
KELD MORTENSEN 

 

Keld Mortensen   

Født 1951 i Himmerland. Flyttede i 1954 til Skodborg. 1968 

realeksamen fra Skodborg Folke- og Realskole. 1971 sproglig 

student fra Haderslev Katedralskole. 

Flyttede 1972 til Aarhus og blev cand. mag. med historie som 

hovedfag og tysk som bifag fra Aarhus Universitet. 

Pædagogikum fra Horsens Statsskole. 

Ingen ledige jobs som gymnasielærer, så gik i stedet over i IT-

branchen – ansat i samme firma i 26 år. 

Ud af arbejdsmarkedet 2011. Har siden 2012 arbejdet med 

Skodborg sogn under 1. Verdenskrig. 

 

 

”Skodborg Sogns faldne i Den store Krig 1914-1918” 
 

Om: 

Lige siden jeg begyndte i skolen i Skodborg, har 

jeg på Våbenstilstandsdagen set krigsveteranerne 

fra DSK marchere hen til kirken med fanen i 

spidsen og lægge krans ved mindestenen for de 

faldne fra 1.  Verdenskrig. Det gjorde et dybt 

indtryk at se disse alvorlige mænd ved den 

lejlighed; men jeg var trods mange forklaringer 

ikke helt bevidst om, hvad det egentlig var, der 

var foregået. 

På et tidspunkt sad jeg i anden sammenhæng og kiggede i en kirkebog for Skodborg, og da fandt jeg 

pludselig et separat afsnit i registret over sognets døde, hvor sognets tyske præst havde registreret 

de faldne fra 1. Verdenskrig, og samtidig noterede han nogle få oplysninger som fulde navn, bopæl, 

hvilken militær gren den faldne havde tilhørt, hvor vedkommende var faldet, og i nogle tilfælde 

også, hvad han var død af. Endelig blev det, hvis han var gift, oplyst, hvad konen hed, og hvis han 

var ugift, hvem forældrene var. Jeg havde egentlig aldrig kigget efter, hvad der faktisk stod på 

mindestenen; men nu blev jeg så nysgerrig efter at se, hvordan disse oplysninger stemte overens 

med mindestenen. Det viste sig, at der var en del forskelle. For det første havde præsten kun 

registreret 33 faldne, mens der er 40 på mindestenen, og blandt de 33 i kirkebogen er der en, der 

ikke optræder på mindestenen. Der var derfor ingen vej uden om: jeg måtte i gang med at prøve på 
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at finde ud af, hvordan det hele hang sammen, både med de faldne og med dem, der kom hjem igen 

– samt at prøve på at relatere dem til nogen af dem, jeg kendte i sognet. 

 

 

 

”Skodborg under den store krig.  
Nogle glimt af krigens indvirkninger på hverdagen” 

 

Om: 

I forbindelse med arbejdet med at skrive 

historierne om Skodborg sogns faldne under Den 

Store Krig dukkede der som sidegevinst en masse 

spændende historier op, om hvordan krigen 

påvirkede livet i almindelighed for dem, der blev 

tilbage og skulle forsøge at holde sammen på 

tilværelsen efter at alle krigsduelige mænd (og 

også mange, der egentlig ikke var det) var trukket 

ud af sognet til krigstjeneste For at disse historier 

ikke skal ligge og samle støv i Hjemstavnsarkivet har vi besluttet også at gøre disse historier bedre 

tilgængelige i form af en trykt udgave. En anden grund til at skrive den del af historien er, at det var 

en tid, der var meget mere barsk, end de fleste har været klar over. At der på grund af krigen var en 

mangelsituation, har ikke været nogen hemmelighed; men at konsekvensen var, at især byboerne i 

Skodborg ligefrem sultede, det har de færreste været klar over. Derfor er det vigtigt at få fortalt den 

historie, så godt som det nu kan lade sig gøre. 

 


