
FEM SKÆBNER 
FRA MORS
JENS PETER NIELSEN
Jens Peter Nielsen blev født i Skyum i Thy den 30. oktober 1833. Hans far var en 
fattig husmand, og Jens Peter havde seks søskende. Som dreng kom han ud at 
tjene meget tidligt pga. familiens fattigdom, og i 1850 kom han som 17-årig til 
præstegården i Vester Jølby. Her tjente han som kusk. I 1863 blev han indkaldt  
til hæren 30 år gammel. 

PEDER CHRISTIAN JENSEN
Peder Christian Jensen blev født den 31. maj 1835 i Vadum i Vendsyssel.  
Moderen døde, da Peder Christian var syv år gammel, men faderen Jens Larsen 
giftede sig efterfølgende med en morsingbo. Sammen flyttede de til Mors, hvor 
Jens Larsen blev møller i Bjørndrup. I 1862 blev Peder Christian som 27-årig gift 
med Johanne Sørensdatter fra Sillerslev. Sammen fik de en datter, Johanne  
Marie, i oktober 1863. Blot én måned senere blev Peder Christian indkaldt til 
krigstjeneste.  

NIELS SØRENSEN
Niels Sørensen blev født den 11. juli 1832 i Flade. Han var den sjette og yngste 
søn af en gårdmandsfamilie. Som ung blev han selv gårdmand. Han giftede sig i 
december 1860 med Johanne Mikkelsdatter, der også var fra Flade. Ca. tre år  
senere blev Niels indkaldt til hæren. 

FLADE

BJØRNDRUP

VESTER JØLBY
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NYKØBING

FREDSØ

JENS MARTINUS ANDERSEN GARDER
Jens Garder blev født i Frøslev den 25. december 1840. Hans forældre drev et 
husmandssted på Frøslevvang, men flyttede siden til Fredsø. Som ung drog  
Jens Garder til Aalborg for at blive soldat. Da hans far blev alvorlig syg, fik Jens 
Garder lov til at tage hjem og passe gården. Det fik han lov til, da han var såkaldt 
”friskytte”, hvilket betød, at han var en særlig dygtig skytte. Den 28. oktober 
1863 blev han indkaldt til krigstjeneste. 

CHRISTIAN BERTINUS GODSKESEN
Christian Bertinus Godskesen blev født den 5. juli 1831. Faderen var snedker- 
mester og drev forretning i Vestergade 16 i Nykøbing. Kort efter sin konfirma-
tion drog Christian til Holbæk, hvor han havde fået plads som handelslærling. 
I 1852 var han færdiguddannet handelsbetjent, og med lidt erfaring i bagagen 
flyttede så til København. Fra 1853 til 1855 aftjente han sin værnepligt i Rends-
borg, hvorefter han vendte hjem til Nykøbing. Her åbnede han en købmandsfor-
retning i oktober 1857. Det gik dog ikke så godt økonomisk, og efter en brand i 
1862 opførte han en ny købmandsforretning med plads til et værtshus. Derefter 
gik det ham bedre, og i 1863 giftede han sig med enken Marie Sietam. Parret  
nåede dog ikke at fejre deres 1-års bryllupsdag, inden Christian Godskesen den 
17. januar 1864 blev bedt om at stille til krigstjeneste i København. 
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HVORFOR KRIG I 1864?
Danmark var selv skyld i krigen i 1864. Kongen og politikerne førte landet direk-
te ind i konflikten, idet de fejlvurderede Danmarks egen styrke og andre euro-
pæiske landes mulige opbakning. 

Det begyndte i 1848. Her gjorde slesvig-holstenerne oprør mod Danmark. De øn-
skede selvstændighed, selvom Slesvig-Holsten havde været underlagt det dan-
ske monarki siden Middelalderen. Det førte til tre års krig, som Danmark vandt. 

Trods den danske sejr bestod problemet Slesvig-Holsten. Slesvig var et konge-
ligt dansk len, mens Holsten var medlem af Det Tyske Forbund. Men fra fordums 
tid hed det sig, at Slesvig og Holsten aldrig måtte skilles. Alligevel arbejdede den 
danske konge og de danske politikere sig frem mod en ny forfatning i 1863, som 
netop skulle adskille Slesvig og Holsten. ”Danmark til Ejderen” lød parolen. Det 
brød stormagten Preussen sig slet ikke om. 

Danmark havde stor respekt for Preussen, men man håbede på andre europæi-
ske stormagters opbakning til den nye forfatning. Det var naivt, og Danmark 
styrede direkte i åben konflikt med Preussen. Preussen pressede på for at få 
Danmark til at trække forfatningen tilbage sent i 1863, men den danske rege-
ring under Statsminister D. G. Monrad holdt fast. Den 31. januar 1864 erklærede 
Preussen og Østrig krig mod Danmark. 

Europa i 1863.
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STRIDENS  HOVEDPERSONER

FREDERIK VII 
var en af de stærkeste 

fortalere for den nye forfatning i 1863 og der-
med den deling af Slesvig og Holsten, som gjorde 
Slesvig dansk og Holsten tysk. Forfatningen blev 
vedtaget i november 1863, men Frederik VII døde 
kort efter.

CHRISTIAN IX 
efterfulgte Frederik VII på tronen og var imod 
den nye forfatning. Alligevel underskrev han 
den – sandsynligvis velvidende, at den ville føre 
til krig. 

