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1927. Mit buder at veteranen er Christian Padsen Mej/ing han var 92år på det tidspodct. Christian
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Billede på forsiden Kongebesog 22. jiri 1933. H.M. Kong Christian X hilser på veteraner foa 1864
vedKridng Kim og fbirstof på Kridng Havn htogaf Hais Laridsoi Kilde Kridng Stadsarkiv
/arkiv, dc.

Billede på bagsiden Jernbanegade 54. "Kronborg".

Våbenbredrenes rrindebygning i Kridng om

karpene for Saidajylland 1848-1864. Bpht 1889 Medarma'ne

vetø'arB'.

forsariet foran

bygingen fotogaf Georg Burcharth Kilde Kridng Stadsarkiv /arkiv, dc. farvelagt
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FDRDRD
Krigen i 18B4, blev markeret i 2014, i I5D året far katastrofen. Betydningen af
nederlaget har fyldt meget i Danmarkshistorien, ligeledes i vor lokalhistorie. I

Kolding og omegn er det dog, naturligvis nok, slaget ved Kolding i 1849 der fylder
mest Selvfølgelig fordi vores by var omdrejningspunktet

11884 var krigen dog også særdeles nærværende i Kolding og der var også mange
soldater med oprindelse i Kolding og omegn, der deltog islagene. Dem vi ved mest

om, er dem der overlevede. De kunne selv
fortælle Dm deres oplevelser og i nogle tilfælde
nedskrive deres erindringer. De har også sat sig
spor

i ferm

af

mindesmærker,

mindear

rangementer og feks. Våbenbrødrenes bygning
"Kronborg", beliggende Jernbanegade 54.

Dette hæfte handler om nogen af de mennesker

fra vores lokalområde, der deltog i krigen, men
desværre ikke overlevede den Dg derfor ikke selv
har kunnet give deres historie videre.
I forbindelse med mit arbejde med et hæfte om Otto Frederik Vaupell, der i 1824
blev født i Kolding og var berømt i sin samtid som en tapper og dristig soldat,
stødte jeg på ni andre soldaters skæbner. Det er dem der omtales i dette hæfte.

Jeg er ikke hverken lokalhistoriker eller farlatter. Jeg interesserer mig blot
meget før vores lokalhistorie og vil gerne formidle den før andre. Så jeg håber det

alligevel lykkes, at fartælle lidt om disse menneskeskæbner og hvad man egentligt

kan linde om dem, her 158 år efter deres kamp og død far Danmark.
SBren Rasmussen
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PEDER DLESEN
Den farste viskal beskæftige os med, er Peder Diesen. Han er fadt den 14.februar

1839 Dg debt i Kolding Kirke, den nuværende Sankt Nicolaj kirke, den 21. april
samme år.

Billede Ildsrit af kirkebapi kr Kddng Kirka den 14. septetter 1839.

Forældrene var gårdejer og hestehandler Ole Olesen og hustru Mette Marie

Pedersdatter Ira Kolding.

Billede

lltteit af kirketegen

kr Kddng kirke 1797. ftete-

fliesens fade, Ole O/esai er
fadt iKoldrig ttei 8. sytember

1797.
Oer står: d 8 Sept / dat

(tit) / d 10 8apt

(ddbt) /

Pette-

A?t7

Pede-sen

/

Moderen Mette Oleste. /deres

Ole / Testes (vittee-, fadtte-e)

Mad(a)ne

Bemddtke

/

Madfane) Paabye /lille Ring/
Dorthe /Jacobsen Bagger

Billede: Udsat efkirkebogen kr Kridng kirke 1813. IB. Mai. Natus (fedt), 2B. do (nej) B^jt (debt).
7Jini, Confirm (bekræftet) (i kirken). Peder Jensen og Ane Marie Jensdatter. Beres Mette

Maia

Der er tale om en gammel Koldingslægt Forældrene blev gift i Kolding kirke, den
28. april 1838. De fik fire barn:

Peder Diesen, fadt i 1839 og død i 1864.
Hans Diesen fadt i 1841.
Ane Cathrine Hansen (fadt Olesen) fadt i 1844 og død i 1930.
Jens Quist Diesen fadt i 1847.

Den ældste søn, Peder, bliver tjenestekarl hos en avlsmand i Mariager. Det kan
man se af falketællingen, at han er i I86D. Hvordan og hvorfor han ender lige der,

er det ikke muligt præcist at opklare. Ffan i og med hans fader var hestehandler,
har han måske været i handelsforbindelse med avlsmanden i Ffariager.
Peder Diesen står i "Tilgangsrullen far Randers amt 1859", 132. lægd, nr. J/I5I.
Lægdsrullen er myndighedernes fortegnelse over personer der kan udtages til

tjeneste i militæret
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Peder var i krigen ''stillingsmand" far en københavnsk værnepligtig. En
stillingsmand er en person, som (indtil I8B7) far betaling trådte i stedet far en

anden, der var udskrevet til militærtjeneste.
Peder blev Corporal nr. 255 i I. Infanteri-Regiment 5. Kompagni og dermed bl.a.

med i de sidste kampe i 1864-krigen.
Disse kampe fandt sted den 3. juli, på marken syd far landsbyen Lundby, der ligger
cirka 10 km sydøst far Aalborg. De danske tab var store og soldaterne blev
begravet flere steder. I Gunderup, Aalborg, Nørresundby, Hobro og Randers samt
København og Stockholm.

Billede F.BSchiøtts "Affären ved Lumby den 3de Juli 1864"fra 1877.

"I de tidligste morgentimer Søndag den 3. juli ankom en større preussisk patrulje
til landsbyen Lundby lidt sydøst far Aalborg. En del af den preussiske styrke
farsætter nord på og kaptajn von Schlutterbach efterlades i landsbyen med i alt

124 mand.
Hvad de ikke vidste var at et dansk infanteri kompagni på ca. 180 mand og et par
kavalerister var i hæle på dem.
-8-

Aftenen far var den danske styrke blevet sendt ud far at spejde efter {enden og
de har hen over natten folgt efter preusserne og er på vej nordpå til Lundby.
Det danske kompagni

er under kommando

af kaptajn

Hammerich,

men

regimente chefen Oberstløjtnant Beck har kommandoen far patruljen. Kompagniet
deltog i kampene ved Sankelmark Sa og her gjorde Beck sig ganske uheldigt
bemærket ved at farlade slagmarken midt under slaget Han havde derfor et

særligt behov far at bevise sit mod.
Han sender en af sine kavalerister frem far at spejde efter {enden, men tåbeligt
nok vælger han at ride op på toppen af den lille bakke "Kongehøjen" og han bliver
set af preusserne.

Beck beordre et hurtigt angreb op ad vejen imod Lundby, i et farsøg på at nå
landbyen far preusserne kan komme i farmation bag et jorddige ilandsbyens

sydlige kant
For at spare tid sker fremrykningen i en farmation 10 mand bred og IB mand dyb.
Noget der giver preusserne et kæmpe stort mål at ramme.

Preusserne når frem til jorddiget og gør klar til at tage imod danskerne.
På ca. 170 meters afetand falder den farste salve og en del danskere bliver ramt.
Da det går ned af bakke og preusserne skyder højt er de ramte farste og fremmest
dem bagerst i formationen.

