden. Med omkring 5.300 tons vand om bord og svært beskadiget kunne den kun med besvær vende tilbage til 
Wilhelmshafen. Den måtte ovenikøbet ind imellem sejle baglæns, da forenden allerede var under vand, at dækket blev overskyllet 
(Fra Wikipedia)  
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den 6. Juni 1916 

                    Es ist mir eine traurige Pflicht Ihnen mitzuteilen, 
daß Ihr ….. Sohn Obermatrose Jacobsen………………………… 
am 31. Mai 16 in der Seeschlacht vor dem Skagerrak den Heldentod für da Vaterland gestorben ist. Er fiel in treuester 
Pflicht- 
erfüllung in siegreichem Kampf für Kaiser und Reich. 
 
Betreffs des Nachlasse Ihres ….Sohnes……teilt der Kommando 
Ihnen mit, daß die Aufnahme und Übersendung desselben zur Zeit 
aus militärischen Grunde noch nicht möglich ist.  Sobald es die 
Verhältnisse gestatten, wird ungesäumt die Regelung aufgenommen. 
 
Es werden alsdann 
a).sämtliche vorhandenen Privatsachen d. h. Briefe, Wertsachen, 
Extrazeug . Extrastiefel unmittelbar vom Schiffskommando an  
Ihre Adresse geschickt, teilweise werden sie allerdings 
während des Gefechts vernichtet sein. 
b).alle Dienstsachen (Bekleidungsstücke, Löhnung, Kleiderguthaber  
usw.) de, Stammarineteil … Abteilung Matrosen-Division….überwiesen. 
Dieser veranlaßt dann die Weitersendung an Sie. vorausge- 
setzt natürlich, daß eine Aushändigung bestimmungsgemäß er- 
folgen darf, d. h. daß Ihr ….Sohn… Kleiderguthaben .hatte    
 
Betreffs der Privatsachen wird das Kommando  Ihnen auf 
Anfrage weitere Auskunft gern erteilen, wegen der anderen 
Angelegenheiten (siehe oben unter b) wenden Sie sich bitte 
an den Stammarineteil.  
Es wird doch gebeten, sich zunächst noch etwas zu 
gedulden, da die Regelung und Sichtung der Nachlässe Zeit  
erfordert. 
 
(Unterschrift) 
Kapitän zur See  
und Kommandant 
 
Oversættelse:  

Den 6. juni 1916 
Det er min sørgelige pligt at skulle meddele Dem, at Deres søn Overmatros Jacobsen i søslaget i Skagerrak har lidt heltedøden for 
fædrelandet. Pligttro faldt han under udførelsen i den sejrrige kamp for kejser og for riget. 
Hvad angår Deres søns efterladte ejendele meddeler Kommandoen, at opgørelsen og forsendelse heraf af militære grunde for tiden ikke 
er mulig. Så snart forholdene tillader det, vil det ufortøvet blive bragt i orden. 
 
Det vil foregå således. 

a) Samtlige forhåndenværende private ejendele dvs. breve, værdigenstande, ekstratøj, ekstra støvler vil fra Skibskommandoen 
blive sendt direkte til Deres adresse, dog delvis ødelagt under slaget. 

b) Alt tjenstligt, udstyr (beklædningsgenstande, løn, tilgodehavender af tøj osv.) sendes til stamafdelingen 1.Abreilung 1. Matrosen 
Division. Denne foranlediger da videre-forsendelse til Dem naturligvis forudsat, at en udlevering må findes sted efter reglerne, 
dvs., at Deres søn har tøj til gode. 
 
Hvad angår private sager vil kommandoen gerne på forespørgsel hjælpe med yderligere oplysninger. Angående andre 
oplysninger (se ovenfor under b) henvend Dem da venligst til stammarineafdelingen. 
 
Vi beder dog om, at De foreløbig vil have tålmodighed, da det kræver tid at eftersøge og ordne efterladenskaberne.  
 

 Kapitän zur See 
     und Kommandant 
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107-1916-019 
Christian Peter Petersen Høi 
Født den 28. september 1880 i Kær, Vestermark. Faldt i den 25. juli 1916 i Pozieres, Frankrig 
Han var søn af gårdejer Peter Petersen Høi, Kær. Han var i nogle år røgter på Bosager. Ved krigens udbrud 
var han økonom på Ulkebøl Fattiggård. Han var gift med Anna f. Christensen med hvem han have en søn. 
Gjorde tjeneste ved Infanteriregiment n: 86, 6. komp. 
 