D. G. MONRAD
var konseilspræsident (statsminister) fra 31. de-
cember 1863 til 11. juli 1864. Han var tilhænger 
af den nye forfatning, og han fastholdt stædigt, 
at Danmark skulle forsvare stillingerne først ved 
Dannevirke og bagefter ved Dybbøl. Også efter 
at han blev tvunget til at gå af, fastholdt han, 
at Danmark burde have kæmpet til sidste mand 
helt til Københavns gader. 

DE MEZA
var en af fire øverstkommanderende generaler 
for den danske hær i 1864. Han blev kendt – og 
udskældt – for at trække hæren tilbage fra Dan-
nevirke. Det var en militærstrategisk klog be-
slutning, men folkestemningen og politisk pres 
medførte, at han blev fjernet fra posten som 
overgeneral i februar 1864. 

WILHELM I.
Wilhelm I var Preussens konge i 1864. Han blev 
konge sent i livet og var den, der førte Bismarck 
til tops politisk i 1862. Dette ændrede magtba-
lancen i Preussen, hvor Bismarck blev den le-
dende figur. 

FRANZ JOSEPH I. 
blev østrigsk kejser allerede som 18-årig. Østrig 
var den førende magt i det tyske forbund, men 
Preussen truede med at overtage positionen. 

OTTO VON 
BISMARCK
blev regeringschef i Preus-
sen i 1862. Han var en stærk politisk leder og fik 
tilnavnet ”jernkansleren”. Bismarck insisterede 
på krigen i 1864 mod Danmark og så den som 
en mulighed for at Preussen blev den førende 
magt i Det tyske Forbund istedet for Østrig. 
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BREVE FRA MORS 
TIL KONGEN
På Mors fulgte man meget med i krigens gang i 1864, og de fleste havde også en 
holdning til den. Som i resten af Danmark var der to hovedgrupper: 

På den ene side var der tilhængere af ”de nationalliberale”, som sad på rege-
ringsmagten og havde udfærdiget november-forfatningen i 1863. De ønskede et 
”Danmark til Ejderen” og var tilhængere af krigen. Tilhængerne var primært min-
dre forretningsdrivende og gårdmænd på Mors. 

På den anden side stod ”helstatsfolkene”, som var konservative og fredsvenlige. 
De var imod et ”Danmark til Ejderen”, men ønskede at fastholde hele Slesvig-
Holsten til Danmark. Disse tilhængere var primært større købmænd og industri-
drivende i Nykøbing samt øens godsejere, som håbede, at en hurtig fred ville 
sætte økonomien i gang igen.

Da der var våbenhvile i krigen i foråret 1864, ønskede de nationalliberale krigen 
genoptaget. Den 28. maj mødtes tilhængere heraf på gæstgivergården i Nykø-
bing. Her skrev man et brev til Kongen, som man fik 221 personer til at under-
skrive. I brevet bad man indtrængende Kongen om at genoptage krigen. 

Kort efter modtog Kongen et nyt brev fra Mors. Heri underskrev 624 morsing-
boere en bøn om, at der måtte indgås en fredsaftale med fjenden. Dette brev 
kom fra ”helstatsfolkene”. 

Brevene til kongen
 fra modstandere og tilhængere
af krigen blev trykt i Morsø Avis.
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INDKALDELSE 
TIL KRIGSTJENESTE
Mindst 187 morsingboere blev indkaldt til krigen. I lighed med det meste af den 
danske hær, skete det i de sidste måneder af 1863. 

Når man var indkaldt, skulle man selv rejse hen til ens regiment. Man fik lidt  
rejsepenge, men de rakte sjældent. Derfor hjalp mange private på Mors med at 
betale for rejserne. I Morsø Avis kunne man siden læse soldaternes tak til deres 
velgørere. 

De unge morsingboere måtte forlade deres hjem og arbejde, og det gav i visse 
tilfælde problemer. F.eks. protesterede mange borgere over, at Nykøbings ene-
ste dyrlæge, Niels Thomsen Husted, blev indkaldt. Men protesterne nyttede 
ikke. 

Der var dog mulighed for at undgå krigstjeneste. Man kunne købe en stillings-
mand. Det gjorde f.eks. gårdejer Jens Kjær fra Skallerup, der betalte Niels Chr. 
Christensen 800 rigsdaler for at gå i krig for sig. Niels Christensen havde megen 
gæld, idet han var gået konkurs med sit bageri, men med de 800 rigsdaler og 
krigstjenesten blev han gældfri. 

Nogle morsingboere meldte sig frivilligt til krigstjeneste, og kendte personer på 
Mors agiterede hårdt gennem avisen og foredrag for at få de unge til at melde 
sig. Bl.a. lykkedes det højskoleforstander Anders Povlsen Dal fra Galtrup at få 
seks unge mænd til at gå i kamp for fædrelandet. 

Højskoleforstander Anders Povlsen Dal fra Galtrup Høj-
skole agiterede for at få unge mænd fra Mors til frivil-
ligt at gå i krig for fædrelandet.
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HJEMME PÅ MORS
De indkaldte soldater fra Mors efterlod som oftest en familie i vanskeligheder. 
For da far drog i krig, mistede familien hovedforsørgeren. Nogle gange kunne 
konen drive gården eller mandens forretning selv. Men andre magtede ikke  
byrden. 

Allerede i december 1863 begyndte en gruppe fruer i Nykøbing hver søndag at 
iværksætte indsamlinger på hele Mors til soldaternes familier. Det mindste  
bidrag, man kunne give, var en portion à fire skilling. Derfor fik indsamlingen 
navnet ”fireskillingssubskriptionen”. Udover at samle ind afholdt man også basar 
og dans, hvor indtægten kom faldne soldaters familier til gode. 