Danskerne forsætter fremad og på ca. 120 meter skyder preusserne igen og på

ca. 75 meter falder den tredje salve Dg det danske angreb går i stå. Soldaterne
søger dækning i kornmarkerne på begge sider af vejen og begynder at skyde igen.
Efter en kort skudkamp trækker danskerne sig tilbage."
De danske tab er voldsomme. 34 soldater dræbt 44 sårede og 20 som tages til

fange uden at være sårede. Preusserne har til sammenligning 3 sårede. Peder
Olesen fra Kolding er blandt de dræbte.
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På stedet far slaget rejstes et start monument i 1914 i 50 året far slaget II9B4
blev der nedlagt en stentavle ved monumentets fad med navnene på de faldne

danske soldater, herunder Peder Diesen der står som "P. Ohlsen".

Billede Kransenedæggelse ved nennent ogstoitavle Hr slaget ved Linty. den 3. jdi 1884.

Billede Stentavlen hvor Peder Blesen fra Ko/dng er opfort som "P. Ohlsen"
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Billede: Monirentet ved Lundy, fotograf Kenneth Jorgensen foederiksberg

Peder Diesen blev begravet den G. juli 1864, på Gunderup Kirkegaard.

Billede Mindesnærket på fællesgraven på Binderi^ kirkegård b1 tdv af de faldne ved Luidby.
fotograf Kenneth Jørgensen frederikderg
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Billede Detalje afmndesrrærket
Inskription "Fatiie i trætingai / ved Lindby

d 3dejtJil8S4. /Om/aiddee skille Idog leve!

Hans Larsen

/ Anders Olsen

/ Christen

Pedersai / P. Oh/sm / Carl Vilhelm Henrik
Byge /Ahnde

fir Danarks tik og konge / troe de stred /
og de ha' kravpaa helligt / efternwle /degk

ned sang i døden for / vor fred / Gud lønne

dem og glæde /deres gæti
Lars Nielsen /H. C. Rasnussen /Htis Larsen.

/Christian M Sdrridt / OlePetB Hasen /
Hans Peter Jensen

Peder Olesen var med i I. Infanteriregiment hvilket er Danske Livregiment,
oprettet 7. december 1763 af H.M Kong Frederik V.

Danske Livregiments valgsprog er "FREMAD PÅ NY". Detstammer fra sangen "Tak

far din Daad" med tekst af P. Hansen og musik af kantor Niels Peter Hillebrandt.
Denne tilgik regimentet i marts 1864 til erindring om det daværende [Regiments
indsats i kampen vedSankelmark, den 6. februar 1864.
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JENS CHRISTIAN IVERSEN
Jens Christian er Ht som såkaldt "uægte barn" af pigen Amalie Marie
Christians datter

Dg

udlagt

barnefader

Iver

Christensen,

der

var

blikkenslagersvend.

Iver Christensen har formodentligt været gift, men har alligevel haft et forhold til
Amalie Marie, som så er blevet gravid uden for ægteskab. Barnet blev dengang
dermed betragtet som uægte.

Jens Christian Hk ved dåben i kirken den 20. maj 1836, efternavnet Slæder.

Udsrit afkirkebogen hr Keidng kirke ihn 27. februar 1836.

Billede Udsrit af tering af Kddng set ha syd Udbrt afJægen Ræd i 1836.
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Billede Udsnit afoliemleri af Peter Bisted a 1888. Kilde Museun Ktddrg

Amalie Marie har ikke selv kunnet tage sig af drengen og han er så kommet i pleje
hos Christen Iversen og Kirstine Jensdatter. Han har fået efternavnet Iversen
efter plejefaderen.

Plejela der en er, i en alder af 68 år, stadig daglejer. En daglejer er en person, som

ansættes en enkelt dag ad gangen eller i en tidsbegrænset periode, til at udføre
et arbejde, ofte ufaglært Af folketællingen kan vi også se, at Jens Christian og
plejeforældrene bor på "Blæsbjerg'', matrikelnummer 4l.d. Blæsbjerg 4ID svarer

til Blæsbjerggade 5.
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Billede LitaraS af Borgerskden også kaldet Set Nicda Skole på tørnet af Blæstørggade og

Skolegade fra J. C. Neuhausens Stentrykkeri iKoking Kilde Kddng Stadsarkiv /arkiv.de.

Billede Blæstørggade Koking ordering tø ISBB. Kittø Koking Stadsarkiv /arkiv.de

I

I _Zz

j

..i/

Z/

Z Z,

ï

-

■

Billede: Cdsrit afafgangdisten Hr Kddng i1852. Her kan nan se at Jens Christian Iversen IB

år Mate* sopet og rejser ti! Haderslev.
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11860 er Jens Christian kommet ind i den danske hær. Af folketællingen Ira samme
år, kan vi se, at han bor i baghuset pä Nørregade 75 i Odense. Han er 24 år, ugift
og menig i 5. infanteribataljons 2. kompagni.

Billede Naregade

75 i Odense set tre baggården.

ktotgaferet

i ISSE inden nedivringen.

Bindngsværk ned Narregade ag til venstre noget af baghuset Baghuset nå i /BBOhave været
noget større i hvert kid boede der 23 sddater og yderligere notje lejere Men det ser også ud

son om dæ allerede æ revet en bygning ned ved den hvide mr. Kilde Odense Stadsarkiv.

Jens Christian Iversen deltog, som menig nr. 224 i 5. Infanteri-Regiment, 2.
Kompagni, bla. i salget ved Alssund den 29. juni I8B4. Våbenhvileforhandlingerne i
London var brudt sammen. Den danske regering ville ikke ville gå ind på en deling

af Slesvig. Selv efter nederlaget på Dybbøl den 18. april 1884, fastholdt de danske
kravet om en grænsedragning ved Ejderen.
Krigen blev genoptaget, den 29. juni 1864, hvor de preussiske styrker i et

overraskelsesangreb satte over Alssund Ira Sottrupskov, nord far Sandbjerg Slot.

Den danske modstand blev knust og alle styrker, bortset Ira ca. 3.000 dræbte,

sårede eller tilfangetagne danske soldater, blev evakueret Ira Mommark til Fyn.
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UiHetk Postkort nod rrotiv Pa krigen 1884. Tekst Überbooten nach Alsen am 29. Jiri 1884.

Udgivet afM. Glückstadt G Miilden Hanbirg Kilde Museun Sonderjyllaids Mederkiv /arkiv, dc

Det var under disse voldsomme kampe, at Jens Christian Iversen mistede livet.
Han blev meldt savnet og er der derfor formodentligt begravet i en af
fællesgravene i området

4

Billede:

Eksenpel på fællesgrav

i enradet

hr

falde danske soldater fra den 29. jiri 1894.
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HEHUNLEK HVfLK
15 DANSKE «HLDATEÄ
FALDNE FOft r&mfcAtPST
D: 19 JlrîVI <864

Jens Christian Iversen varmed i 5. regiment, der var Falsterske Fodregiment

(1747 -

Billede Falsterske fadegment

1381) var et in/anteriregment,

der blev

oprettet afkong Irederik 5. den 8. ærts
1747 som falsterske
teriregfrent

Billede: Beget pefdv steng vedBybbø!
nolle Hr de leldne
Kannwe

Fata Sønderborg

Gevorbene

lolan-

ANDREAS SORENSEN
Andreas Sorensen blev fadt den I. juni 1840 i Kolding. Forældrene var Saren
Jorgensen og hustru Anne Sorensdatter i Colding. altså Ira Kolding.

