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Tre års 
krigen 

Mads Peter Hansen 
En historie fortalt til mine børnebørn om deres  

Tip tip oldefar. 

Krigen vi vandt i 1848—1850 

Her kan vi se hvordan vores forfar Mads Peter Hansen kæmpede mod fjenden i 1850 
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Mads Peter Hansen 
En historie fortalt til mine børnebørn om deres  

Tip tip oldefar. 

Mads Peter Hansen er født 
d. 20 Marts 1827. Han blev 
født der hjemme ved sine 
forældre der var husfolk. 
De boede i et lille område 
der blev kaldt Stensborg 
ved landsbyen Ugilt i Vendsyssel.  Det kom til at be-
tyde noget for ham senere i livet. Da han blev ind-
kaldt til at deltage i krigen fik han kaldenavnet Stens-
borg. Han blev ikke kun kaldt det, nej det navn Stens-
borg blev han indskrevet under i alle militærets arki-
ver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mads døde d. 7 Februar 
1894 næsten 67 år gammel, han døde i et hus der hed 
Horsholt hus i Fjelsted, en lille by i Sindal sogn i 
Vendsyssel. 
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Mads blev gift da han 
var 26 år gammel det 
var den 8 Juli 1853. 
Han var dengang tje-
nestekarl på en meget 
stor gård der heder 
Rønousholm. Pigen 
han giftede sig med 
var 22 år gammel og 
boede hjemme ved 
sine forældre i Bjerg-
by Nørhede. 
 
 
 

Mads var altså ikke gift og han arbejdede på en gård  
i landsbyen Torslev da han blev indkaldt til militæret, 
for nu at blive sendt i krig i Tyskland. 

Sådan så det ud når soldaterne blev samlet sammen, for at starte den lange 
spadseretur fra Vendsyssel ned gennem jylland til Tyskland. 
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Turen ned gennem Jylland til krigs 
området syd for Flensborg. 

 

Efter at soldaterne, deriblandt vores Mads, er blevet 
optrænet til at deltage i krigens strabadser, blev de 
sendt syd på. 
Jeg har set efter mindetavler over faldne soldater fra 
hans kompagni, de steder må han jo have været også.  
I Tøjhusmuseets Bog "Treårskrigen" har jeg fundet 
følgende. 
d. 14 Juli 1850 i Andkær ved Vejle på vej til Krigen i 
Sønderjylland.  
d. 24 Juli 1850 ved Helligbæk fjenden var længere 
mod nord end man regnede med. 
På  Gauerslund Kirkegård ved Fredericia er den 16 
juli 1850 begravet to soldater af 5. Reservebataljon 
fra Ålborg, der døde i Ankær d. 14 Juli under mar-
chen fra Vejle til Indrykningen i Sønderjylland ved 
Kolding. Af samme 5 Res. Bataljons 1 Kompagni 
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døde ligeledes på marchen Underkorporal Nr. 38 
"Anders Poulsen Tvermose" og indbragtes død til 
Kolding, hvor han begravedes på Kolding Kirkegård 
d. 18 Juli 1850. 
 
Det har tilsyneladen været en meget streng spadsere-
tur  Mads her har været ude på, som det fremgår af 
følgende beretning fra Premierløjtnant H.Jesselt: 
Det var solklare, varme Sommerdage; Vægten af sol-
datens udrustning foruden dragten udgjorde 34 lis-
pund; mindst, gevær, patrontaske med patroner, ban-
dolerer, madpose, feltflaske, tornyster,  feltkappe 
m.m. udgjorde 60 Pund., så man vil nok kunne forstå, 
at en march om dagen på 3 til 4 Mil med en sådan 
Vægt i en brændende sol hede selv for unge kraftige 
mennesker var et anstrengende arbejde, og det så me-
get mere som alle veje på østkysten af Jylland med 
undtagelse af hovedlandevejen, jordveje indesluttede 
af grøftevolde med høje levende hegn, hvilket havde 
til følge, at støvet under marchen rejste sig omkring 
som en tæt støvsky. Ingen svalende luftning kunde 