Det var også muligt for soldaternes familier at søge økonomisk støtte fra ens 
sognekommune. Men sandsynligvis benyttede kun få denne mulighed, da mange 
anså det som meget nedværdigende at bede det offentlige om hjælp. Anderle-
des var det med den private indsamling, der foregik. 

En enkelt skæbne fik særlig opmærksomhed på Mors: Martha Madsen fra Tødsø 
blev den 15. maj 1864 mor til trillinger, mens hendes mand, Lars Nielsen Gilling, 
var indkaldt. Man berettede herom i Morsø Avis og samlede mere end 29 rigs-
daler ind. Senere, da faderen kom hjem, kunne man i samme avis se en takke-
annonce fra ham. 

Christian B. Godskesens kone, Marie, 
drev mandens købmandshandel og be-
værtning under krigen. Hun var født i 
Tyskland og kom med sin far til Nykø-
bing, hvor hun giftede sig med en køb-
mand. Da han døde i 1860, førte hun 
forretningen videre. Hun havde derfor 
erfaring nok til selv at passe købmands-
handelen i Vestergade, da hendes nye 
mand, Chr. B. Godskesen, drog i krig.

Her ses en oversigt over  
indbetalerne til firskillings-
subskriptionen i Solbjerg.
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Ikke hele den danske hær forskansede sig i Dybbøl. 4. division blev i marts 1864 
sendt op gennem Jylland for at trække fjendtlige tropper væk fra Dybbøl og Fre-
dericia. Mange anså dette som forræderi, og derfor fik generalen for 4. division, 
Hegermann-Lindencrone, tilnavnet ”General Baglæns”. Soldaterne spottede man 
som ”røven af 4. division”. 

Den 13. marts ankom 4. division (9.000 soldater) til Mors. Øen var planlagt som 
tilflugtssted, da man ikke mente, at fjenden ville vove sig så langt op i Jylland. 
Soldaterne blev indkvarteret rundt på hele øen på herregårde, præstegårde 
og andre større gårde. I Nykøbing indkvarteredes soldaterne i de bedste køb-
mandsgårde og på Dueholm Kloster. 

Størstedelen af 4. division opholdt sig kun på Mors i 2½ uge, men nogle blev. De 
sidste rejste fra Mors i begyndelsen af juli 1864, da fjendtlige tropper nærmede 
sig Limfjorden. Opholdet på Mors var fredeligt, men en enkelt trist begivenhed 
fandt sted:

Den 19. marts døde 21-årige Ingeborg Christensen, der var datter af mølleren i 
Østermølle, Lødderup. To dage før havde trainkusken Ludvig Hartvig i spøg  
affyret en pistol mod hende. Han troede ikke, at den var ladt. Inden hun døde, 
bad hun for, at Hartvig ikke måtte blive straffet. Krigsretten idømte ham dog 
tyve dages fængsel på vand og brød for vådeskudet. 

Ca. 9.000 danske  
soldater opholdt 
sig på Mors i 
marts 1864. De 
blev indkvarteret 
privat på disse 
lokaliteter rundt 
på øen. Efter 2½ 
uge var de fleste 
draget bort igen, 
mens en rest for-
blev til begyndel-
sen af juli.

Gruppebillede af danske soldater på Mors i 1864.

GENERAL BAGLÆNS 
OG 4. DIVISION PÅ MORS
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SULT, KULDE  
OG UDMATTELSE
I de danske soldaters beretninger fra krigen er sult, kulde og udmattelse et  
gennemgående tema. Udrustningerne var ikke gode nok til at modstå den hårde 
vinter, og forsyningerne var for få. 

I bedste fald bestod en dansk infanterists udrustning af: Gevær, våbenfrakke, 
skjorte, bukser, felthue og halsbind. I livremmen bar han to patrontasker, en  
sabel og en feltflaske. Desuden havde han livsvigtige ting som støvler, en brød-
pose og et tornyster til en kappe. Kappen var især nyttig for de mange, der måt-
te sove under åben himmel under tilbagetrækningen fra Dannevirke eller ved 
Dybbøl, hvor man ikke nåede at blive færdige med barakker til alle soldaterne. 
Med til udrustningen hørte også barbergrej samt en sværtedåse og to skobør-
ster.  

Men i den danske hær var der end ikke uniformer nok til alle. Derfor måtte  
mange kvinder derhjemme strikke tøj til soldaterne, et arbejde der blev organi-
seret i soldaternes hjemsogne. Der kom dog mange beretninger hjem om, at  
tøjet ikke nåede frem til de rette modtagere. 

Som udgangspunkt fik soldaterne tre rationer mad om dagen, men da krigen  
begyndte, opgav man at forsyne dem regelmæssigt. Det var ikke nemt at lave 
mad i regnen af granater. 

Preussisk soldat 1864 i vintermun-
dering. Fjendens udrustning var 
generelt bedre end den danske.

Danske soldater laver mad 
i vejkanten.
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HÅNDVÅBEN  
FRA KRIGEN
Preusserne havde bedre våben end danskerne. Det blev ikke afgørende for  
krigen, men havde stor betydning. De danske soldater skød med forladere,  
mens preusserne havde bagladere. Med en baglader kunne preusserne skyde 
4-5 skud pr. minut, mens en dansk soldat med en forlader kunne nå at affyre  
1-2 skud pr. minut. 