Billede Udsat afkirkebogen afSankt Nicda Kirkei Kddng / jiri 1840.

Billede Tering af Kddng ordering 1840. Kilde Kddng Stakakiv /akiv.de

Andreas Sorensen blev menig nr. 332 i 20. Infanteri-Regiment 2. Kompagni.
Fra krigens

begyndelse

var 2D. Regiment

en del af besætningen

i

Dannevirkestillingen og besatte i februar I8G4 venstre Ilanke ved Bustrup. Den 3.

februar var regimentet i kamp om Kongshøj, syd for Vedelspang.
Den danske hærledelse indså, at overmagten var for stor, og besluttede at rømme
Dannevirkestillingen i ly af mørket, natten mellem den 5. og 6. februar.
-19-

Billede

Postkort ned Erik Hemngsens

nderi:

"Tilbagetoget

fra Oamevirke I8S4. Kilde

Rigsarkivet

Det 20. regiment dannede ved tilbagetrækningen bagtrop som forsvar mod den

forfat gen de fjende og kommer i kamp ved Helligbæk og Oversø d. 6. februar. Det
var et forfærdeligt vejr med sne og frost og voldsom nordenvind. 20. Regiment
fartsatte til Sønderborg, bvor det den 9. februar blev udskibet til Fredericia.

Den 8. marts var regimentet i kamp ved Snoghøj, hvor regimentets I. kompagni
blev taget til fange og blev sendt til fæstningen i Magdeburg, som krigsfanger.

Den II. april overfares regimentet atter til Dybbølstillingen. Ved Preussernes
storm på Dybbøl, den 18. april lå 20. og 9. Regiment, der tilsammen udgjorde 8.

Brigade, som forstærkning bag det egentlige skansefarsvar.
I kampen om Dybbølstillingen gjorde 8. Brigade sig berømt ved et heltemodigt

modangreb mod prøjserne, efter disse havde indtaget skanserne. Modangrebet

var med til at sikre de danske styrkers overgang til Als.
-20-

Brigaden mistede over halvdelen af mandskabet som døde, sårede eller
tilfangetagne, heriblandt Andreas Sorensen Ira Kolding.

Billede Vilhelm Rosenstånds rmleri: "Ottende Brigetks rrudangreb vedOybtd.

Andreas blev meldt savnet og må derfor formodes at være begravet i en af
fællesgravene ved Dybbøl banke.

Billede
So/nedgaig ved

Oyttri baie

foto Sønderborg
Kornnre
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CONSTANTIN HANSEN
Constantin

muremester

Hansen blev fadt i Christiansfeld

i 1838. Hans farældre

var

Niels Peter Hansen og Maren Thoft. De var alle medlem af

Brødremenigheden i Christiansfeld.

Billede Udsnit af "Regster fer Christiansfeld kirkebog" fra Broderengheden i Rigsarkivet

Billede Udsnit affolketælling fra 1845. Ihrer Constaitin 7år eg bor ned sne forælde og åre
soskende i Clristiansfeld
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Billak

"Sdhœt".

Brakenenghedens kirke ag bagvediggende huse fata Thanes Heyrup

Christensen trane Bl/librk.

Constantin var menig nr. 591 i 18. InfentBri-Regiments 2. Kompagni. 18. regiment

udgjorde sammen med 3. regiment 2. brigade.

Billede: Sangbog hr "foreningen IS Regiment 1864".

18. regiment er det samme som en af krigens meget omtalte soldater tilhørte,

nemlig menig Hans Hansen, fedt 31. december 1840 i Kyse, Vallensved sogn. Hans
feldt den 22. februar 1884 ved Bøflelkobbel sammen med dragon ved 4.
-23-

Dragonregiment 5. kompagni, Jens Christensen, fadt ID. juli 1837 i Spjellerup,
Spjellerup sogn. Jørgen og Katrine Rnk begravede dem i deres have, da de på

grund af krigens uro og en misforståelse ikke blev begravet ved kirken. De
udvalgte den bedste plads i deres farhave til gravsted far de to faldne soldater.
Jørgen Fink, der var veteran Ira krigen I848-5D, gravede selv graven.
Resten af deres dage passede Jørgen og Kathrine Fink de to soldaters gravsted.

Når den smukke gestus og historien blev kendt af fleste i Danmark, skyldte det
digteren Holger Drachmanns besøg. Han skrev efterfølgende digtet "De vogdem,
vi grov dem en grav i vor have", i sin bog fra 1877 "Derovre fra grænsen" og

skildrede besøget i Bøflelkobbel.

Digtet blev også kendt under titlen "De

sønderjyske piger" og linjer fra det blev brugt på utallige plakater, billeder, kort
m.v. med motiv af to sønderjyske piger. De hang i rigtig mange danske og
dansksindede hjem.

Billede Postkort ned Bedelkobbelhuset og niodesteo over de to tapre dansk sddatø1
. "Be vog

dem / Higav dem en Brav i vor Have /lige ved den sikre /b. "forlag fo. BieH.

-24-

Billede "Desuiderjyske piger". Kilde Etpss&riingen. Saltun /arkiv. A.
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De vog dem, vigrov dem
De vog dem; vigrov dem
en Grav i vor Have,
lagde dem v ed Siden af den alfer Vej;
alle vore Blomster skal smykke deres Grave
sønderjydske Piger, I forglemme det ej!
Hv em gemmer v i v el ellers v ore Kranse til!
Søster, hvad er det du siger?
Lad Fjenden plukke Blomster derude hvor han vil:
Nælder hos de sønderjyske Ager.
De ligger og lytter
i Jorden dernede,
lytter til hvert fodtrin paa den alfer Vej,
lytter, o paa Landsmaal en Læbe vil bede:
Sønderjydske Piger, I forglemme dem ej!
Og skulde v i v el hav e saa glemsomt et Sind;
Søster, hvad er det du siger?
[fo Døde har vi tegnet os i perterne ind;
de bor hos de sønderjydske Ager.
Men ak, de kan ængstes; thi T iden henrinder,
jævnende, som Støvet langs den Alforvej.
Ijenden vil sig læste de blegnende Kinder,
sønderjyske Ager, Ifarglemmer jer ej!
Nej, heller' vi os vier til den døde Soldat;
Søster, hør efter, hvad vi siger!
Lad Tøjterne v ed Bben være ty sken parat,
Enker, Enker er de sønderjyske Ager!

Holger Drachmann, 1877.

Den 7. april 1804 begyndte den algørende artilleriduel for at forberede stormen

på Dybbøl, som fondt sted den 18. april. Allerede den 8. april folder Constantin
Hansen.
-26-

Billede farvelagt postkort nod notiv efter hotpafi af den ødelagte Dybbøl Malle Tekst Von
Kriege 1884. 8a krigai 1884. Die riefageschossene Dippe/ntih/e Den nedskudte Dybbøl-Mølle.