Her vandre Mads og hans soldaterkammerater så videre syd på fra Flensborg. 
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trænge igennem de tætte hegn og bringe køling eller 
sprede støvskyen.  Støvet sænkede sig ned over os, på 
hår, skæg, ansigt og klæder, så alle, enten de havde 
sort, blond, rødt eller hvidt hår og skæg, fik ens farve,  
nemlig  grå.  
 Når der blev gjort holdt,  søgte vi så vidt muligt at 
komme ud i det fri udenfor de indhegnede veje for at 
afryste støvet, indånde en renere luft og blive lidt af-
svalede. En eftermiddag nåede vi byen Flensborg, 
hvor vi fik en begejstret modtagelse.  Folk strømme-
de os imøde i hundrede, ja i tusindvis, fra alle sam-
fundslag, mænd og kvinder, gamle og unge, oldinge 
og børn hilste os med høje råb, "Velkommen, Vel-
kommen", råbte Hurra, viftede med forklæder, svang 
med dannebrogsflag, store og små, som medførtes af 
voksne og børn, mange medbragte mad og drikkeva-
rer til  soldaterne, hvilke vi imidlertid under indmar-
chen ikke fik lov til at nyde noget af; men den glade, 
jublende modtagelse af så mangfoldige, gode, dansk-
sindede flensborgere gjorde et så oplivende indtryk 
på os grå støvede, trætte soldater, at vi ret strammede 
os op, rettede os i geledderne, istemmende vore bed-
ste krigssange og marcherede ind i byen med en hold-
ning, som om vi hverken vare trætte, sultne eller tør-
stige.  
Vi blev nu indkvarterede i byen og godt forplejede 
både legemlig og åndelig. Allerede næste dag måtte 
vi imidlertid rykke ud af byen længere Syd på ind i 
Angel, for at give plads til indrykkende efterfølgende 
kammerater. 
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Nu er det ikke bare øvelser længere, nej nu skal  
Mads ud og stå over for fjenden som vil prøve om 
han kan skyde Mads. 
Hør her hvordan Mads oplever en dag i krigen. 
 
 Om morgenen d. 25de Juli 1850 kom vor divisions-
kommandeur og opmuntrede os med følgende tiltale: 
  "I dag vil vi nok få det lidt varmt, men jeg håber, at 
hver mand gør sin  pligt, og kniber det, slæng så tor-
nystret og gennembor dem med bajonetten. 
 
 Den dag 25de om morgenen rykkede vi frem kl. 4. 
om morgennen slaget var allerede begyndt kl. 2; vej-
ret var en tæt regn siden solopgang, krudtrøgen bun-
det i et mere end mandshøjt tæppe af tåge over hede– 

Mads må nu med ud i de rigtige 
krigshandlinger. 



Side. 8 

og mosearealer, så sigtbarheden var overordentlig 
nedsat. Det gik raskt, nu havde vi hele vor styrke og 
artilleri med. Krudtrøg blev stående. Kl. 7 1/4 kom 
der ordre til os om at forene os med den af Oberst 
Baggesen førte styrke ved Øvre-Stolk; nu kan det nok 
være, at det gik med Liv. Fjenden havde næsten over-
faldet vore styrker og taget en del fanger af 5te Ba-
taillon, da Øvre-Stolk ikke havde været rigtig afsøgt. 
Der blev et forfærdeligt virvar, Oberst Læsøe faldt og 
lidt senere Schleppegrell. Slaget syntes næsten tabt, 
og der faldt en umådelig masse. Vi stod omtrent 1 
time i en boghvedemark, og kuglerne peb om ørene 
på os fra alle sider, men vi skulde blive stående for at 
fjenden ikke skulde omgå Øvre-Stolk, som nu brænd-
te. Men nu tog General de Meza kommandoen, han 
var kørende ud på valpladsen om morgenen da han 
havde været syg. Han lod alt artilleri, som vi havde, 
køre op, og nu begyndte en kanon ild over hele linjen 
som var frygtelig; den kunne tyskerne ikke modstå, 
og nu begyndte de at vige.  
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Da vi forlod vor plads, hvor vi havde stået, så det ud, 
som der blev liggende en hel kæde; det var bar fald-
ne. Nu satte tyskerne sig igen fast ved Isted-skov, jeg 
havde en udmærket dækning i en grusgrav, men da 
var der tre forvovne tyskere, som kom frem fra sko-
ven, og jeg sagde til min sidemand: "Vil du se den 
midterste vende mølle?" og jeg sprang op på grøn-
sværen, tog sigte, og ganske rolig, han faldt bagover.  
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Det gik godt, vi vandt denne krig, vores forfar Mads 
var en af de helte der kunne bryste sig af at have slået 
tyskerne. 
Men medens de endnu var nede i krigszonen blev 
Mads syg og han måtte bæres hen på et af militærets 
lazaretter   