Forskellen var, at det var relativt nemt at lade en baglader. Anderledes var det 
med en forlader. Her skulle følgende gøres ifølge eksercerreglementet:

”Geværet sættes mellem knæene med piben opad, en patron tages op af  
patrontasken, patronen føres til munden. Den ombøjede papirtut bides af,  
krudtet hældes i løbet, patronen sættes ned i mundingen, papiret rives af,  
ladestokken trækkes ud af sin rende, sættes mod kuglen i mundingen, kuglen 
stødes i bund med en lang jævn bevægelse, kuglen stikkes om tappen med  
2-3 korte slag, ladestokken trækkes ud, ladestokken anbringes i sin rende,  
geværet fældes, hanen sættes i mellemro-sikring, pistonen afstryges, en  
fænghætte tages op af fænghættetasken, anbringes på pistonen og trykkes 
fast, hanen afsikres, og geværet er klar til brug.”
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HÅNDVÅBEN  
FRA KRIGEN
A.  14,1 mm østrigsk riffel M/1854 

(forlader) med fire riffelgange. 
 Vægt med bajonet: 4,6 kg.

B.  15,4 mm preussisk tændnålsgevær 
M/ 1841 (baglader) med fire riffel-
gange. 

 Vægt med bajonet: 5 kg.

C.  16,9 mm dansk tapriffel M/1848 
(forlader) med fem riffelgange. 

 Vægt med bajonet: 5 kg.

D.  17,8 mm dansk Miniériffel  
M/1828/46/59 (forlader) med fem 
riffelgange. 

  Modellen blev 1859 opriflet til an-
vendelse af Miniéprojektiler. 

 Vægt med bajonet: 5 kg.

E.  17,5 mm dansk perkussionspistol 
M/1848, glatløbet. 

 Vægt: 1,4 kg.

Maleren Vilhelm Rosenstand deltog selv i 1864-krigen som frivillig og udførte 
efter krigen flere motiver ud fra egne erfaringer. Her ser man bl.a. danske sol-
dater i færd med at lade deres forladergeværer. I øvrigt ser man kunstneren 
selv som soldaten, der forbinder sin hånd.
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GODSKESEN I KRIG
Christian Bertinus Godskesen skrev mange år efter krigen nøgternt om sin  
deltagelse i krigen. Bl.a. nævner han ikke sulten eller kulden, men omtaler til 
gengæld deltagelsen i slaget ved Sankelmark som noget ærefuldt. 

Godskesen skrev: 
”Under krigen 1864 indkaldtes jeg til tjeneste i januar at møde i København – 
herfra overført til Slesvig og ankom til Dannevirke d. 4. februar. Jeg blev indsat i 
11. regiments 6. kompagni. På tilbagetoget blev vi angrebet af fjenden, det kom 
til slag ved Oversø [også kendt som Sankelmark] og jeg havde heri den ære at 
deltage. Ankommen til Als blev vi efter nogle dages forløb som hvile overført til 
Fyn, marcherede landet over, kom til Frederits [Fredericia], derfra til Vejle, hvor 
vi modtog fjenden og der udspandt sig en hidsig kamp i Vejle og udenfor byen.” 

Kampen i Vejle, som Godskesen deltog i, var mod østrigere. Den fandt sted den 
8. marts og var meget blodig. Den danske hær inklusiv Godskesen måtte trække 
sig fra byen. Hæren var en del af den 4. division, der søgte til Mors samme må-
ned, og her har Godskesen sandsynligvis været med.

Den 9. april blev Godskesen sammen med andre soldater taget ud af 4. division 
og sendt til Als. Vi kender ikke hans historie fra Dybbøl, men ved, at han blev 
hjemsendt til Mors den 15. maj. 

Dermed var han på Mors, da de selvsamme østrigere, han havde kæmpet mod i 
Vejle, kom til Nykøbing i juli 1864.

Gadekamp i Vejle den 8. marts 1864.
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GARDER I KRIG
Jens Martinus Andersen Garder var menig i samme regiment som Christian  
Godskesen, men i dets 1. kompagni. Måske har de kendt hinanden.

Om første træfning ved Dannevirke: ”Det var lidt underligt. Man er jo ikke vant 
til dette. Hænderne rystede, og vi var nervøse, men da vi så vore kammera-
ter begyndte at falde omkring os, tog vi fat på det med hidsighed for at hævne 
dem.” 

Den 5. februar forlod Garders regiment Dannevirke og marcherede natten igen-
nem mod nord. Ved 8-tiden næste morgen blev de indhentet af fjenden: ”Her fik 
vi en hård tur. […] Vi havde ikke hvilet i fem dage og var som følge deraf dødelig 
udmattede. Vi havde ikke fået noget ordentlig at spise, undtagen det vi fandt i 
de proviantvogne, der var styrtet sammen […].” 

Trods store tab lykkedes det at holde østrigerne tilbage. Ligesom Godskesen var 
Garder efterfølgende i Vejle: ”I Vejle lå vi til 8. marts, da vi blev angrebet af ty-
skerne [østrigere], der fulgte efter os. Vi var to regimenter, 1. og 11. regiment, og 
vi modtog tyskerne sydøst for Vejle, men de drev os nord ud af byen, hvor vi gik 
i skyttegravene.” 

