Soldatergravene
Ved kapelindgangen på kirkegården i Toftlund ligger soldater begravet fra 1. Verdenskrig. 4
af gravene rummer russiske krigsfanger. 3 af gravene er sidste hvilested for tyske
pionersoldater, der arbejdede med Sikringsstilling Nord.
I Toftlund var der 2 fangelejre. Den ene lå ved Gravlund lidt uden for Toftlund, og den anden lå
over for kirken. I begyndelsen var der krigsfanger i lejrene.
Krigsfangerne måtte bruges til anlægsarbejder og lignende, men måtte ikke direkte indgå i krigen.
Fangerne i Toftlund området arbejdede dels med jordforbedringsarbejde fx i Stenderup enge, dels
med anlægget af Sikringsstilling Nord. Det sidste arbejde blev påbegyndt i 1916.
I begyndelsen af 1915 kom der en del russiske krigsfanger til lejrene. De russiske krigsfanger
arbejdede rundt omkring på gårdene. Nogle af dem boede på gårdene, andre kom hver aften tilbage
til fangelejren.
Senere kom lejrene til ar rumme politiske fanger og straffefanger.
Nogle af fangerne døde i lejrene. 4 af de russiske krigsfanger er begravet på Toftlund kirkegård. De
døde af sygdom på Reservelazarett Toftlund lige efter afslutningen på krigen.
I 1916 påbegyndte man arbejdet med sikringsstilling Nord. Pionerstaben, der skulle anlægge
forsvarsstillingen havde hovedkvarter i Toftlund. Nogle af pionererne fra anlægget af
Sikringsstillingen døde, mens de arbejdede i Toftlund. De ligger begravet i soldatergravene på
Toftlund kirkegård.
Beckmann, Heinrich Christian Friedrich
f. 31.07.1871
d. 24.07.1917
H.C.F.Beckmann kom fra Süderhausen, Kreis Nordheim. Han var gift med Amalie (f. Degenhardt).
H.C.F.Beckmann var Pionier og havde arbejde i forbindelse med opførelsen af Sikringsstilling
Nord.
Han døde på Reservelazarett Toftlund og blev begravet på kirkegården i Toftlund. Beckmann var
tilknyttet Ersatz-Pionier-Kompagnie Nr. 10.
Dreyer, Jürgen Friedrich
f. 14.11.1869
d. 09.04.1918
Jürgen Dreyer blev født i Grabau ved Uelzen, Hannover. Han var Pionier, så han har sikkert deltaget
i bygningen af Sikringsstilling Nord. Han døde som følge af sygdom på Reservelazarett Toftlund.
Jürgen Dreyer er opført på en mindesten på kirkegården sammen med Sebastian Mangold.
Grimm, Otto Gustav
f. 15.10.1889
d. 21.10.1918
Otto Gustav Grimm blev født i Letland eller i Østpreussen (kilder er uenige). Han boede i Lavensby
på Als, da han blev indkaldt. Han var Pionier og arbejdede med opførelsen af Sikringsstilling Nord.
Lige før krigsafslutningen døde han på Reservelazarett Toftlund.
Karb, Schwanja
f. 1892

d. 19.12.1918
Schwanja Karb var kun 26 år, da han døde på Reservelazarett Toftlund. Han var russisk krigsfange
og havde haft arbejde på en gård i Hjartbro.
Mangold, Sebastian
fødselsdato kendes ikke
d. 17.09.1917
Sebastian Mangold var soldat og står opført på mindestenen sammen med Friedrich Dreyer.
Mitsdajew, Ilja
f. 1890
d. 27.11.1918
Ilja Mitsdajew var en russisk krigsfange, der blev sendt på arbejde på en gård i Allerup. Han kom
fra Nowonikolst i Rusland. Han døde som 28.- årig på Reservelazarett Toftlund.
Morosof, Michael
f. 1890
d. 27.12.1918
Michael Morosof kom fra Riedeomski i Sibirien. Han var russisk krigsfange og havde arbejdet i
Allerup. Han døde på Reservelazarett Toftlund.

