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FDRDRD
12023 er det 2OD året far Otto Frederik Vaupells fedsel i Kolding. I den forbinde Is e
arbejder jeg på et hæfte om hans interessante liv og den store tapperhed, han
udviste i kampen for Danmark. Han deltog med hæder i både ferste og anden

Slesvigske krig, 1848-50 og 1804.
I forbindelse med arbejdet med indsamling af oplysninger om Vaupell, er jeg bl.a.

stødt på ni andre skæbner Ira Koldings omegn, som deltog i krigen i I848-5D. Men
hvor Vaupell overlevede begge krige og skrev
særdeles interessante bager om dem, så har
de ni mennesker fra vores lokalområde, det til

felles, at de ikke har kunnet fortælle om

deres oplevelser.
krigen.

De mistede alle livet i

Jeg mener de bestemt også fortjener omtale

og jeg forsager i dette lille hæfte, at vise hvad

man kan finde af spor efter dem, i dag.
Der har naturligvis være soldater fra selve
Kolding med i krigen i I848-5D, men jeg har ikke i tabslisterne eller andre steder
fondet nogen, der mistede livet i den krig. Derfor er de her omtalte, alle fra
Koldings omegn.

Jeg er hverken lokalhistoriker eller forfatter. Jeg interesserer mig blot meget før
vores lokalhistorie og vil gerne formidle den for andre. Så jeg håber det alligevel
er lykkes mig, at fortælle lidt om disse menneskeskæbner og vise hvad man

egentligt kan finde om dem, mange år efter deres kamp og død for Danmark.

Saren Rasmussen
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NIELS JENSEN
Det 1er ste menneske jeg fandt oplysninger om, er Niels Jensen. Han blev fadt den
II. januar 1820 i Jordrup. Jordrup sogn herte på daværende tidspunkt til Ribe Amt
Niels var son af gårdmand og sognefoged Jens Andersen Ravn og hustru Maren

Jeppesdatter.

Billede Udsit afkirkebogen ir Jnrthjp kirke dai II. januar 1820.

Niels Jensen mistede meget tideligt sine forældre. Hans foder, Jens Andersen

Ravn, cfade i 1822.
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Billede: Jarthp kirke Kilde Linhrskov ogSnegns Loka/h'stiriske Arkiv.

Efter faderens død giftede

moderen, ffaren Jeppesdatter,

sig med Peder

Sørensen. Desværre døde müderen også, blot to år senere, i 1824. Niels flyttede
med stedfaderen til Lindeballe, hvor han voksede op og blev konfirmeret i 1834.

Billede Lindeballe kirke hr tonets ti/byging i1324. Kilde Sive LokaHistoiske Arkiv/okiv. d.
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Niels Nielsen blev underkorporal
Soldaternummer 28.

ved 4. Reservebataljon,

4. kompagni.

Fjerde Reservebataljon der oprettedes den 19. april 1848, herte i felttoget 1848 til

3. Brigade, Rye, og stod i juni i Nordslesvig, i juli og august ved Vejle. Om vinteren
kantonnerede den i Pjedsted, nord fer Fredericia.

I felttoget 1849 herte den atter til Ryes Brigade. Tog Haderslev den 3. april. Deltog
i Slaget ved Kolding og Slaget ved Fredericia Under våbenstilstanden stod den fea

august 1849 til 13. juli 1850 i Vejle.
I felttoget 1850 varden i 3. Brigade, under Schepelern. I august gik brigaden imod

Frederiksstad. Efter erobringen overdroges dens fersvar til 4. Reservebataljon og
7. Bataljon. 1851 og 1852 stod bataljonen i Slesvig. Den opløstes den 15. maj 1852.
Niels Nielsen faldt i kampene ved Ejstrup, den 23. april 1849. Kampene falgte

umiddelbart eller Slaget ved Kolding, der var et faltslag i og omkring Kolding. Den
danske styrke var på over 40.DDD mand mens preussernes var på omkring

50.000.

Billede Rasmjs Henrik Kruses akvarel af "Slaget ved Kddng". Kilde Bat Kinkige Bibliotek.

Niels blev begravet på Harte kirkegård, den 27. april samme år.

Billede Mindesten på Herte Kirkegåd ir fdthe i Eistrip. den 23. april 1849. Mindesmærket mer

de tre tolde i Sieget ved Ejstrip 23. april 1849, der blev begravet på Hate Kirkegård er
tilvqebragt vedgaver fra sopet i 25-ret ir slaget Mindesnærket afcieredes den 24. april 1874
Mindesmerket o en hg. iregelrnessigt tornet blød ipaitsten ned et nv/nrktrs På stenens

torer erindugget navnene "P. Cbr. Pedersen H Thoreen S. Lassen".
Mindestenen hviler på ai tillægget (paritsokkd, hvari r indægget:

"LYSTRUP4P BT. 4C. BSTBL

BRMERSLEV 4 R. BT. 2C. 8AMMELBABBRUA8ERI28T.FALUEHISLABET VE9EISTRUP23AP. 1849
M9D'SL. H9LSTEHERHE".

Niels Jensen står ikke på mindestenen. Men ifalge bogen "Krigen 1848,1849,1850

og de faldnes minde" udarbejdet af A. D. Cohen og udgivet i 1851 af M C. Hempel i
Odense, så er Niels Jensen Ira Jordrup faldet den 23. april og begravet på Harte
kirkegård, den TI. april. Det er derfor underligt hans navn ikke er på stenen.
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4. 28.