Garder kom derefter til Mors med resten af 4. division, hvor han var indkvarteret 
på gården Marielyst udenfor Nykøbing: ”Mens vi lå her fik vi besøg af Kronprins 
Frederik, der boede på Bendix’ hotel. […] Længe fik vi ikke lov til at blive på øen. 
Vor Chef Max Møller var en mand, der ville vinde hæder, og den kunne han ikke 
finde på Mors.” Den 9. april måtte Garder derfor se sig overflyttet til Als, men 
han deltog ikke i krigshandlingerne ved Dybbøl. 

Træsnit der viser slaget ved Sankelmark, som Jens Garder deltog i.
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KRIGENS KANONER
Danskerne havde dårligere våben end preusserne og østrigerne. For kanonernes 
vedkommende var det vigtigt, at de havde riffelgange (riller) i kanonrøret. Riffel-
gange fordoblede en kanons skudvidde og forbedrede træfsikkerheden, ligesom 
projektilerne havde større gennemslagskraft. 

På den danske side kom 1.052 kanoner i brug under krigen. Men kun 83 af dem 
var moderne riffelkanoner. Østrigerne derimod havde af bitter erfaring fra en 
krig i 1859 oplevet nødvendigheden af riflede kanoner. Derfor var alle deres ka-
noner af denne slags, mens det samme var tilfældet med halvdelen af de preus-
siske kanoner. Fjenderne kunne derfor skyde længere og mere præcist i slaget 
ved Dybbøl. 

En dansk kanon ved Dybbøl. I forgrunden ses en stabel kardæsker. Kardæsker 
anvendtes i stedet for enkeltvise kanonkugler eller granater. I stedet fyldte man 
kardæsken med enten flere kanonkugler eller blot med jernstykker, sten eller 
søm. Når kanonen blev affyret, spredtes indholdet i kardæsken og var velegnet 
til at ramme fjenden på kort afstand.
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PEDER CHRISTIAN 
JENSENS DØD
Peder Christian Jensen var en af de 19 morsingboere, der døde i krigen. Han  
deltog i det afgørende slag ved Dybbøl og blev her såret den 9. april – 9 dage  
før den endelige storm på Dybbøl. 

Den dag, Peder blev alvorligt såret, var ellers en relativ stille dag. Der faldt  
”kun” 1.372 granater over de danske skanser mod 3.694 dagen før og 4.743  
dagen efter. 

Peder blev bragt til et lazaret i Augustenborg, hvor hans højre arm blev ampute-
ret. Efter at være kommet sig en smule nedfældede han et digt, som han den 16. 
april sendte hjem til sin familie på Mors. Allerede to dage efter sendte Peders lil-
lebror,  16-årige Jens, et digt retur til Peder fra hele familien med bønner og for-
håbninger om Peders helbredelse. Men de hjalp ikke. 

Efter stormen på Dybbøl blev Peder bragt til København, hvor han døde. Han 
blev begravet på Frederiksborg Kirkegård den 28. eller 29. april 1864. 

Hjemme på Mors fik Peders død alvorlige konsekvenser. Faderen Jens Laursen 
var for gammel til at tage sig af lillebroren Jens på 16, så han fik en formynder, 
købmand Wøller fra Nykøbing. Peder Christians kone Johanne stod alene med 
deres lille datter, men giftede sig i 1865 med en mand i Karby. 

Digtet fra Peder Christian Jensen blev trykt i Morsø Avis.

I mindeordet over Peder Christian Jensen tryktes lillebroderens digt.
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HJEMKOMST TIL 
HÅN OG SPOT
Hver tiende soldat fra Mors blev dræbt i krigen. De resterende soldater vend-
te ikke samlet hjem. Og når de kom hjem var det ofte til hån og spot trods de 
trængsler, de allerede havde været igennem. Nogle havde været i krigsfangen-
skab i Magdeburg og blev først løsladt efter krigen. Andre kom hjem som krøb-
linger, mens de fleste heldigvis havde førligheden i behold. Men alle kom hjem 
med ar på sjælen.  

Den kølige modtagelse fandt også sted på Mors, selvom ikke alle brød sig om 
det. Andreas Doolewerdt fra Vester Hvidbjerg blev den 2. april alvorligt såret af 
en granat i skanse 2 ved Dybbøl. Hans ene ben måtte amputeres, og i september 
blev han udskrevet og drog hjem til Mors. Efter mange dages besværlig rejse  
nåede han til Nykøbing, hvor han mødte en gårdmand, Per Gadegaard, fra sit  
fødesogn. Han fik lov at køre med den sidste vej hjem. Men kun mod en betaling 
på to rigsdaler. 

Dette skabte røre på Mors. Den på øen kendte lærer, Poul Henriksen, skrev en 
vise herom, som sluttede:

”Den Krøbling gav et Hjertesuk, og maa i Æblet bide. Gav sidste Skilling uden 
Muk og satt’ sig ved hans Side. ”Aa Skidt”, sa’ Per ”vær ej Kujon, nu skal du jo ha’ 
en stor Pension. ” Se saadan Kristen Kærlighed paa Øen Mors man finde; men 
denne ædle gæve Mand skal leve i vort Minde. Per Gadegaard er hans fulde 
Navn, hans Gang herfra et taalsomt Savn.”

De fleste slap levende fra krigen i 1864, men mange fik ampu-
teret lemmer. De tusinder af granater, der regnede ned over 
skanserne ved Dybbøl hver dag, gjorde frygtelig skade på sol-
daterne. Som oftest kunne lægerne ikke gøre andet end at 
gribe til amputation. Det foregik i lazaretterne ved Dybbøl,  
og efterfølgende blev de tilskadekomne overført til et af de 
mange lazaretter, der blev oprettet rundt i Danmark under 
krigen. Her ses en side fra en lærebog om krigskirurgi.

