
 

 

 

 

 
 

 

Soldat LOUIS SALMON 

Bataillon Moto Chasseurs Ardennais 

+ 25 mei 1940 

 

              
Foto familie Salmon-Tack 

 
Zag het levenslicht op 9 maart 1920 te Braives (Luik) in het gezin van Fernand-Joseph en Juliette Detriche. Hij begon zijn 
legerdienst op 16 oktober 1939 bij het 3de Regiment Ardeense Jagers en werd overgeplaatst naar het Versterkings – en 
Opleidingsdepot van de Divisie Chasseurs Ardennais. Op 19 februari 1940 muteerde hij naar het Batallion Moto. 
Hij werd op 25 mei 1940 op de Kezelberg geraakt door obusscherven, toen hij tijdens de gevechten zijn peloton ging 
bevoorraden met munitie.  
Louis werd tussen zijn strijdmakkers begraven op de WO I begraafplaats op de Kezelberg. Hij werd op 21 juni 1940 te Moorsele 
ingeschreven  onder akte van overlijden n° 74. Daar zijn vader reeds overleden was, gebeurde de aangifte en overbrenging 
naar Braives, op 24 juni 1940, door zijn oom Marcel Salmon. 
Louis werd ook postuum onderscheiden met het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II met Palm, het Oorlogskruis 1940 
met Palm en de Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945. 
Recherches et texte: L. Vanoverbeke 

 
Naquit le 9 mars 1920 à Braives (Liège) de Fernand-Joseph Salmon et Juliette Detriche. Commença son service 
militaire le 13 octobre 1939 au 3ChA. Il passa au DRI division et fut muté en février 1940 au Bn Motos ChA. Il fut 
touché d’éclats d’obus le 25 mai 1940 alors qu’il venait ravitailler son peloton en munitions. 
Il fut inhumé avec ses compagnons d’armes au cimetière 1

re
 Guerre du Kezelberg. Il est inscrit à Moorsele par 

l’acte de décès n°74. Comme son père était décédé, il fut transféré à Braives le 24 juin par son oncle Marcel 
Salmon. 
Louis fut décoré à titre posthume de la Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold II avec palme, de la Croix de 
Guerre 1940 avec palme et de la médaille du souvenir 1940-45. 
 

 