Uiibercorp. Slicfß 3<nfen SûTbeiup, falben b. 23 H pr il, begrauft paa ^arl^c Äirhgaarb b.
27 «prit.

Billede Odrit afade 128 i "Kripi 1848.1849.1850og (fo rides rinde".

I Harte sogns kirkebog står: "trende danske Soldater, faldne i Slaget den 23. April
og fandne paa Eistrup Mark”. Altså ingen navne, der kan hjælpe os, til at algøre

hvem der er begravet i Harte. Men farklaringen er sandsynligvis, at Peter
Christian Pedersen Ira Ester Brønderslev, der er opfert på stenen, slet ikke er
begravet i Harte. Han hviler i stedet på Bramdrup kirkegård. Her er hans navn

nemlig også opfert på mindestenen. Det betyder at Niels Jensen ligger ved

mindestene i Harte, men altså veden misfarståe Ise eller farveksling ikke er opført
på stenen.
Billede Mindesrærke aver de fdihe i

treårdaigai I848-I85Bpå Bramdrupdam
Kirkegård

I 25-året hr

deres

død

besluttede burene iBranhp at sætte

et nindesnærke for dem Det b/ev akleret
den 2. rrej 1874. Overst på stenen står:

"Takneniig

Brandy

Erinding
Spy

fra

den 23.

Beboerne

/

April 1874."

Nederst er nindetavlai ned navnene på

de beyavede sant et digt: "Heltesjæle!
Kan I Skue Ned ti! Banak, fra Jert Eden

Seer I og en hdiig læs B/ussai Bet er
Kiæriitfødais.

Edas Brav

vi kialigst

frede Vikan ikkun Hædre Eder. Bramdrup
Beboere "

Navnoie på nindetavlen er: "Ha beyoves
II Baske Krigae da kidt i Slaget ved

Kddng

23 Ap 1848. Kapad

Saen

Buay af S. Batdll. Kap Bendt August

Andasøi

Ondakap

Hans

Lykkedqær. Meng Hans Knudsai

Nidsen
Jeppe

Petasen Kirkebynwk. Mads Johansen May Mads Nidsen Abd. Cfristai Laustsen Naaa Pater

Ohristensen Bradev af 4. He Jo Undajætp' Espen P. Bostrup afJr. Nids Lasen Langebaghins. "
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JENS THOMSEN
Den næste viskal beskæftige os med er Jens Thomsen. Han er fadt den 2D. april

1824. Han er døbt i hjemmet den 21. april og fremstillet i Alminde kirke den 27. maj
samme år. Hans farældre var tjenestekarl Thomas Jensen Dg hustru Ellen
Nielsdatter.
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Af folketællingen i 1845, hvor han er 21 år, kan vi se at Jens er skrædder og bor
hos forældrene i et hus i Aagaard, Øster Starup sogn. Faderen er da daglejer.

Billede Udsnit affolketællingen ir Aagaard 1845.

Jens Thomsen blev menig i 6. Linie Infanteri Bataillon. Denne Bataljon var i kamp
ved Dybbol og senere Fredericia ved den stærkt befæstede Treldeskanse.

Billede MBo'i ned Irenstilling affangen kr fre/deskansen den B. jidi 184S.

Udfaldet fra Fredericia, natten mellem den 5. og B juli 1849, udgør et af de vigtigste

slag i første slesvigske krig og en afgørende sejr for Danmark.
De danske tropper var på tilbagetog, opad i Jylland. Danskerne ville forsvare den

nordlige del af Jylland. Samtidig skulle de forsvare Als med dets brohoved ved

Sundeved, og Fyn med brohovedet ved Fredericia. Den slesvig-holstenske hær
fulgte efter den danske hær.
15.000 danske soldater under General De Meza trak sig tilbage over til Als.

Brohovedet ved Sundeved, blev besat af tyskerne. Her stod 2D.DDD tyske
-12-

rigstropper. Hovedparten af den slesvig-holstenske hær fulgte efter den danske
hær.
Danskerne havde 7.DDD soldater i fæstningen i Fredericia by under ledelse af
oberst Lunding. Desuden en reserve på Fyn.

Den preussiske øverstbefalende, general Karl Ludvig Ernst von Prittwitz, lod hele
den resterende slesvig-holstenske hær belejre Fredericia, den 9. maj 1849.
General Eduard von Bonin ledede belejringen. Ivfens resten af den danske hær,
under general Diaf Ryetrak sig yderligere nordpå.

Fredericias befestning bestod af en vold med 9 bastioner samt en ID meter bred

og 5 meter dyb grav omkring volden. De tyske styrker byggede farst 4 skanser,
hvorfra de kunne beskyde byen og derefter yderligere to skanser. Den 5. kaldet

Treldeskansen, var senere den Jens Thomsens bataljon var med til, at angribe.
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Det store udfald bestod af et større angreb ud af byen mod nord, kombineret med
en skindmanøvre hvor tø flåder på i alt 44 fartøjer, skulle foregive at ville
landsætte soldater og dermed optage dele af den slesvig-holstenske hær. Den

danske hær angreb kl. I, den 0. juli. Natten var varm og en tyk tåge skjulte de
danske troppers bevægelser, derudover var Fredericias gader dækket af strå, før
at dæmpe lyden af soldaterne lur fjenden.
Styrken under general De Meza angreb skanse nr. 3 og 4 og det nærved liggende

batteri. Den dækkede også området mellem skanse 4 og 5. De erobrede skanse nr.