15



ØSTRIGERNE KOMMER
Efter at have besejret danskerne ved Dybbøl i april 1864 besatte preusserne og 
østrigerne resten af Jylland. Mens preusserne besatte den østlige del af Jylland 
under ledelse af Generalløjtnant von Falkenstein, der bar tilnavnet ”General  
Satan”, erobrede østrigerne den vestlige del. 

By for by blev besat op gennem Jylland i foråret. De fjendtlige soldater lod sig 
indkvartere i byerne og tvangsudskrev rigelige forsyninger til opholdet. Mor-
singboerne kunne i deres daglige avis følge udviklingen velvidende, at idet der 
hele foråret 1864 opholdt sig danske soldater fra 4. division på Mors, så undgik 
man nok ikke selv at få fjendtligt besøg. 

De sidste danske soldater forlod imidlertid Mors i begyndelsen af juli 1864 og 
drog til Frederikshavn og videre til Sjælland. Men det vidste fjenden ikke. Om-
trent samtidig ankom de første østrigske soldater til Sallingsund, og de spejdede 
nysgerrigt efter danske forsvarsværker og soldater på Morssiden.

Østrigerne sendte 13. juli 400 mand over Limfjorden ved Agger Tange og besatte 
Thy og Thisted. Så kunne man falde den danske hær på Mors i ryggen om nød-
vendigt. 

Natten mellem den 13. og 14. juli skete så det, som morsingboerne havde fryg-
tet. 800 østrigere gik over Sallingsund og ankom til Mors. 

Maleriet gengiver slaget ved Torfschuppen den 2. februar 1864. Danskerne ses 
til højre, mens de hvidklædte østrigere til venstre måske var blandt dem, der se-
nere besatte Mors.

Den 8. marts 1864 besatte østrigerne Vejle, som det ses på dette billede. Det var 
disse, som Jens Garder og Christian Godskesen kæmpede mod og som senere 
kom til Mors.

16



BESÆTTELSEN 
AF MORS
Inden besættelsen af Mors placerede østrigerne fire kanoner på Salling-siden. 
Kanonerne pegede over mod Nykøbing og skulle understøtte østrigerne ved evt. 
krigshandlinger samt forhindre skibe i at forlade Nykøbings havn. 

Ved midnat den 13. juli ankom flere østrigske kompagnier til stranden ved Sal-
lingsund. I forvejen havde den danske 4. division på Mors sørget for, at samtlige 
både på Salling-siden enten var sejlet væk eller destrueret for at besværliggøre 
fjendens overgang til Mors. Østrigerne havde derfor bygget en ponton-flåde, 
som førtes ud i fjorden. To timer senere var man klar til at gå over. 

På Mors så man, hvad der var ved at ske. Derfor tændte man ild i baunerne, som 
var store bål på øens bakker, der skulle advare om fjendens ankomst. Den første 
baune, der tændtes, var i Legind Bjerge. 

Det tog kun østrigerne 20 minutter at komme over. Klokken halv tre var de sam-
let lige syd for Nykøbing og gik så i march ind i byen til høj musik og trommer. 
Man standsede og fordelte sig ved Rådhuset og på Kirketorvet. Rådhuset og 
toldboden i havnen blev indtaget, byens udgange blokeret, og byrådet hidkaldt. 
Et enkelt kanonskud blev løsnet fra Sallingsiden, da et skib forsøgte at flygte fra 
havnen. Det vendte om igen. Mors var besat. 

800 østrigere går i land syd for  
Nykøbing natten til den 14. juli 1864. 

400 øvrige soldater kom til Mors  
via Thy dagen efter.

Kirketorvet i Nykøbing efter besættelsen. I midten ses den østrigske 
Oberst, August Graf Bellegarde, og foran ham bukker Nykøbings byfoged, 
Johan Seydewitz. Bag ham resten af kommunalbestyrelsen. På torvet ses 
også nogle af de mange østrigske soldater, som venter på at blive indkvar-
teret i byen.
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Går man en tur i anlægget i Nykøbing i dag, kan man stadig se spor efter østri-
gernes tilstedeværelse på Mors i 1864. Østrigerne yndede at pynte deres hatte 
og huer med grene, som man afhuggede i anlægget. Derfor har to af træerne, 
som ses på disse billeder, en mærkelig form. I 1933 blev der sat en mindetavle 
på et af træerne.

SYNLIGE SPOR I DAG
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Peder Jensen Østergaard var urmager i Nørregade i Nykøbing, men også en flit-
tig skriver af byens historie. Under besættelsen i juli 1864 skrev han dagbog. Her 
et lille uddrag: 

14. juli:  ”blev vi på en ubehageligt måde forstyrrede i vor søvn ved østrigernes 
indmarch her i byen kl. 2 ½. […] De marcherede ind i byen med fuld mu-
sik.” Østrigerne indbryder på forskellige steder:  Rådhuset, Byfogedkon-
tor, Posthus etc., men pengene havde man bragt i sikkerhed. Nogle min-
dre tyverier skete hos pibedrejeren, vinhandleren og tobaksfabrikanten. 
”Kl. 8. formiddag fik vi 4 menige i kvarter, og de har indtil nu været skig-
gelige.” 

  Der var cirka 850 mand samt 60 officerer indkvarteret hos Nykøbings 
cirka 2.200 indbyggere ifølge Østergaard.