Mads endte på lazarettet. 
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Mads blev efter nogle dage overflyttet til først et la-
zaret i Flensborg hvorfra han senere blev overflyttet 
til borgerforeningens lazaret i Flensborg. Mads havde 
fået en alvorlig sygdom han havde ifølge sygejourna-
lerne fået Tyfus.  
Her på dette lazaret blev han kaldt menig Steenberrig 
soldat nr. 94 fra 5 Reserve Bataljons 1 Kompagni. 
Mads lå her på lazarettet fra den 19 November 1850 
til 1 Januar 1851. Hvor man sendte Mads med et rus-
sisk skib til Valdemar slot på Tåsinge ved Svendborg 
på Fyn.  

I beretningen fra sejladsen med det russiske skib, for-
lyder det. Russerne vare meget omgængelige mod os, 
men de kunde ikke tale til os, og vi jo heller ikke for-
stå dem. Officererne og lægerne kunde tale tysk, så vi 
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kunde nok tale med dem, og de spurgte os ud om sla-
get og roste de danske for deres mageløse tapperhed. 
De gode moskovitter udviste en hjælpsomhed og om-
hyggelighed, der ikke kan påskønnes nok. Lægerne 
løb uafladeligt og efterså forbindingerne, trak kugler 
ud af sårene, hvor det kunde gøres, eller uddelte vin 
og suppe til forfriskning. Skibets mandskab lå om 
natten på dækket, thi deres madrasser og tæpper var 
overladte til os. Underdækket var hele skibet igen-
nem indrettet til lazaret; vilde en af de sårede lægge 
sig til hvile på dækket, straks sprang en russer til og 
stak ham sin kappe under hovedet. En soldat fik lyst 
til at smage på den russiske suppe og langede derfor 
efter en ske, som stod i suppebakken; straks sprang 
en på hug foran ham med den. Der forefaldt scener 
mellem russerne og danske, som var til at le sig ihjel 
over. Så snart en soldat bare rejste sig over ende fra 
sit leje, sprang et par russere til og greb ham en under 
hver arm, og hvis han med god dansk skik lod sig 
føre af sted, ledede eller bar de ham forud til det sted, 
der var indrettet for mandskabets fornødenhed, og det 
hændte således ofte, at soldaten, når han var anbragt 
derhenne, stred imod russernes hjælpsomhed og råb-
te: "Nej, nej, nej", og at de da igen troede, at det ha-
stede forskrækkeligt og derfor rev af al magt i hans 
klæder, indtil endelig en eller anden fattede meningen 
og standsede gerningen.  Men det var ellers dårligt, 
som de lever på de russiske skibe; de får nemlig af de 
hårde rugbeskøjter, og derpå slår de kogende vand, 
og det spiser de med skeer som suppe. Der er ellers 
en mageløs orden og renlighed på skibene, alt er pud-
set og blankt, og en meget streng disciplin hersker 
der. Vi traf netop ude i Østersøen på en af vore or-
logsmænd, med Admiral Steen-Bille ombord, som så 
vilde ombord hos russerne for at hilse på de sårede, 
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 og høre noget om slagets udfald. 
Der blev sat en båd ud og bemandet med russere; det 
så smukt ud, da Admiralen steg ombord: hele besæt-
ningen af marinesoldater var stillet op ved falderebs-
trappen og præsenterede gevær. 
 
Hvad der sker med Mads på Valdemar Slot ved vi 
ikke noget om, men de sender ham videre til Køben-
havn hvor han bliver rask og hjemsendt.  
Mads kommer hjem til Rønoursholm i Vrejlev den 1 
November 1851 hvor han er til 1853 hvorefter han 
bliver gift og flytter til Bjergby. I 1863 er han heldig 
og får et job ved etaten, han bliver post i Fjelsted i 
Sindal sogn.  
I 1872 søger Mads om at få en medalje for hans med-
virken i treårs krigen. Hvad Mads skriver ses af an-
søgningsskemaet på næste side. 
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Som det ses allernederst så fik Mads bevilget sin medalje for at 
have medvirket i krigen mod tyskerne i 1848-50.  
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John Rasmussen 
Klintebjerg 24 
7000 Fredericia 
d. 9 juli 2002 