4 og mortér batteriet Ingeniørerne begyndte omgående ødelæggelsen. Foran
skanse 3, gik angrebet i stå. Kort efter gik slesvig-holstenerne til modangreb. Den
danske 2. Lette Bataljon og det 2. Jægerkorps trak sig tilbage. General Bonin

beordrede de sidste slesvig-holstenske reserver til at fortsætte angrebet Den
danske general Schleppegrells brigade gik til modangreb på den slesvigholstenske brigade. I mellemtiden stod solen op. Det betød at General Bonin kunne
se hele slagmarken og det stad klart far ham, at hans venstre Ilanke var på

tilbagetog. For at redde resten af hans korps, beordrede han tilbagetrækning. Så

da Schleppegrells brigade atter angreb, var slesvig-holstenerne på tilbagetog.
Danskerne kunne indledte forfølgelsen.
Diaf Rye beordrede to bataljoner til at omgå Treldeskansen, far at blokere for
forstærkninger. De tre øvrige bataljoner stormede Treldeskansen. Kampene gik i

stå, men danskerne Hk forstærkning af 8. Bataljon af Moltkes Brigade og
halv batteri et Tillisch. Så blev skansen erobret Klokken var da omkring Ure.
Hovedkampen var forbi kl. Som morgenen, den B. juli. Resten af dagen fertigte

danskerne slesvig-holstenerne, indtil de nåede en stilling vest far Fredericia. Efter
kampene ved Fredericia blev der indgået våbenhvile.

Jens Thomsen var faldet ved Fredericia, den B. juli 1849. Han blev begravet på
Trinitatis kirkegård 8. juli i "Kæmpegraven" under navnet I. Thomsen. Der hviler i
alt 458 i "kæmpegraven".
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Billede Mindesnærket ved den store fæHespav på Trinitatis kirkegård i Fredericia

Ben kaldes

også "Kænpe^aven" og det ned godgrund Ben nåler 51 nater i længden langs Kongensgade og

14,5neter på siderne Ben B. jidi i1853blev den store krigergrav og mndesmærket indviet. Ben
!,35nater høje stensætning er udfort i granit afden københavnske stenhugger HA. Klewing nens

billeduggeren H. I/K Bissen skabte bronzerelieffet,
begraver deres kamerat.

der forestiller to danske landsoldater,

der

Bækstenene på den vældige ^antmr ankring tællescpaven rummer

navnene på de 458danske soldater der hviler her.

Billede Nærbillede af HW. Bissens
bronzerelief på nindesnærket.

F»h,

j ChWrfÂNSFÎfl.-..
sL b•/■c^brrufl

v’ tolu n sen -l

MS’ tiepr-H■‘NIELSEN M AALE •

NICDLAJ MÖLLER
Nicolaj Moller er fadt den 8. januar 1825, i Bojskov, Tyrstrup sogn, der dengang
hørte til Haderslev Amt Hans farældre var indsidder og daglejer Christian Møller

og hustru Hanne Marie Mortensen.

BiHetk Ildsrit afkirkebogen 6r Tyrstrip kirke den 8. januar 1825.

Nicolaj voksede op i Bojskov og blev konfirmeret i 1841 i Tyrstrup kirke.

Billede Maleri af den oprindelige
Tyrstrip kirke sonden så ud hr
neirydingen

Nationalmuseet.
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i

1863.

Kilde

Han blev menig ved 10. lette Infanteribataljon, I. kompagni, soldaternummer 159.
Nicolaj Møller døde af strubesvindsot på Faaborg lazaret den 13. maj 1849.

Strubesvindsot

kaldes også strubetuberkulose, det indebærer lammelse

af

strubens muskulatur, blødning Ira struben og særlig stærk afsondring i struben.

Nicolaj Møller blev begravet på Assistens kirkegård i Faaborg, den 19. maj 1849.

Rillede Postkort ned krigergwen på Assistent kirkegård ifæborg Kilde læborg Bybistoriske

Arkiv/arkiv.å.

Billede fællesgraven og nrnmentet ligger snokt ned ti! læborg ford. Kilde arkiv, tk.
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RASMUS SORENSEN
Rasmus Sørensen, søn af husmand Søren Pedersen og hustru Anne Kirstine
Rasmusdatter, blev fadt den 31. juli 1825 iJordrup, Jordrup sogn, Ribe Amt

Billak Udsnit af kirkebogen for
Jortbip sogi Afliante årsager
er diben oibt på side IBSlangt
Ira de enige dette i1825.

Han blev konfirmeret i 1840 og af falketællingen i 1840 kan vi se, at Rasmus er
kommet ud og tjene pä gärden Damgärd i Jordrup, hos Christen Brødsgaard og

Chatrine Marie Nielsen.
-18-

/
;
’^Z«'****y
y
.
Billede Odsnit affolketællingen tor Jtrtdup i1840.

f

y

Zrxx*

Rasmus Sørensen blev menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, I. kompagni,
overkomplet nr. 122. Jens Thomsen (side 12) Ira Almind, som vi tidligere
beskæftigede os med, hørte til samme bataljon.