15. juli:  ”Fjenden har udskrevet for 3 dage følgende rekvisitioner, daglig 9.300 
pund brød, eller 6.000 pund brød og resten mel. 5.000 pund kød eller 
3.000 pund kød og 2.000 pund flæsk. 1.000 pund ris eller 1.400 pund 
gryn. 90 pund brændt kaffe. 125 pund sukker. 170 pund salt. 1.600 fine 
cigarer og 48.000 ordinære do. eller 650 pund tobak. 200 flasker vin. 
458 potter brændevin. 12.500 pund havre 7.000 pund hø. 4.000 pund 
strå. Samt endvidere en gang for alle: 300 stude, 1.000 tdr. havre. 
10.000 fine cigarer eller 100 tdr. havre. Denne udskrivning blev opfyldt.”

16. juli:  Hver aften spillede østrigernes musikkorps en time på Rådhustorvet og: 
”en ikke ringe del af byens indvånere, og deriblandt ikke få som gør for-
dring på, at henregnes til den bedre klasse […] fundet det passende at 
overvære musikken.”

20. juli:  ”Det er et besynderligt krammarked i dag, ikke en bonde er at se på ga-
den, undtagen de der er herude for at køre for fjenden.”

22. juli:  ”I middags er general Falckenstein (med tilnavnet General Satan) an-
kommen hertil. Jeg så ham i eftermiddag kl. 7, da han tilligemed en hel 
del andre østrigske og preussiske officerer gik her forbi og ud i skoven 
igennem gyden ved madam Seiersen.”

23. juli:  ”I morges rejste general Falckenstein, hvorhen vides ikke. Ved hans an-
komst hertil i går paraderede en del tropper på Kirketorvet, og det 
ungariske musikkorps spillede melodien ”God save the King”.”

24. juli, en søndag: ”I formiddag kl. 8 katolsk gudstjeneste i kirken.” 

25. juli:  ”Kl. 7 drog de med fuld musik ud af byen til Sallingsund, og derfra til 
Skive. […] Kl. 8. aften ikke en tysk soldat på Morsø.”

 

Østrigske spillemænd i 1864. Østrigernes musikkorps 
underholdt hver aften i Nykøbing.

URMAGER 
ØSTERGAARDS DAGBOG
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DAGBOG FRA 
SOLBJERG
Hans Peter Møller var i 1864 provst på Mors. Hans kone, Thora Cæcilia Henriette 
Lange, skildrede besættelsen, som den fandt sted i Solbjerg:

Den 14. juli 1864 fik Thora besked om, at østrigerne var kommet til øen: ”Nu fik 
vi travlt her. Mit linnedskab […] fik vi udtømt […] sølvtøjet blev gemt i en kak-
kelovn, og kun det allernødvendigste beholdt vi i et skab.” Om synet af fjenden 
skrev hun: ”Det gøs lidt i os ved at se den første fjende med påsat bajonet på 
geværet.” 

Hun beretter også om fjendens hesterøverier: ”Flere steder har soldaterne sat 
bøssepiben for brystet af mænd, således mod den gamle dyrlæge, da han væg-
rede sig ved at give ham den bedste hest.” Thoras egen søn nåede at gemme 
sine heste i en sandgrav ved Thorshøj.

Den 21. juli skrev hun, at soldaterne ikke kunne lide det danske rugbrød, som de 
fandt uspiseligt. Til gengæld kunne de godt lide den danske ost – selv uden brød. 

I præstegården fik de først fremmede soldater til indkvartering i besættelsens 
sidste dage. I alt kom der 66 soldater til Solbjerg: ”Tungt og langsomt går tiden, 
det er trist at se gården vrimle af liggende og siddende og gående fjender, og 
dog mildner det noget, at det er polakker alle. Mange er ligeså nedtrykt og be-
drøvede som vi.” Thora kunne tale tysk, ”men vi kan ikke forstå deres polske og 
slette tysk”, skrev hun. 

Den 24. juli fik de besked om, at øen skulle rømmes. Fra Jäger-Hauptmannen 
Otto Ellison, Ritter von Nidlef, modtog man i præstegården et kort ”som en erin-
dring om en tid, som ingen af os nogensinde glemmer.” 

Billederne viser østrigske dragoner og husarer i færd med at stjæle heste på 
Mors. Dragonerne fik besked om at lade deres heste blive stående på Salling 
ved overgangen til Mors. I stedet skulle de anskaffe nye heste på Mors. Officielt 
rekvirerede man 118 heste, som hesteejerne fik erstatning for, men bønderne 
klagede over, at østrigerne reelt tog flere heste med sig. Billederne blev bragt i 
Illustrierte Zeitung som morskab for læserne.
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1864-KRIGENS 
KONSEKVENSER 
FOR DANMARK 
Wien igen! Efter Napoleonskrigen i 1814 var det i Wien, at Danmark blev tvunget 
til at afstå Norge. I 1864 fandt fredsforhandlingerne igen sted i Wien, og nu mi-
stede Danmark Slesvig, Holsten og Lauenborg. 

Fra at have været en mellemstor europæisk magt i 1700-tallet var Danmark nu 
reduceret til et lille land uden større indflydelse i Europa. Ud over Grønland, Is-
land, Færøerne samt Dansk Vestindien bestod Danmark efter 1864 kun af det 
gamle kongerige: Jylland nord for Kongeåen samt øerne. Til gengæld var denne 
del af kongeriget nu et meget mere homogent land med kun ét sprog og ét folk. 