107-1916-024 
Christian Christensen Brock 
Født 22. juli 1887 i Ulkebøl. Faldt den 8. august 1916 i Champagne, Frankrig 
Han var søn af murer Christian Brock, Ulkebøl og blev udlært i murerhåndværket. Han var gift med Sine 
Mathilde Johansen, Christian blev indkaldt d. 29. januar 1915 som Erstatningsreservist. Han var med i 
kampen ved Verdun fra marts 1915 til maj 1916. Den 8. august 1916 faldt han i Champagne. Han efterlod sig 
to børn. 
 
1916-096  
Nicolai Wolf 

 
Nicolai Wolf nr. 2 fra venstre i midterste række 
 
Født den 12. marts 1897. Faldt den 9. september 1916 i Monchy Lagache, Frankrig 
Han var søn af gårdejer Hans Peter Wolf i Ulkebøl. Lærte handel hos Peter Helmer i Sønderborg fra 1. april 
1911 til 1. oktober 1914. Herfra kom han til købmand Martensen i Flensborg til 1. januar 1915 og herfra til 
købmand Klüver i Tønder, hvorfra han blev indkaldt 13. marts 1916 som Infanterist til Lübeck. Han kom til 
fronten i Frankrig i juli 1916. Den 9. september blev han hårdt såret ved Somme, kom ind på feltlazarettet, 
men døde samme dag. 
 
107-1916-026 
Heinrich Stachg 
Født d. 8. april 1882 i Plön. Faldt 11. september 1916 i St. Auguste, Frankrig 
Han var søn af skomager Heinrich Stachg, Plön. 
Han Lærte på slagteriet i Kiel og drog senere på rejse og kom 1904 til slagter Zimmermann i Augustenborg. 
Fra 1904-06 var han soldat, Infanterist ved n. 162 i Lübeck. 1907 blev han gift med Cathrine Marie Jørgensen 
fra Augustenborg, de bosatte sig i Sundsmark og han drev handel med kreaturer.  
I 1914 købte han hus af Hans Chr. Schmidt ved Ulkebøl Kirke. Han blev indkaldt allerede d 5. august, og var 
var i Angel et par uger. Han kom til vestfronten, hvor han var til han faldt ved St. Auguste 11. september. Den 
13. september blev han begravet i Frankrig. Han efterlod sig kone og 5 børn.  
 
107-1917-034 
Nikolai Beck 
Født 14. maj 1897 i Spang. Faldt 1. Maj 1917 i Lion Ceville, Frankrig 
Han var søn af vejmand Peter Joachim Nikolai Beck, Spang. Han tjente ved sin indkaldelse den 30. april 1916 
hos forpagter Christian Brock, Stenholdt. Nikolai Beck kom til fronten i Frankrig i april 1917 og faldt allerede 
den 1. maj ved Lion Ceville. 
107-1917-026 
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Jens Jespersen 
Født den 23. september 1887 i Almsted. Faldt den 26. juli 1917 i Frankrig 
Han var søn af Stenhugger Peter Jespersen, Ulkebøl Kirke. 
 
107-1917-035 
Hermann Fenger 
Født 14. juni 1891 i Sønderborg. Faldt 5. september 1917 i Frankrig 
 
107-1918-004 
Heinrich Markussen 
Født  5. juni 1893 i Avnbøl. Faldt 17. november 1917 i Frankrig 
 
 
107-1918-017 
Christian Frederik Wilhelm Jacobsen 

 
Christian Frederik Wilhelm Jacobsen th. 
 
Født den 6. oktober 1891 i Ulkebøl. Faldt den 22. marts 1918 i Lagnicourt, Frankrig 
Han var søn af maskinbygger Christen Jacobsen, Ulkebøl. konfirmeret i Ulkebøl 24 marts 1912. Tjente først 
hos Jørgen Petersen, Kær og senere hos Peter Christensen, Elholm, hvorfra han blev indkaldt den 20. oktober 
1916 til 1. garde Reserveregiment i Berlin. Den 28. november kom han fra Berlin til (Busigny?)i Frankrig.  
Fra januar 1917 flakkede han rundt fra den ene stilling til den anden, indtil han fandt døden den 22. marts 
1918. Han er jordet ved Quiant mellem Arras og Cambrai. Han var gefreiter og havde jernkorset II. Kl. 
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107-19180016 
Claus C1ausen 