Rasmus blev meldt savnet efter kampene ved Fredericia den S. juli 1849.

ffa//.rrïr/„ f'/trtsüwtsrn ”storms* eg tagfg.nnJrr l'ff/isMd f/v f 'mfcric/i (Irri 6Ji(t( 1^4.9
Billefe "Batteriet Efristiaeen sternes og tages under Udfaldet frafredfeda den 6. Jdil843".

Kilde: Bet Ktj. Biblioteks billedsariing.

- 19-

Billede

^rrfrricia, b. 0. Juli IM9.

"frederida

d B. Jdi 1849". “Damebroge

plantas paa dan sdst overvindene Skandse". Kilde
Det Kgi. Bib/itidts billedsarding

bene ^ianD|c.

*.----

Rasmus Sørensen er begravet på Trinitatis kirkegård, den 8. juli i Kæmpegraven
! fallesgraven. Hugget i granit "R, Sørensen lordrup".

Dillade Inkmetitnsplade ved krigerff'aven på Triritatis Kirkegård
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PEDER ANDERSEN
Peder Andersen blev ledt den 18. februar 1827, i Viuf Hans lurældre var indsidder
Anders Pedersen og hustru Karen Henriksdatter.

Billede Udsnit afkirkebogen fbr Viufkirke 18. februe' 1827.

Billede Postkort ned Viufkirke Stenders forlag

Familien flyttede til et husmandssted i Pjedsted senest 1834. Peder Andersen blev

konfirmeret i 1841 i Pjedsted. Peder var tjenestekar I på Follerup Mølle i 1845.

-21 -

Billede Bollerip ndie ukendt årstå Kilde

Lokadisttrisk

Arkiv hr

frederida

og

Onegi /Arkiv tk

Peder Andersen blev menig ved B. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, overkomplet

nr. 106.

Hen blev såret i Slaget ved Kolding, den 23. april 1840. Han blev derefter bragt til

-22-

Billede "Be Baiskes Anyeb paa Koking og hæderlige Kanp ned InsLrgentnæn d 23April1848".

Kilde Bet Kg! Biblioteks billedsaniing.

Bogense lazaret hvor han desværre algik ved døden, den 3. maj. Han blev
begravet på Bogense kirkegård, den 7. maj.
Billede

Monu

ment på fælles
graven på Bogen

se

kirkegård

hvor ti. a Peder
Andersen fra Viuf
hviler

sammen

rronge

ned

soldater,

ånde

der

døde

Bogens
fotograf

Mikkelsen

på

lazaret,

Arnold
Kilde

Nationalmuseet,

BamH'k. Licens CC-BY-SA. Creative Cornions

NICOLAJ NIELSEN DAHL
Nicolaj Nielsen Dahl blev fadt den 12. juli 1825, i Nr. Bjert Forældrene var husejer

og daglejer Niels Nicolajsen Dahl og hustru Anne Jørgensdatter.

Billede Udsnit afkirkebogen hr E/tang sogn Narre Bjert Sqpi Nev farst i 1924udskilt fra Btaig

Sqgi

Billede Utfarit afkirkdnpi far Eltang styr om N. a Nicolais konkmetion nederst.
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Billede
der

Eltang

også

kirke

Ungered'e

som sotfiekirke hr Nr.
Bjert indtil Nr.

Bjert

kirkeblev opfed i1883.

Kikk

Kddng

arkiv

/

Stads
arkiv.dk.

fotograf Balesen

Billede Kort over orrådet ved Eltang og Nr. Bjert.

Nicolaj Nielsen Dahl blev korporal ved I. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni,
soldaternummer 70.

"første Forstærkningsbataljon oprettedes 16. august 1848 af det mandskab, der
havde trukket frilod ved udskrivningen 1841-48. Bataljonen forlod København 13.

november 1848 og stod mellem Ribe og Vamdrup. I felttoget 1843 hørte det i
-25-

begyndelsen af april til 2. Brigade, senere samme måned flyttedes den over i 3.
Brigade og deltog i Slagene ved Kolding og Fredericia. Vinteren 1849-50 stod den

i København. I felttoget 1850 var den i B. Brigade. Derefter stod bataljonen i
Dannevirkestillingen. 1851 og 1852 stod den med tre kompagnier i Rensborg og
med et kompagni i Angel."
Kilde Rigsakivet

Slaget på Isted Hede fandt sted den 25. juli 1850. Omkring 40.000 danske soldater

kæmpede mod 27.DDD slesvig-holstenere. Preussen havde efter stormagternes
pres trukket sig ud af krigen, og slesvig-holstenerne stod alene tilbage, men
mange tyske Irivillige meldte sig under den slesvig-holstenske trikolore. Den
danske hær under general Krogh var nu overlegen i antal og den var bedre

uddannet end fjendens hær. Efter meget hårde kampe, med store tab, var
danskerne sejrherre.

Billede K. Hansen-Restrups

"Slaget ved /sted d 25. Jdi1850". Stadas forlag

N. F. S. Grundtvig skrev i 1850 "Det varen sommermorgen". Grundtvigs to sønner,
Svend og Johan, deltog i Slaget ved Isted. Sangen lik i I8B4 melodi af P.A. Heise.
-26-

1) Det var en somærmorgen

de holdt dem ej tilbage

endru far det Hev dag.

da yppedes på heden

ræd bange suk og tråd
ræn sang far dem rrøf Brage

et Holger-Danske-slag

Vågiop tü heltedåd

Da sol stod op i ester,
den næppe var at sa

E) Guds fred ræd vore døde

og alle faglerøster.

i Darrærks rosengård

i struben kvaltes de.