Før 1864 bestod helstaten Danmark af 2,6 mio. indbyggere og et areal på 
58.000 km2. Efter 1864 bestod Kongeriget Danmark af 1,6 mio. indbyggere og 
39.000 km2. 

I 1920 blev Nord-slesvig (Sønderjylland) igen en del af Danmark. Men da var 
Danmark et helt andet land. Efter 1864 gennemlevede landet en voldsom udvik-
ling. Industrialiseringen slog igennem, byerne voksede stærkt, andelsbevægel-
sen bar dansk landbrug frem sammen med opdyrkningen af heden – ”hvad udad 
tabes må indad vindes”, og kulturelt og uddannelsesmæssigt tog landet store 
skridt fremad. En del af dette var en bevidst reaktion efter nederlaget i 1864. 

I nederlagets stund lyste en enkelt dansk helt op. 23-årige Niels Kjeldsen fra 
Give var dragon og kom med seks andre dragoner i  kamp med preussiske sol-
dater den 28. februar 1864. Kjeldsen blev dræbt, men omstændighederne er 
uklare. Efter krigen blev han ophøjet til nationalhelt, som havde han ene mand 
kæmpet heroisk mod fjenden. Det er dog blevet betvivlet siden. Han hyldes sta-
dig hvert år i Give på hans dødsdag.
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KRIGENS BETYDNING 
FOR MORS
Af de ca. 187 morsingboere, der deltog i krigen, kom omkring hver tiende ikke 
hjem igen. Otte af disse faldt ved Dybbøl i marts og april 1864. Mange af de  
øvrige, som kom hjem til Mors efter krigen, var invalideret på forskellige måder. 
Værst var det for dem, der fik sat en arm eller et ben af i Dybbøls blodige laza-
retter, mens andre fik mindre synlige skader, der alligevel havde alvorlige  
konsekvenser. 

Et typisk eksempel er 23-årige Hans Lillelund Thøgersen Aachmann fra Erslev. 
Under krigen pådrog han sig en skade i højre arm og hånd, som gjorde, at han 
måtte gå på pension som 39-årig. Desuden mistede Hans Aachmann sin store-
bror Michael, der faldt i slaget ved Sankelmark den 6. februar. 

Mange morsingboere mærkede også krigen på anden vis. Under krigen gik Nykø-
bings største arbejdsplads, N. A. Christensens Jernstøberi, i stå, og en anden vig-
tig virksomhed, cikoriefabrikken, gik fallit, da den ikke kunne få sine råvarer fra 
Slesvig. Ligeledes blev mange bønder berørt under høsten det år, da østrigerne 
under besættelsen af Mors havde forlangt et stort antal heste udleveret. 

Heldigvis var der erstatning at få fra staten for de skader, som mange morsing-
boere havde haft i forbindelse med besættelsen. I november 1865 fik de berørte 
udbetalt i alt ca. 55.000 rigsdaler. 

Hans Aachmann fra Erslev siddende i midten til sit guldbryllup i 1917 sammen 
med resten af familien. Hans blev alvorligt såret under krigen i 1864, hvor han 
også mistede sin storebror, Michael Aachmann.
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VÅBENBRØDRE 
OG HÆDER
Efter treårskrigen 1848-1950 grundlagdes De danske Vaabenbrødres Selskab. 
Det bestod af veteraner fra krigen, og foreningen voksede hastigt. Ikke mindst 
efter krigen i 1864. 

Den 1. oktober 1867 stiftedes en lokal afdeling af Våbenbrødrene, som de kaldte 
sig, på Mors. Man optog medlemmer på følgende betingelse: ” […] enhver ube-
rygtet Mand […], som under Krigsforhold har hørt til Armeen.” Da afdelingen 
stiftedes på Mors, meldte 60 mænd sig ind. 

Våbenbrødrenes forening havde to formål. På den ene side fungerede forenin-
gen som en slags forsikring i tilfælde af sygdom eller død, da man indbetalte 
månedlige bidrag. På den anden side havde foreningen en social funktion, idet 
veteranerne her kunne mødes på tværs af sociale skel som brødre med fælles 
erfaringer fra krigen. 

Først mange år efter krigen i 1864 opnåede veteranerne officiel anerkendelse 
for deres indsats. De var i 1864 blevet lovet en medalje og et diplom, hvis man 
blev fundet værdig hertil. Men først i 1876 uddeltes de. Ved 50-års jubilæet i 
1914 fik endnu levende veteraner en hædersgave på 100 kroner. I mange tilfælde 
fik veteraner dog en lille gave fra Krigsministeriet ved f.eks. sølvbryllupper og 
lignende. 

Eksempler herpå kan ses i montren. 

Billeder fra veteranfesten  
i Nykøbing i 1914. 
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MINDESTEN  
I NYKØBING
En mindesten for soldaterne i 1864-krigen blev indviet på Nykøbings kirkegård 
den 30. juni 1913. Der deltog 3-400 mennesker, som medbragte røde og hvi-
de blomster. I nærværelse af flere veteraner mindedes man de otte mænd, der 
døde på lazaretterne i Nykøbing i 1864. Ingen af de otte var fra Mors, og om 
nogle vidste man knap deres navn og fødested. Stenen er rejst af Våbenbrødre-
ne og gelænderet, som består af kopier fra kanoner fra 1864, blev skænket af 
jernstøberiet N. A. Christensen & Co.

Mindestenen og gelænder på kirkegården.

 Fra indvielsen af mindestenen i 1913.
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