Udgvet af Verlag Th Lau Stndebwg

Han blev begravet den 12. april 1864, på Sønderborg Kirkegaard. Der er ikke en

grav med han navn på og han er derfor formodentligt begravet i en føllesgrav på
Sønderborg kirkegård.

Billefe
Bydd
rrdle

og

detalje

fra

nuifTEnt
fota

Sønderborg
Komrone

NIELS NIELSEN UND
Niels Nielsen Lind er fadt den 18. februar 1838, i Hjarup. Forældrene er gårdmand
Niels Sörensen og hustru Ane Marie Nisdatter i Hjarup.

Billede Udsrit af kirkebotpi Ur Hjarup kirka, dan 18. februar 1838.

jr

—Ä

!

I

Jfr

r

Billede Bdsrit af folketællingen i1845. fani/ien boede da på en gård i Hjarip Nis Nielsen Linda
da 8 år og ud over forældrene bor han ned sne tre søskende sant tre sfgårdens tjenestefolk.
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Billette Kort over Hjrif) i1800-tallet

Niels Nielsen Lind blev midlertidig korporal ved ID. Infanteriregiment I. kompagni.
Niels blev såret den 28. marts, hvor ID. Regiments I. Kompagni deltog i

fordrivelsen af de preussiske styrker, som var trængt Irem til Dybbølosten.
Danskerne alslog et alvorligt angreb på Dybbøl-stillingen natten til den 28. marts
1884, men omkostningerne var store: 56 døde, IDI sårede, 39 lange og 22 savnede.
Niels Nielsen Lind blev bragt til Augustenborg Lazaret der var indrettet på slottet.

Billette Augsterborg dot hvor der væ inbettet lazaet i 1864. Herafgk Niels Nielsen Lind ved
deten den 18.gril Arkiv.dt
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Den 18. april døde Niels på lazarettet
Niels blev begravet på Augustenborg Kirkegård, den 18. april. Hans grav er
markeret med et sort støbejernsgravkors.

Billede NidsNielsEn Linds travsted på AugjstBÙrg kirkgård

Indskrift på korset

Her
hviler

N. Lind Ira Hjarup ved Kolding, Corporal ved
ID. Rgmts. I. Comp. saaret d. 28. Marts 1884 ved Dybbøl
død d. 18. April samme Aar paa Augustenborg
Lazaret

t
På bagsiden:
Den Jord, hvorfor du stred, du hviler i
Gid Gud velsigne Dig, til evig Tid.
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Niels Nielsen Lind var med i 10. regiment som uofficielt var kendt som var
Feltherrens Fodregiment.
Billede IB. régnants våbenskjold Regrmntet

blev oprettet i I7B3 i Italien som en de! af

danske

korps

der

kæmpede

i fremmed

tjeneste

Billede Smit ser (ht udvedBybbøl nolle nen den dag da Niels Nielsen Lindlaldt for Bannerk,
var det blodigt alvor, fata Sønderborg Kamrene
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JENS PETER BENDIXEN
Jens Peter Bendixen blev fadt den 5. december 1838 i Andrup og blev døbt den 13.
december samme år. i Stepping kirke.

Billede Udsnit afkirkebogen hr Stepping kirke1838.

Hans farældre var indsidder Peder Bendixen og hustru Ellen Kirstine Nielsen. En

indsidder er en betegnelse far "en gift eller ugift person af almuen, der bor til leje
hos en gaardmand ell. husmand, og som, uden at have fast tjeneste hos denne, har
sin egen husstand".

Jens Peter flyttede med forældrene til Vester Hjerndrup, Hjerndrup sogn. Det
skete senest i 1845. Det kan man konstaterer ud fra falketællingen dette år.

Billede Udsnit affolketællingen hr Hjernhup sogn i1845.
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Billede Hjemthfj kirketnkring ir !3BB. Kilde Maupirip-Hjernthf] LokaUtsitriske Arkiv.

Jens Peter Bendixen blev menig ved Arbejdsbataljonen, 4. kompagni, nr. 138.
Arbejdsbataljonen omtales i "EN LANDSDLDATS ERINDRINGER" samlet og redigeret

af Poul Julius Lønholdt Jacobsen. Det er kommandersergent

Hans Henrik

Alexander Jacobsens erindringer. Tipoldefar til Poul J.L. Jacobsen:
"Der var ved fendens stærke beskydning af skanserne på Dybbøl blevet store
huller idisse, der trængte til udfyldning og udbedring, og da tropperne, der gjorde

tjeneste i skanserne, skulle være disponible til enhver tid i andet øjemed, blev der

oprettet en arbejdsbataljon, hvortil 12. og 13. Regiment algav mandskab, og for
vort regiments vedkommende gjaldt det nu om at komme af med de mest
upålidelige falk. Til kommandør far denne bataljon blev kaptajn Bülow udnævnt og

af underofficer blev sergent Svendsen og korporal Hoch kommanderet til tjeneste
ved bataljonen. Dette arbejde i skanserne om natten og mange af dem faldt

derover."
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Jens Peter Bendixen døde på Valdemar slots lazaret den 21. august I8G4.

Billede Kirkerumret på Vsidener slot der
både i I'848-5B og i 1864blev aivendt som

lazaret Billedet her er fra 1861 hvor kirken

Kilde

Svendborg

Biograf

Thrwdd

var blevet

restareet

Byh'storiske

Arkiv.

Schienam

Jens Peter Bendixen blev begravet på Bregninge kirkegård i august I8B4.

Billetk På kirkegården i Bregninge rejste tdmamelige baya? på Tåsinge i 1866 en stir obelisk

til ninth om de 14 danske soldatere der dak på lazarettet ved Vdfaras Slot hamte* Jens
Peter Bendxen Musean Seahrjyllanik Medeakiv.
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PEDER PEDERSEN SCHMIDT
Peder Pedersen Schmidt er fadt den 25. januar i Andrup eg døbt i Stepping kirke,
den 31. januar samme år. Forældrene var gårdmand Peder Hansen Schmidt og

Anne Cathrine Truelsen.

Billede Udsnit afkirkebogen hr Stepping kirkeden 25. januar 1837.

På, hvad der er registreret som, 3. gård, bor gårdmand Peder Hansen Schmidt Dg
hustru Anne Cathrine Truelsen med deres fem børn og tre "tyende", altså gårdens
tjenestefolk.

Billede Stepping BL Skole Jonfrugang 3. Skolen åndes ontal tilbage i ISBO. dader frengår at
tforpen også var skolenester. Ben garde skole her, erfraca 1831og virketfo frem ti/ca 1353, da

den nye skole byrjing blev opfort. Maleriet er rælet afen tærer ved skolen/m bdig igannM tid,

og blev iriånt af kobrænd Byntber Hatræm Stepping til alfotografering

Kilde Clristiansfeld

LokaHistoriske Arkiv og firering

Peder Pedersen Schmidt varmenig ved 10.Infanteriregiment, 4.kompagni, nr. 3G.
Altså samme regiment som Niels Nielsen Lind (side 25).