  
 
Født den 10. juni 1882 i U1kebøI. Faldt den 25. marts 1918 i Guillemont, Frankrig  
Han var søn af gårdejer Peter Clausen i Ulkebøl. Gik i skole i Ulkebøl. Han tjente fra 1. maj 1903 
til 1. maj 1905 hos gårdejer Hans H. Brock i Vollerup. Fra 1. maj 1906 til l. november 1908 
hos gårdejer Hans Kristensen, Kær.  
Claus Clausen var gift med Anna Sophie Gregersen. 
Indkaldt den 17. november 1914 som Ersatz Reservist, uddannet i Slesvig og Lübeck. 
Kom til fronten i Frankrig marts 1915 og deltog i krigen til 25. marts 1918. Han fik Ordre til at 
forlade skyttegravene for at hjælpe de sårede og blev straks, da han forlod graven ramt af en kugle. 
Han faldt i skoven vestlig for Guillement. 
En af hans bedste kammerater var Hans Petersen fra Stevning. 
 

 
 
Claus C1ausens dødsattest. 
 
 
 
107-1918-010 
Hermann Otto Jessen 
Født den 8. januar 1890 i Kiel. Faldt den 28. marts 1918 i Frankrig (Gazelle ved Arras) 
Gift med Dusine Kryhlmand fra Ulkebøl. 
 
107-1918-0024 
Hans Nikolaisen 
Født i 2. januar 1898 i Ulkebøl. Faldt den 31. marts 1918 i Aisonville, Frankrig. 
Han var søn af gartner Nikolai Peter Nikolaisen, Ulkebøl Kirke. Gik i Skole i Ulkebøl. Tjente efter 
konfirmationen hos gæstgiver Nielsens Enke i Spang. Blev indkaldt 28. november 1916 til garden, hvor han 
kom til et maskingevær-kompagniet. Han kom til fronten 2. august 1917 i Frankrig, hvor han faldt 31. marts 
1917. 
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107-1918-028 
Peter Jørgensen Christensen 
 

  
Peter Jørgensen Christensen, nr. 2 fra højre, bagerst 
 
Født 29. august 1888 i Kær. Faldt den 12. juni 1918 i Somme, Frankrig 
Han var søn af gårdejer Rasmus Jørgensen Christensen, Huholdt. Gik i skole i Huholdt og Sebbelev. Han var 
hos sin onkel Andreas Christensen i Sebbelev fra sit fjerde til trettende år, kom så hjem og blev konfirmeret i 
Ulkebøl 1903. Fra maj 1907 til november 1910 tjente han hos sin onkel Christen Clausen, Kær. Vinteren 
1910-11 var han på Korinth Landbrugsskole. I foråret 1912 blev han gift med Marie Detlefsen, en datter af 
gårdejer Jørgen Detlefsen, Nørremark og fik gården Elholm i forpagtning af sin kones Onkel Jørgen Clausen. 
Den 14. August 1914 blev han indkaldt som rekrut til Flensborg og 8. november samme år kom han til fronten 
i Rusland. I december 1915 blev han syg og kom på lazarettet i Königsberg, senere til Slesvig, hvorfra han 
atter i sommeren 1916 kom til Rusland gennem Galizien og Volbynien. I december 1917, efter freden med 
Rusland, kom han til Frankrig i nærheden af Lavn. Her deltog han i forårsoffensiven 1918, blev såret den 11. 
juni 1918 ved en lille ved Somme og døde dagen efter.  
Han efterlod sig kone og to drenge. Han have jernkorset II klasse. 
 
Ikke på liste: 
Jørgen Mathiesen 
Født den 16. august 1892 i Ulkebøl. Faldt den 15. juli 1918 i Frankrig 
 
107-1919-011 
Hans Peter Wilhelm Hess 
Født den 21. april 1895 i Ulkebøl. Faldt den 22. oktober 1918 i Frankrig 
Søn af arbejder Hans Peter Hess, Ulkebøl. tjente ved sin indkaldelse i efteråret 1914 på Majbølgård.  
 
107-1915-034 
Hans Jacob Karstensen 
Født 28. juni 1888 i Kær, Ulkebøl. Faldt 2. august 1915 i Frankrig  
 
Johannes G. Jørgensen ???? 
 
OBS: Løjt: J. Peter Christensen 

 
 
Født 29. august 1888. Faldt 12. juni 1918. 