Guds fred ræd dem son Hede

2) Det var på Isted Hede

var kærliÿied ræd ala

af dybe hjertesår!

og så i Øvre-Stolk.

de store og de snu

far garde Danrarks ære

som ville stå og falde

da stred det danske falk,

ned leven askeg-ål

ja far den (fanske tinge

og far det danske lad

7) Gud gav en herlig sejer

stred heltene (fe inge

den lange sonærdag

son ganie Hldetanl

fra rærgengry til niddag

det tardned slag i slag
3) Dér faldt den gade nordrand
den (JærveSchteppegrell.

tren da i niddagsstedet

han raped ner ej kugler,

da vindet var gddsædet

end ha^ det hårde fjeld

til Daiærks cfrcmngstd!

rær så den gyltfae sol

Dér faldt den balde Læssøe
i heJte-rænddoræ- år.

8) fra Alstil Danevirka

og far den (biske Iwe

fra Sli til Ægirs dr

det var et hjertesår!

skal Darirerks lover springe
på gyldengund som far.

4) Der faldt i ingdone blaæter

Hos argler og hos friser

så nwgen rnrig svend

i genfødt vemdag

at tysken trar det næppe,

skal synges kænpeviser

vi range har igen.

om sejrens jdida^

Dog synger daiske (frenga

9) Dg hver gang Danærk græder

de slår i vænget tip
som hioîEteme i enge

gJdtårer ræd giddaig

hvert år de vtkser qp!

og hver cpg ejet perler

ved liflig ventdssang
5)Tak væredanske piger,

da hvælve raseritelte

son græde nu i Ion

dam selv ved havets bred,

far broder og far bejler,

hvor Darærks jdihdte

som rrufer far en son!

fik deres lejested!
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Billeck Maleriet af "Margenen efter Slaget på Isted Hede" afJörgen Some Statens Musemi hr
Kmsts smiing PiHic domain

Billeck Jörgens Somes meieri: "fe/tgudstjeneste ved Bamevirke efter Slaget ved Isted", melet i

I85S.

-28-

Billede Postkort ned "Istedøvoi på krigergaven i Barring".

Stenders fortag

Det mest kendte mindesmærke far Slaget ved Isted lindes på Rensborg gamle

kirkegård. Her blev den afsløret på I2års dagen far slaget ved Isted, den 25. juli
I8B2. Det blev flernet af prøjserne i 1864. De opstille løven i gården til
Zeughausmuseum på Unter den Linden i Berlin, i 1868. Laven blev i 1878 flyttet til

kadetakademiet i Lichterfelde. Efter afslutningen på 2. verdenskrig kom løven til

Tøjhusmuseet i København. Her stod den til Rensborg byråd i 2009 anmodede om,
at la den retur til sin oprindelige placering. Det indvilgede den danske regering i
og den 10. september 2011 vendte den tilbage.

Billede Oarrirog og Istedwen Postkort Støiders forlag

-29-

Nicolaj Nielsen Dahl, blev såret ved Isted den 25. juli. Han blev fert til Fredericia
lazaret hvor han desværre døde, den 3. september, samme år.

Billede: tito^ak.

etter krlæg af Niels Siemsen

"Arrhiancesddater",

ned notiv Ira Treirskrigen 1848-1850.

der hjælper sårede Kilde Musam Sanderjyllands Medearkiv.

Billede Postkort ned Pefruert kirke i frederida det tjente son /æret og anruitionsdepot
tnier ferste slesvigske krig
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Nicolaj Nielsen Dahls lig blev bragt Ira Fredericia til Narre Bjert og begravet på
Eltang kirkegård, den 8. september.

Billede Nicdej Nidssi Ddis yavsted på ELtaig kirkegsd "NEDDLAI NIELSEN DAHL. /EL N. BJERT
12. JULI1835. /SAARET VED1ST.ED/25JULI L850. D. 3. SEP. S A. /TRDSIN KDNEE /SIT LAND/

DANSKEM/ENDOD KVINDER/SATTEDETTEMINDE/1830"

-31 -

SOREN PEDERSEN UNNET
Saren Pedersen Linnet blev fadt den I. maj 1818, i Skanderup, beliggende i det

daværende Ribe Amt Son af forældrene, som var husmand Peder Christensen
Linnet og hustru Anne Kirstine Sørensdatter.

Billede Udsnit afkirkebogen hr Skanderip sqgi nej 1818.

Billede Postkort ned Skanderup kirke Stenders Brlag

Den I. november 1839 forlod Søren Pedersen Linnet Skanderup og drog til Andst
hvor han havde faet en plads i et år.
Søren Pedersen Linnet blev underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 3.
kompagni, soldaternummer 42.
-32-

Bilede:

"hrstærk-

nings-Jæ gerkorps

erobre et fjendtligt
Havbatteri

ved

Rands fjord under

slaget ved frederida,

Æ juli

Malet

1849".

af

Mels

Smonsen, 1849

/ irederiksborg Mu
seets samling.
seets

Andet Forstærkningsjægerkorps oprettedes i Fredericia den 21. april 1849 af 4 af
jægerkorpsenes depotkompagnier. Fra september 1849 til juni 185D stod det i

Kobenhavn. I felttoget 1850 hørte korpset til 5. Brigade, deltog i Slaget ved Isted,
stod herefter i Oannevirkestillingen. 1851 og 1852 stod korpset i Sønderborg. Det

opløstes 15. maj 1852.
Kilde: Rigsakivet

Billede:

"Danske jæp'sddater på post". Litotpa/i af IW. 7egpe- S Kittendorfls Hth Inst efter

hiægafF.C. Lad Kilde Det Kongelige Bibliotek.
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Billak

"Irkntaist ! jætprktrps". 1848-58. Udsnit af notai af H.B. Brasai fào LKJ 2883.