Han dode af sygdom på Augustenborg lazaret den 16. april 1864. Som tidligere
nævnt var lazarettet placeret på Augustenborg slot

Han blev begravet på Augustenborg kirkegård 18. april 1864.
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Billede:

Peder Pedersen

Sdrridts

pavsten på Augustenborg kirkegård
Hanstår som "Peter P Schnidt"

Indskrift på gravstenen på Augustenborg kirkegård

Peter P. Schnidt
Menig af ID. danske

Inf. Reg. 4. Coup.
f. i Andrup pr.
Christiansf. 25. Jan 1837

d. paa Augustbg. Lazt.

18. Apr. 1864
Elsket og savnet!
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HANS NICDLAJSEN
Hans Nicolajsen, fadt 23. juli 1838 i Ferup, Lejrskciv sogn. Hans farældre var

husmand Nicolaj Anthon Christensen og Karen Hansdatter. Hans blev døbt i
Lejrskov kirke, den 23. juli 1838.

Billede Udsrit afkirkebogen hr Lejrskov kirke 23. jrii 1838.

Billede Postkort ned Lqrskov kirke Størias forlag

Familien flyttede til Vester Nebel, kort efter Hans var blevet fadt Hans boede

hjemme hos forældrene i Vester Nebel, ved folketællingen i I860. Han var da 22

år.
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Billede Bdsrit affolketællingen kr Vester Nebel H8BD.

Billede Vester Nåd kirke

I krigen i 1864 var Hans Nicolajsen underkorporal ved 6. Infanteriregimente 2.
kompagni. Med soldaternummer 253.
6. Infanteriregiment udgjorde sammen med 4. Infanteriregiment den 4. brigade.

Oe deltog i kampen om Als, den 29. juni og blev overfart til Fyn, ved
tilbagetrækningen.
Hans fik "lungesvindsot", hvilket er tuberkulose. Han kom på Rudkøbing lazaret,
hvor han, den 21. juli 1864, afgik ved døden.
Lungetuberkulose er en lungebetændelse med den specielle bakterie, som kaldes

tuberkulosebakterien. Modsat de Heste andre lungebetændelser, som tager dage

eller højst fa uger, er lungetuberkulose en sygdom som udvikler sig over fiere
måneder.
KUde sudedå

Han blev begravet på Rudkøbing kirkegård, den 27. juli.
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JOHANNES CHR PETERSEN
NORDDEICH TØNDER AM

peter' CHRISTEN H A NSEN
RlDKJØRfSG SVENDBORG KMT

Billede: fællesgraven på Rudketing kirkegård
Inskription på ranimentet:

BENNE BRAV/ BJEMMER STUVET AFTTLV /
SBLBATER SBM

JENS LARSEN
MWRI ESKllDSTWE HOLBÆKS AMT

JENS RASMUSSEN
OPNEßJf RQHH s KJØBENHAVNS AMT

CHRISTEN GJEÔOE
SRtUXSTRl.'f’ RANDfPs AMT

LEB

BE

EBBE

/ TUR

FÆBRELANBEÏ /BNBER KRIBEN1884/

ÆREVÆRE/BETRBFASTESMINBE /
ERKJENETURE MEBBBREERE / REJSTE BENNE

MINBESTEN.

Feta Rudreting Bytistoriske Arkiv.
NIELS LARSEN
SVINMM/I EREDOHKSBORO AMT

CHRISTES HANSEM RASMUSSEN OROST
KJ-thfHV SVJKDBOPTi AMT
CA R l GFORC FU NSÖORG
HORSLNS HANDERS AMT
NIELS HANSEN
lOLTAi'NHVl $ PR-.-Ç5T0 AMI

Billede Mindeplade ned navne ideated og HANS NICOLAYSEN
rffti'p vhle »MT

dato samt dato for død, br de tolv soldater
begravet

her. Hans Nicdajsen

er nr. 12 på

pladen dog anført som "Rans Nicdavsen"
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Hans Nicolajsen var med i 4. regiment som var Sjællandske Livregiment.

Regimentet blev oprettet 17. november 1614 og har gennem sin levetid deltaget i
en række hjemlige krige: Karl Bustav-krigene (1658-60), Skånske Krig (1675-79),
den Pfalziske Arvefølgekrig (1698), Den Store Nordiske Krig (1700-21), Slaget på
Reden (1801), I. (1848-50) og 2. Slesvigske Krig (1864). Desuden var det i
udenlandsk krigstjeneste i årene 1689-98 og 1701-14.
Regimentets lanebånd er: Slaget ved Lutter am Barenberg 1626, Kjobenhavn 1659,
Landskrona 1675, Dybbøl 1849, Isted 1850 og Dybbøl 1864.

Billede Demeborg vejrer på Bybbe! benke feta Soderberg KormuE
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FREDERIK STOCKFLETH
Kaptajn Frederik Hannibal Edvard Harald Stockfleth blev fadt den 27. April 1829, i
Kolding og var Sen af Ffajor i Vejkorpset Joachim Godske Stockfleth (1780-1881) og

Hustru W ibeke Ida Margrethe W orsoe (1788-1860). De blev gilt i Kolding Kirke, den

6. januar 1808.
"Vejkorpset var et militært korps (henlagt under ingeniørkorpset), der forestod
arbejdet med (hovedlandevejene". Kilde: Ordbog over det danske sprog.

Billede Udset afkirkebogen Hr Koking Kirke den 27. april1829.

"Tretten Aar gammel blev Stockfleth, den I. November 1842 Kadet gennemgik
Landkadetakademiet

Billede

Landsakadeniet i

Kabenhavn
uBcersskde 1713-188.
I dag anvendt til
Hejesteret
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Blev den I. November 1847 Sekondløjtnant med Anciennetet af I. November I84G,
men forblev paa Akademiet som Repetent indtil Krigens Udbrud, da ban den 80.
Marts 1848 ansattes ved 4. Linie Infanteri Bataillon.

Han deltog i den ferste slesvigske Krig med Hæder og udmærkede sig især i
Istedslaget ved sin Kækhed og Snarraadighed, saa at han som enogtyveaarig
Løjtnant den 6. Oktober 1850 udnævntes til Ridder af Oannebroge.

Billede Kgjtajn frederik Haribal

Edvard

Hara/d

kormender
Korpagi.

Stockfleth

var

far 20. Régnait 2
Kilde Historiecenter

Dybiri.

Den 22. Juli 1849 var han bleven Premierløjtnant 1853-54 stod han â la suite som
Lærer og Skoleofficer ved Landkadetkorpset,

I854-G0 ved 2. Linie Infanteri Bataillon og Ira 17. September I8B0 ved 20. Infanter i
Bataillon, hvor han ved sin Udnævnelse til Kaptajn den 28. August I8B2 blev Chef

for 2. Kompagni.
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11864 udmærkede han sig ved enhver Lejlighed, hvor han stod overfor Fjenden. I
Kampen ved Selk og Kongshøj den 3. Februar farte han sit Kompagni med stor

Dygtighed og bidrog væsentlig til, at Østrigernes Angreb paa Saxarmen blev
afelaaet Han fremhæves derfor ogsaa i Rapporten med Udmærkelse for sit

Forhold paa denne Dag.
Under Forsvaret af Fredericia var han skiftevis med Kaptajn J. P. Beissenherz
Forpostkommandør.

