
Amt Flensborg

Sogn Store Vi

By eller kommune Skovbøl

Efternavn Andresen

Fornavn(e) Johan Frederik

Fødselsdato (dd-mm-åååå) 8/8/1879

Fødested Østerby, Medelsby Sogn

Stilling/erhverv før krigen Tjenestekarl

Opholdssted før krigen Skovbøl, Store Vi Sogn

Gift? -

Høj-, landbrugs- eller andre skoler? Kun almueskolen

Indkaldelsesdato 7. august 1914 

Hvornår sendt til fronten? 14. januar 1915 

Såret? Hvor mange gange? -

Dødssted (fx valplads eller lazaret) -

Hvornår døde (eller savnedes) han? Han savnedes den 15.2.1915

Preussisk undersåt? Ja

Militær tjenestegrad Tambour

Modersmål Tysk og dansk

Sindelag - 

Var begge forældrene nordslesvigere ? Ja

Den faldnes fader Hans Andresen

Faderens stilling Landmand

Hvor boede forældrene ved krigens udbrud? Østerby, Medelsby Sogn

Søskende Ja, 4

Antal brødre 3

Antal søstre 1

Er nogle af brødrene med i krigen? Ja

Hvor mange? 3

Er nogle af dem faldne? Ja, en er falden

Hvad hed den(de) faldne? Hans Christian Andresen

Er den faldnes fader med i krigen? Nej

Er hans søn eller sønner Nej



Den savnede Johan Frederik Andresen er født i Østerby i Medelsby Sogn, hvor hans fader ejede 
et lille bolssted. Da han var blevet konfirmeret kom han ud at tjene. Tjente her først i Valsbøl, her 
havde han lært det gamle stykke, eller rettere sagt gamle mundheld


Kommer an I valsbøller mænd

…

…

…


Ja men end et af de gamle stykker kunne Johan og gerne talte han om dem. Fra 1899 til 1901 
aftjente han sin værnepligt. Efter endt tjenestetid fik han plads hos en gårdejer i Sillerup. Her 
tjente han nogle år og lærte der sin brud at kende. I 1912 blev han forlovet med Magarete Boysen, 
en datter af tømrermester Peter Boysen i Sillerup, Store Vi Sogn. 

 
Hans ældre broder Lorens Andresen var blevet gift og havde købt et bondested i Skovbøl. Hos 
ham var Johan i det sidste par år før krigens udbrud. 


Johan Andresen var en dygtig, tro og pålidelig karl, som var afholdt af alle dem, som lærte ham at 
kende, og han havde sikkert fået grundet et hyggeligt hjem, hvis at skæbnen havde forundt ham 
dette, da hans forlovede også var en meget dygtig og god pige. Men så kom den store 
verdenskrig i 1914, og ligesom den har bragt sorg og kummer i så mange hjem, så også her. Hans 
brud havde allerede i de første træfninger i august måned 1914 mistet sin broder, men ikke nok 
med det, hun skulle bringe det store fædreland et nyt  og større offer. Det kæreste hvad hun 
havde, skulle hun give. Og ikke alene give hendes hjertes udvalgtes liv, men stadig leve i denne 
uvidenhed, hvad er der blevet af ham


Han lå først i Flensborg ved Musikkapellet men i år den 14. Januar måtte han med en transport 
som afgik til Rusland, og efter kort tid modtog hun breve og pakker som hun havde afsendt til 
ham, med mærket savnet, og siden den tid har hun ikke kunnet få nogen som helst oplysning om, 
hvor han er blevet af.


Hun har henvendt sig overalt, også til det danske røde kors, dog uden resultat. Og nu da det er så 
lang tid siden, da er det jo nærmere til at tro han er falden. Der var i de dage, da han savnedes 
meget store og hårde kampe om og i nærheden af (??).


Hans fæstemø sidder nu og begræder ham. Helt opgivet har hun endnu ikke håbet om, at han 
skulle komme tilbage, men stor sandsynlighed er der dog ikke derfor.


Johans sindelag var velsagtens tysk, dog sympatiserede han meget med danskheden, og helst 
talte han dansk. Det danske sprog var han fuldstændig mægtig. Sønderjylland elskede han højt. 
Det skulle desværre ikke være ham forundt at vende tilbage igen. Samfundet har i ham mistet et 
dygtigt menneske og hans brud en kærlig og trofast hjertenskær. Thi han var tro som guld.


Æret hans minde.


H. Jørgensen, Sillerup.