Satkrborg Blots Musam

Saren nåede alene at være med til og med Fredericia, her faldt han den 6. juli 1849,
Han blev begravet på Trinitatis kirkegård den 8. juli i Kæmpegraven /

fællesgraven. Hugget i granit "S. Pedersen Skannerup”.

Billede Underjæger af 2. jægerkorps rrsleri af F.C. Lind 1850.
-34-

HANS CARL JENSEN
Hans Carl Jensen blev fadt, den 26. september 1816, i Vester Nebel. Son af

husmand Jens Christian Hansen og hustru Margrethe Jensdatter.

Billede: Udsnit afkirkebotpi kr Veste-Neid kirke den 2S. septenier IBIS.

Hans Carl blev døbt i Vester Nebel kirke, den 17. november 1816 og han voksede op

i området hvor han også blev konfirmeret i 1831.

Billede Vester Nåd Kirke Kilde Vester Nebd Lokallistariske Arkiv.

Hans Carl er i 1834 registreret som "møllerdreng" i Vester Nebel. Han arbejder

altså ved den lokale mølle.
-35-

r '

J

JBL

'Ie* C.

Billede Kort ova Vesta Nebel nolle fra ca 1821-53. Mdta va det af Hans Andeæ IMJff 1734-

1842. Kilde Vesta Nebe! Lokallistaiske Arkiv.

Hans Adw Wff (1784-1850) qeù Vesta

Nebel nolle nas Hans Cal abejdede

da.

W qede også Vesta Nebd kirke og i 1834
blev

han

valgt

Stænderlbrsaniing

til

ndan

af

Vibag

I de sidste 4 år af hans

politiske kariae va han aldaspræsidat og
ledede nodane Ha blev tildelet hædastitIen

jostitaåd
Kilde Vesta Nebel LokaHistaiske Arkiv.

Hans

Carl

Jensen

blev

menig

ved 4. Reservebataljon,

I. kompagni,

soldaternummer: 222.

Fjerde Reservebataljon oprettedes, den 19. april 1848, horte i felttoget 1848 til 3.
Brigade, Rye, og stod i juni i Nordslesvig, i juli og august ved Vejle. Om vinteren
kantonnerede den i Pjedsted, nord fer Fredericia. I felttoget 1849 herte den atter
til Ryes Brigade. Tog Haderslev den 3. april. Deltog i Slaget ved Kolding og Slaget
-36-

ved Fredericia Under våbenstilstanden stod den Ira august 1849 til 13. juli 1850 i
Vejle. I Felttoget 1850 var den i 3. Brigade, Schepelern. I august gik brigaden imod

Frederiksstad. Efter erobringen overdroges dens Forsvar til 4. Reservebataljon og
7. Bataljon. 1851 og 1852 stod bataljonen i Slesvig. Den opløstes den 15. maj 1852.
Kilde Rigsarkivet

Hans Carl har altså kæmpet i Slaget ved Kolding i april 1848.

Jiiap i

»rn 23»t

Billede "Kanp i Ktdiing den 23de April1848". Hans Bfristiai Hemberg xylograf. fatogpaf Kilde

Ret KgL Biblioteks billedsarriing

-37-

Billede

"De

Danskes

og

Anpeb paa Kdking

hæderlige

Karp

Instrgenterne

mod

den 23.

April1843" Ki/fe Det Kg!

Biblioteks billedsarriing.

Derefter ved Fredericia i begyndelsen af juli samme år. Han faldt i kampene ved

Fredericia, den G. juli 1843.

Billede Litog'af ned notiv fra Treårskrigen I848-5D. "Slaget ved frefaida den S Jdi 1843".
Museun Send&jyllands Medearkiv.
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Billede Postkort rred "Episode afSlaget ved frederida".

Billede "Ben tapre landsoldat" opstillet i frederida

Monumentet af Landsoldaten (oprindeligt "Den tapre Landsoldat") i Fredericia,
består af en støbt 3,75 m høj bronzestatue på et 2,5 m højt granitlodstykke,
Rankeret af seks 168 pd. morterer også i bronze. 2 af dem er krigsbytte Ira 1848.
På støtten er der indskrevet: "6. juli 1849"
-39-

Monumentet blev rejst til minde for landsoldaterne ved I. slesvigske krig. Det er
skabt af Herman Wilhelm Bissen og rejst i 1858. "Landsoldaten" er det ferste
monument i verden for den menige soldat

Billede: Postkort ned Dannebrog og Mdsddaten Stenders Mag

Den tapre landsoldat Ira Vester Nebel, Hans Carl Jensen, er begravet på Trinitatis

kirkegård, den 8. juli 1849, i kæmpegraven /fællesgraven. I granit er hugget "H.C.
lensen Nebel".
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LAURITZ POULSEN
Lauritz Paulsen blev fadt den 22. oktober 1826, i Tyrstrup. San af gårdmand Poul

Detlevsen og Anne Catrine Matzdatter.