Den 29. Marts ledede han det vellykkede Overlaid paa de prøjssiske Bardehusarer

i Assendrup, hvor han tog 22 Fanger og 23 Heste.
Som Belønning for dette dristige Foretagende blev det ham tilladt selv at fare sine
Fanger til København, og han Fik saaledes en under Krigen sjælden Lejlighed til at
hilse paa Slægt og Venner. Det var sidste Dang, de saa ham.

Billede Mindesten hr bide soldater 1884i Asserdip Inskription

"Mind om Danske Sddaters

nudge Daad den 28. nerts 1884/Hver ædl Sen som voved sit Liv hr Damerks Ret har hædet
sine Iddes Jtrd og Adet folkets Æt".
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Billak

Bradai

af sanghæfte

brugt

vad indvielsen

af

nindastenBii i Assenthp doi 29. nerts 1914.

Billak Udait af den store fdkentengde

ved akering af

stenen

Kilde Musom Senderjyllands Moiea'kiv

Den 18. April deltog han i Regimentets Angreb. Hans Kompagni trængte tæt ind paa

Fjendens Linier, men blev nedslaaet af den voldsomme Kugleregn, saa at kun to
Korporaler af samtlige Befalingsmænd slap derfra. Stockfleth selv blev under
Fremlobet let saaret Lidt senere blev en Officersaspirant, som han satte stor Pris
paa, saaret og faldt sammen med de Ord: »Aa, Gud hjælpe mig!« »Det vil han nok,

lille Ven,« sagde Stockfleth, idet han bøjede sig over ham. I det samme fik han selv
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en Kugle i Baghovedet faldt og rorte sig ikke mere. Han Hk saaledes det Ønske
opfyldt som han engang havde udtalt til en Ven: »Det maatte være herligt at falde

ung, ikke i en lille Forpostlægtning, men hvor Kanonerne sang Gravsalmen!«

Billede /heget nellem Langdansgård og Breiær. Natirsten. Indskrift: "Her faldt Kapt. F.H.EH
Stockfleth Sek/t. L.C.H. Bremen Dffasp

J.S. Prior Krrdsg J.L.J. Bugge den 18.4.1864". Stenen er

ryst af "Komteen til Rejsning af Mindesten for faide i de desvigske Krige" den 22. april1938.

Kilde Musern Sønderjyllands Medemkiv / arkiv, di.
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Hans Lig, der landtes aldeles udplyndret paa Valpladsen, begravedes den 24. April
paa Augustenborg Kirkegaard.

Kammeraterne satte paa hans Gravsten: »Han var brav, tapper og ædel.«
Han fremhævedes med Udmærkelse i Rapporten far sit Forhold under Kampen den
18. April.

Billede

frederik

Captain

Hannibal

Eduard

Haald

Stockfleth

Ridda

Damebroge

Hæd'et

ved

ædel

Daad

hr

2D

neda/jen

tir

Comrendeir

af

Régnants ZCtnpagi fait d

27.

April I8Z9 fadm

paa

Dybbtfl d 18. April1894. Brav -

fgpa - Ædd Karraater
satte ham dette Minde

I ham gik en Fremtidsmand bort som ville have bragt det vidt Foruden en levende

Interesse far sit Fag havde han en betydelig Sans far Litteraturen, ogsaa i andre
Retninger end rent militært Allerede som Kadet var han H. P. Holsts Y ndling før
de gode danske Stile, han skrev og viste derved de farste Tegn paa den Lyst og
Evne til litterær Virksomhed, som senere bar Frugt i en meget forskelligartet
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Produktion. Han har saaledes skrevet baade lyriske Digte, smaa Noveller og
militære Lærebøger.
Han tog sig meget af sine undergivne og havde en stor og gavnlig Indflydelse paa

de yngre Officerer, som han holdt meget af at samle hos sig. Saaledes indbød han
paa Aspirantskolen i Helsingør, hvor han i 1861 var Lærer, ofte de unge til The, hvad
de i Begyndelsen kimsede af men hans lærerige og interessante Underholdning
hd dem snart skatte disse Sammenkomster højt
Men han var ikke blot æstetisk anlagt han var tillige enetisk udviklet Personlighed,

der intet Mddel skyede for at bekæmpe Mangel paa Moral, og han foragtede den
Ungdom, der kun søgte Forlystelser. Han var en meget smuk Mand, kraftigbygget
med brune Øjne, Haar og Skæg.
Fra Barndommen var han tungsindig, og der saas kun sjældent et Smil paa hans
Læber. Livet havde paa forskellig Maade taget lidt haardt paa ham, saa at hans
sensible Natur havde feaet et Knæk, der svækkede hans Livsmod, hvad blandt

andet hans Digte bare Vidnesbyrd om. Kun naar han bevægede sig blandt sine

Soldater, varder altid en stille Glæde udbredt over ham."
Kilde "Mindeskrift over de i I8S4
fdde officerer -ned IOS

pcrtrætter".

Udarbejdet af Kaptajn Axe/F.

Hansen udgivet af Købatevn

Anfreæ frederik Hest S Sens
Mag ISOS.
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"TilDen 8. Infanteri -Brigade.

Da Regimentet den 18. dennes camperede ved Barakkeleiren Vest for
Langbrogaard blev det om Formiddagen Kl. IDJ4 beordret til at indtage den
tilbagetrukne Linie Ira Stranden til Værket C. inklusive. For at anvise
Compagni erne deres Standpladser her fulgte jeg med det forreste (2. Compagni
Capitain Stockfledt). der bevægede sig Ira Leiren i Retningen ned mod Værket C.
Ved det i sydlig Retning Vest far Sneigaarden lobende Hegn blev Compagniet
allerede modtagen af fjendtlig Tirailleurild. Herfra bemærkede jeg noget længere
fremme til højre Oberst Lasson, der vinkede med sit Tørklæde, at viskulde skynde
os. En hurtig Fremrykning hen til det næste Parallelhegn udfartes med Precision,
men ankommen hertil, saae jeg Oberst Lasson ligge henstrakt som død, en Kugle
havde gjennemboret hans Side. Lieutenant Looft af 5. Compagni saaredes her kort
eiter. Der opstod en Standsning tildels Ibraarsaget ved, at farsprængte Folk af
vore Forposter beskjøde os i høire Ranke. En Fane var ikke strax at inde til at
hæve Mslbrstaaelsen, men da det gjaldt om at komme frem til en fordelagtigere
Skydelinie, sprang Capitain Stockfledt og jeg over Gjærdet og det lykkedes at faa
Mandskabet endnu circa 400 Alen længere frem. Imidlertid var en Compagnifane
bleven skaffet tilveie og jeg plantede den paa en flad Bakke omtrent 150 Alen bag
Kjeden. Situationen var imidlertid bleven kritisk, da Fjenden holdt den afbrændte
Gaard ved Værket B. stærkt besat og beskjød Compagniet baade i Ranke og Ryg.
Commandeuren far I. Bataillon, Major Schack, var kort forinden bleven saaret og
fart tilbage. Vor 2. Bataillon var endnu ikke kommen frem, og da der ingen var i
Nærheden, som kunde overtage Commandoen (Capitain Stockfledt laa nemlig ude
i den yderste Kjæde) lod jeg mig fra mit fardelagtige Standpunkt I. Bataillons
Hornblæser vedholdende blæse "Venstre Fiai avancer". Endelig udviklede nogle
Compagnier af 2. Bataillon sig paa vor venstre Røi og kastede Fjenden fra den
afbrændte Gaard til Retranchementet Omtrent samtidig hermed besatte Dele af
9. Regiment Hør ly k og de foran værende Hegn henimod Dybbøl Mølle, "Rolf Krake"
satte Dampen op og sendte sine farste Skud op imod den tilbagetrukne Linie, saa
at alt tegnede gunstigt til en heldig Vending i Fægtningen. I dette Øjeblik kom
Commaneuren far 2. Bataillon, Major Sperling, hen til mig. Jeg anmodede ham om
at overtage Commandoen over Regimentet, da Major Schack var saaret og
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Regimentscommandeuuren Oberstlieutenant Schalten intet Steds at sine, men i
det samme segnede han om truflen af en Kugle midt i Brystet Uden Understøttelse
var det imidlertid umuligt at komme længere Irem, da Rendens Ild især Ira
Retranchementet paa en forferdelig Maade gjorde lyst i Rækkerne. En større
preussisk Colonne, circa I Bataillon, rykkede hem Syd lor Dybbøl hfolle og besatte
det nye Værk ved denne, ingen Reserve var at eine, "Rolf Krakes" Ild blev svagere
og svagere, den stoppede og begyndte at gaa tilbage, da var det at de tilstødende