Billede Udert efkirkdnpi ir Tyrstnp kirke nktnbo' 1828

Lauritz vari 1845 medhjælper ved muremester Jorgen Madsen og hustru Anne
Lindberg og to born, i Stubbum ved Aller.

Billede Udsnit effolketællingen for Tyrstrupsgi H845.

Lauritz

Poulsen

blev

menig

ved I. Forstærkningsbataljon,

4. kompagni,

soldaternummer 206. Nicolaj Nielsen Dahl (side 22) tjente i samme bataljon og
kompagni. Så de har kæmpet side om side. Dog falå Nicolaj i Slaget ved Isted i
I85D.
11. Forstærkningsbataljon kæmpede Lauritz Poulsen med i Slaget ved Kolding, den

23. april 1849,
-41 -

Billede Hr- og bagside af tysk mndemedaije ir Slaget ved Kddng

"And an insern Sieg bei

KOLDING"/"d23Ap49".

Billed* "Sdiadit bd Dddrg in 23sto April1849". Kilde Det tø. Bidiotdcs biHedsrding

-A2-

Billede Litografi til erindring om slaget ved Koling 23. april 1843. Tekst: "Henlig den (hg byen
blev bonbarderet, og en de! afbyen afbrændte og de feste afindvånerne natte flygte ned koner

og børn Ira alt hvad de ejede og det såe jannErlig ud kreaturerne lob på gaden og brølede hele
dagen Oa lovede jeg den alnsgtige

vore Mædres Abrahans /saks og Jacobs Bud dersom

Herren ville skåne mg og nin fam'He og nit hus da vilde jeg lade opskrive på nine dør, at den
Alnsgtige har bevaret nit hus nen da jeg ikke fandt det såpassende tornade!st nit næringpfag,

så forandrede jeg nin beslutning og lade det sætte på en tavle ti! en dacjig eringiing i nit huus,

hvorfor jeg takker den alnsgtige Bud Herren bevare vor indgang og udgang Ira nu af og indtil
evig tid Anen

Kding den 4. Jdil85l. Peter Hansen Wuff. Ære være Bud idet høje, Ired og velsignelse påjorden "

Billede "Slaget ved Koling den 23. april

1843". Oet Kongelige Bibliotek. Licens BO
BY-H0-H030.
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Billak "Karpei iKddng" afHais Cfristian Henneberg xyloyaf fotograf. Kilde DetKgl Bidioteks

billedsariing

Lauritz Poulsen blev såret ved Gudso, den 7. maj 1849. Han blev overfart til
Fredericia lazaret Han døde på lazaret den 8. maj.
Billede Kortover troppernes placering ved fægtringen ved

Budso

Billede "Budsoe den 7de Mai 1843”. Bing S Fers/ew. Kilde
Det Kg! Biblioteks billedsarding.

-44-

Billede: Tysk billede og tekst "Træfningen ved Budsø". "Tidig den 7. nej1843, knapt / 888 skridt

fra Nr Bjert, stødte slesvig-holstenerne på fjendtiige kolonner og det kom ti!en forpostlægtning,
hvorunder danskerne blev devot tilbage til landsbyen Budsa Vedde her opkastede skanser, kom

det til enkanp der kostede begge sider snerteUge tab Bier kere tiners kanp trak danskerne
sig tilbage og en anden livlig kanp udspandt sig ved landsbyen Snoghøj, der forhindrede danskerne

i at indætte deres kavaleri her, og ned hvilket de hastigt måtte rykke tilbage til Fredericia.

Benerai Banin roste for øvrigt ien dagsbefaling nodet og udholdenheden hos santlige tropper. "

Billede Karpen ved Gudsø
7. nti 1849. Titti: "Kanpf

da Schleswig

Htisttin-

ischai Trippen nit den
OäBi bei Gudsoe am 7ten

nti 1850".

Litogpak:

Valag

des

Lithop'. Instituts von 0. M

Kating in Hanbag
Kilde Arkivet ved Dansk

Ceitrtitib/iotek

for

Sydslesvig /arkiv.dc

Lauritz blev begravet på Trinitatis kirkegård, den ID. maj, i Kæmpegraven /

fellesgraven. Hugget i granit: "L, Poulsen Thystrp".
-45-

ERERSKRIFT
Den 8. maj 1852 underskrev stormagterne England, Rusland, Frankrig, ØstrigUngarn og Preussen den såkaldte London-protokol. Protokollen lastholdt status

quo,

det vil sige det

danske

overherredømme

i Slesvig og Holsten.

Hertugdømmerne måtte dog hverken sluttes sammen med Danmark eller med
hinanden. Først elter udskrivelsen kunne myndighederne i den danske helstat
genoptage kontrollen over hertugdømmerne.

For Danmark havde mange mistet livet og mange andre havde fysiske Dg psykiske
sar.
Der var en stor glæde i befolkningen over sejren. Der var et naturligt ønske Dm

og behov far. at mindes de faldne, mindes slag og særligt sejrene samt specielt
heldemodige handlinger, Kolding, der havde været centrum far det stor slag i april
1849, var ingen undtagelse.

I Kolding by er der mange minder Ira denne krig. Der er de direkte, som feks.
skudhullerne i poten Ira Helligkorsgade til Borchs Gård. Kanonkuglerne indmuret
i det gamle borgerhus i Helligkorsgade 18.
Billede Porten til

Borchs Bård med
skiMer

Ira

april 1843.