Billede Ben orignale rgjpnrt fra ved sekondejtnant Chistiai frederik ferdnaid Barnoi over
2B. Régnants 2. konpagis deltagelse ikanpen den 18. april 1884.
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Dele af 9. Regiment paa vor høire foi forlade deres Stilling. Capitain Stockfledts
Compagni blev reven med, han faldt i det samme. Fjenden folgte tæt efter med en
Skyttelinie understøttet af et sluttet Compagni og søgte at trænge ind imellem 9.
og 2D. Regiment Det var umuligt at standse Folkene, da der her paa Stedet næste
ingen Officer eller ældre Underofficer var til at holde dem. Først paa den anden
Side af Snei kunde en lille Standsning opnaaes, som tillod at venstre Fløi (7.3. og
8. Compagni) vandt Tid, hvornæst der besattes en fordelagtigere Linie langsmed
et halvt sløifat Hegn circa 600 Alen fra Sundet Paa denne Tilbagegang var Tabet
stort og Mandskaber af forskjellige Compagnier var bievne sammenblandede.
Efter en halv Times Skydefegtning paa dette Sted modtog Regimentet ordre til at
samle sig bag Kirken i Sonderborg. Det maatte være mig tilladt at henlede
Opmærksomheden paa den Iver, Ufarsagthed og Ro, hvormed Secondlieutenant
Hertel skjøndt selv syg og lidende, søgte at opmuntre Folkene. Specielt maa jeg
endvidere fremhæve Overspillemand S. Petersen, der ufortrødent folgte mig og
gjentagende blæste Signaler fra Punkter, der var meget udsatte. Sergeant Lassen,
Corporal Steen, Undercorporal von Essen og de Menige af 2. Compagni No. 110 Jens
Peter Mortensen og No. 71 Jens Laustsen, især den sidste, have ved deres Energi
og gode Exempel bidraget særdeles meget til at overvinde den paniske Skræk, der
begyndte at bemægtige sig Folkene ved Synet af saa mange Føreres Fald. Endnu
maa jeg fremhæve en Undercorporal af 2. Regiment Just der var farsprængt fra
sin Afdeling og som midt under Fægtningen meldte sig til mig. Han udviste baade
Mod og Conduite som Fører.
Tabet far 2. Compagnis vedkommende er: Capiatin Stockiedt Lieutenant Brønnum,
Dfficeer sa spirant Prior, Commandeer ser géant Bugge, Fourer Kindt (bragt ind
som saaret), de midi. Corporaler Søndergaard og Nielsen, Dverspillemænden e
Amelung og Petersen, 10 Undercorporaler og 83 Menige, i alt 112 Mand.
Cantonnement Remløse i April 1864.
Baumann
Secondlieutenant og Adjudant ved 20. Regiment"
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Billede: Træsnit (xylografi). Udformet som mindebladover 4! danske officerer der faldt på Dybbøl Banke d 18. april1384.
Tekst: faldne ved Dybbøl 18 April1864. "Den krands. som fædrelandet gav. Den visner ei paa falden Krigers Brav".

Sekondløjtnant H. If. Mogensen, 3. Infanteri Regiment. Sekondløjtnant F. 6. W. Reiter, 2. Infanteri Regiment. Sekondløjtnant

A.F.V. Schultz, 3. InfanteriRegiment. Sekondløjtnant F.H. 0. Saande, 3. Infanteri Regiment. Sekondløjtnant V. 0. Kemp 22
Infanteri Regiment. Sekondløjtnant 8. F. Malling, 2. Infanteri Regiment. Skeondlqtnant Knorring (svensk), 22. Infanteri

Regiment. Premierløjtnant R. Rasmussen 20. Infanteri Regiment. Premierløjtnant K F. Bram, 3. Infanteri Regimet
Premierløjtnant P.F. If. Dansøi, / Infanteri Brigade. Premierløjtnant F. K Schau, 16. InfanteriRegiment. Premierløjtna nt JP.

öehrens, 22. Infanteri Regiment. Pranieriøjtnant 0.6. Rosen 3. InfanteriRegiment KorporalR. S. Nellemam, 22 Infartai
Regiment. Sekondløjtnant DJ. Jespersen afMarinen paa RolfKrake Sekondløjtant DP.J Daxthausen, 18. Infanteri Regnat.

Sekondløjtnant J.A. Neergaard, 20. Infanteri Regiment. Kaptajn S. W.R. Lundbye kommandør for 2. Infanteri Regiments 2
Bataljon. Premierløjtnant P.L.D.F. Dansen, 3. Infanteri Regiment Kaptajn E D.F. Ahlefeldt Lauerwigen Kommandør fer 3

Infanteri Regiments! Batdjon. Major EF. Scbau Stabschef ved 2 Division Kaptajn 8. K Jensen, 22. Infanteri Reginats 2
Bataljon. Overlæge DJ Boesui, 17. Infanteri Regiment. Kaptajn D.F. W.B. Ba/and, Kommandør for 22 Infanteri Reghats !

Bataljon. Sekondøjtnant A.F.V. Toxwerdt 2. Infanteri Regiment. Sekondløjtnant B.J. Lundhardt 3. Infanteri Reginat.