Billette

Helligkorsgade 18.

Mellem vinderne

på ! sa/ses en
indnret
kanonkugle
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I Kolding og omegn blev der også opsat mindesmærker og der er mange
gravsteder med relation til krigen. For eksempel blev der på Set Nicolai kirke, i
1865 opsat en mindetavle far de faldne i slaget ved Kolding, den 23. april 1849.

Billede:

Mindetavlen

på Set

Nitrià kirke med

bronzere/ief afAndeas Stephan Mygnd Padsen

11875, på 25 årsdagen far slaget ved Isted, blev krigerhøjen på Kolding gamle
kirkegård indviet

Billede Kri^si på kirkgM-dei på TmhvM "DENNE HØI RE/SfES TIL M/NDEOM TAPREDANSKE
MÆND SOM TROMOD KONBE OD FÆDRELAND FALDT /KAMPENE fDR SØNDER JYLLAND1848-84 ".

"IORANLEDIET DPTØRT VED VAABENBRØDREIKOLD/NE 1875". Mtruiwitet
byginginspekter LA. Hinstryi

-47-

et

tegel af kJ.

På Helligkorsgade 5 er opsat et bronzerelief, for gadekampene den 23. april 1849.
Våbenbrødrene i Kolding opsatte relieffet af Th. hfeller i 1899 i anledning af 50årsdagen for gadekampene. Brændpunktet for gadekampene var netop dette sted

i Helligkorsgade.

hfajor Schindel faldt her, sammen med flere soldater.

På

bronzerelieffet albildes en fremadstormende, hornblæsende jæger, der sætter
sin fad på en stabel fjendtlige kanonkugler, bfed kompagnifanen i sin højre hånd

vinker han fremad. Bag hornblæserens venstre ben står inskriptionen: "Mnde om
Gadekampene i Kolding, 23.april, 1849".
Billede: Maleri af nejer Benrad ferdnand von

Schindel, som faldt i Helligkirsgade ved slaget
ved Kddng den 23. pH 1849. Kilde Billede

verligst udånt afMien Schindel.

Billede Bronzerelieffet på Helligkorsgade 5.
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Brygger Carl Jacobsen (Carlsberg) forærede Kolding et stort maleri forestillende
husarernes angreb på de tyske skanser, anfart af löjtnant Castenskiold, ved den
nuværende Fynsvej, den 23. april 1849. Maleri blev udfort af Otto Bache. Det blev
foræret i 1899 i anledning af 50 året far slaget ved Kolding. Først anbragt i

byrådssalen i 1911, senere flyttet til rådhusets smukke trappeopgang.

Billede Otto Baches ntferi afhusarangrebet 23. april1843.

Koidng

Mindesten

fynsvej

Hr

yebet

på

husaran-

den 23.

april

1840 Afåmet dm 23
april 1833. VåbmbrBdre
satte

i Kddng

rendesten

denne

ud ir det

hvor de danske

sted

husarer infer ledelse af

lejnant

Ludvig

Oasten-

skioid den 23. april 1843
forsagte et indhug nod

dm

s/esvig-hofstenske

skanse

Sere

husarer

dode Bastenen står: "Ti

Minde om Angrebet på

de tyske Skanser 23de
April1843". Mindestenen
er

snykket

ned

m

husardiakot i bronze
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11907 blev der Dpsat et mindesmærke far Oberst Læssne ved Haderslev vej !

Skovhøj.

Billede Afsløringen afLæssøestenen, den 18. august IBO7,påhgen vadHadersiewej/Skovhøj, hvor

det gande grænseskel nellem Kongeriget Oarrerk og Hertugdømmet Slesvig var. Stenen er ti!
rrinde om den unge helt oberst W.H.F.A. Læssøe som døde i slaget ved Isted den 25.juli1850kun

38årgamrel og ligger begravet i den store fællesg'av på Maria Kirkegård i Bensborg
Vedstenen står pastor Johannes Clausen Ira Vonsild feltpræst under krigen i1864, som havde
arbejdet energisk fir rejsningen af dette mode for oberst Læssøe På stenen står: "Oberst Læssøe
faldt for Oanrrark ved Isted d 25juli 1850". Dg derinder H. C. Andersens trøstedgt tif Læssøes

nor: "Hans Liv var mgt, rren evigt ungt står også hans Efterrræfe". Bag på stenen står: "Pgst

1807, Axel" Denne Axel var søn afgeren af Skovhøj, J. P. Dreyer, Axeldøde på en sørqse og hans

navn var allerede indmgget i stenen der oprindelig var en overligger til en stenaldergrav

Den

vældge granitsten blev gavet op afjorden på Skovhøj og skænket af grosserer L P. Dreyer.
Billedet har været brugt den 0.12.1873 i en artikel om Det Danle Kotdng af Lisbergs Pressefoto.

Kilde Kddng Stadsarkiv / arkiv. A.

Billede næste side Postkort ned linjer af Koldngdgteren Carl Plougs sang ved Istedøvens

alsløring den 25. juli1882. Postkortet er udgivet af "Det tredje StanJjinkt". Kilde Museun
Sønderjyllands Medearkiv /arkiv. A.

-50-

-51 -

Delte lille hælte fortæller, ganske kort om ni mennesker fra

Koldings omegn der deltog i krigen i 1848-50 og desværre

mistede livet derved.
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