Sekondløjtnant L D.B. Brömum, 20. InfanteriRegiment. Sekondlqtnant O.J.F. Irminga, Adjudant ved8. Infanteri Brigade
Kaptajn F.HEH Stockfleth, Kommandør for 20 regiments 2 Kompagni. Kaptajn 8.7. Knauer. Kommandør for S
Infanteri Regiments 2. Kompagù Kaptajn O.P.T. Bruner, Kommandør for 23. Infanteri Regments 2. Kompagni Kaptajn HJW.
Dansen, Kommandør for 3. Infanteri Regimaits5. Kompagni. Major S.P.L. Schack Kommandør for 20. Infanteri Regmuits

/. Bataljon. Oberstløjtnant J.D. Schottui. Kommandør for 20. Infanteri Regiment. Oberst 6.8. Lasson Kommandør fr L.

Infanteri Brigade. Deneralmajor P.B. C du Plat Kommandør for 2. Division Oberst A Bemstorff Kommandør for 17. Infanteri
Regiment. Majir S.L Rosen, Souschef ved Overkommandoen. Prenieriøjtnant EF.M. Schmidt 3. Infanteri Regiment.
SekondløjtnantO.L. Roos (svend), 20. InfanteriRegment SekandløjtnuitJ.S.B. Lundegrei (svensk). 22 Infanteri Régnent.
Udført efter tegniig afUP. Dansen

Kilde: Museum Søndojyllands Mediearkiv/arkiv.di.
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EFTERSKRIFT
Som resten af Jylland, blev Kolding og omegn også besat i 1864 af prøjsiske og

østrigske styrker.

Billede Østrigske soldeter ned vogne forai Kddng Rådus I8E4. fotograf ludvig Thoneens kopi

efter tysk fotograf

Billede

Østrigske sddater

ned vogrE

forai Kdding

Rådus

1864.

Ludvig

Thansen

fotograf:
kopi af

Charles Jand Hanixrg

Den 9. september

1864 forlød

de tremmede

lokalbefolkningens store glæde.
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tropper

atter

Kolding,

til

Efter krigen i I8B4 var der meget at bearbejde; de mange døde ag sårede
mennesker. De påvirkede veteraner og pårørende. Eftervirkningerne af det

katastrofale nederlag og tab af en tredjedel af Danmarks areal og 40% af
befolkningen.
Der var bebov for at indrette sig på de nye tider, mindes de faldne, arbejde for de
danske syd far den nye grænse og bearbejde de mange konsekvenser af

nederlaget
I Kolding kom grænsen til Tyskland meget tæt på, idet den kom til at gå ved

Kongeåen.

Billede
Vanhp

Postkort ræd rrutiv fra

Sogi

Brærsen

vad

Bastrifi Nederlaget i I8B4 havde

særdeles damatiske konsekven
ser. fra /8B4 til 1828g'k gænsen

til

Tyskland

helt

oppe

ved

Kongeåen

Positionen tæt ved grænsen betød bla. også at Kolding fik kongeligt besøg den 7.-

8. december 1884. H.M Kong Christian IX modtog en deputation Ira Slesvig-Holsten
på Svenssons Hotel.

Billede

Skitse tegd af H P.

Haisai

Bhristian IX rædtager

den

Slesvigske

deputation

i

Kdtdng på Svenssons Hotel, der
lå på fjernet af Østergade

og

Helligkirsgade
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Billede

Svenssons

Hotel på fjernet

af

Helligkorsgade og Østergade
Kilde Kolding Stadsrkiv.

Billede

Rendebanen

Engang

"Bortyrestergård",

23.4.I84S,

Benopbygget

10. Lind B JiH.

ved slaget

nedrændt
ved Ko/dng.

1850. Ben 7. december

1884 havde kubnandsgården besag af
Ohr. IX. Bnkr. 1320forsvandt den store

stentrappe
igennem

Ba Bredgade

blev

fart

forsvandt porten og huset i

venstre side Oer kom indgaig igavlen,

som nu Hev tri.

I dag har Pierre

Ejendomme ti!huse i bygningen

Mndesmærker ne sked op rund omkring i Kolding både for ferstE og anden

slesvigske krig, hfoget markant på kirkegården på Tandervej. Meget naturligt
relaterer der fleste mindesmærker til krigen 1848-50. Dels fordi Kolding var
skueplads for et stort slag Dg dels fordi Danmark vandt den krig.

Billede KrigerhBjen på den gamle

kirkegå'd blev alslaret på 25års

dagen ir slaget ved /sted den 25
jdi1875. Sukring S. OBOrmmesk er

deltog vedakloringen
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Oe mange veteraner fra de to krige dannede fareningen De Danske Våbenbrødre.
I Kolding fik de, i 1889, opfert bygningen "Kronborg" efter tegning af arkitekt

Fussing.

Billede Jernbanegade 54. Kddng De Danske
Vaabeirødres

m'ndebygning

"Krtrùrg".

Mindebygintpn

i grænsebyen

Kddng om

kanpene Hr Smierjylland I848-B4.
Kilde Ko/dng Stadsarkiv /arkiv.å.

Vntumana x 1< îmi*hwn IJtuxw un Kmih i»: r«w Swaeuniw»
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Der blev opsat mindesten flere steder. Skamlingsbanken blev et nationalt
samlingspunkt i kampen far det danske syd far grænsen, med berømte talere,

alsang og store falkemængder. I dag er mindesmærkerne atter istandsat og der
er bygget et moderne besøgscenter.
Bet

nye

besøgscenter

på

Billede

Skaniingpbarien

Billede MessingHagstangen Pa Bensbtrg A vis ti! Koidng Byråd

Koldings position som større købstad nær grænsen, betød stor interesse for

"gænsesagen" i alle dele af lokalbefalkningen. Der var stor opbakning til bl.a.
Grænsefareningen og Flensborg Avis. I Byrådssalen på Kolding rådhus, står stadig
en smuk bordflagstang i messing med tak fra Rensborg Avis til Kolding Byråd for

støtten. Det var borgmester Søren M Jensen (A) der på Byrådets møde den 28.
marts 1949 kunne takke avisen far den smukke gave.
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Der skulle gå 5G lange år fra nederlaget i I8G4 til genforeningen i 1920. H.H Kong
Christian X kunne da ride over den slettede I8G4-1920 grænse, på den hvide hest,
den 10. juli 1920. En del af Sønderjylland (Slesvig) var vendt hjem til Danmark.

Billede: Kong Christian Xpå den hvide
hest

ned

Frederikshgj

den

lille

nellem

pige

ved

Taps

og

Christiansfeld den IB juli ISCO.

Idag er der en bronzestribe og -skiJptur, udfort af demming

Jarle på stedet ved frederikshej,

hvor gænsen gik I8G4-

f320 En ide fra Genforenings- og Grænsenuseet,

somjeg er

stolt over at have fået Byrådets opbakning til.

Billede Bronzestriben og -skidptiren blev afsløret af
H.M. Dronningen i forbindelse ned deri på grund af

Corona

fårsinkede fejring af genforeningsubilæ et

den 13. juni2021

Billede
fårmdfer

Genforenings-

og Grænsenuseet

i dag historien om tiden under

tyske styre

genforeningen

tiden

op

til og

Oet ligger

omkring

få hundrede

neter nord får den tidligere grænse ved
frederiksfej.
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Dette lille hæfte fortæller, ganske kort om ni mennesker fra
Kolding og omegn der deltog i krigen i Iæ4 og desværre
mistede livet derved.
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