EFTER KRIGEN:
JENS PETER
NIELSEN
Den 25. august 1864 kom Jens Peter Nielsen tilbage til
Mors. Han kom hjem med sin førlighed i behold, men
kanonernes torden ved Dybbøl havde gjort ham tunghør.
Vi ved ikke, hvad han foretog sig i årene efter krigen,
men i 1870 giftede han sig med Johanne Nielsen fra
Solbjerg i Solbjerg Kirke. Hun arbejde da som væverske,
men standsede sandsynligvis hermed ved giftermålet.
De købte en lille ejendom i Redsted og fik i alt fire børn:
Ane Kirstine, Niels, Johanne og Theodor i årene mellem
1871 og 1879.
Jens Peter Nielsen engagerede sig i lokalsamfundet i
Redsted og var i nogle år medlem af sognerådet, ligesom
han som mange andre veteraner var medlem af Våbenbrødrenes afdeling på Mors. I 1876 ansøgte han om og fik
tildelt en erindringsmedalje for sin deltagelse i krigen i
1864.
Senere i livet købte Jens Peter og Johanne en forfalden
gård i Outrup (Skovbogård på TOR Skolevej). De lånte
penge hertil af godsejeren på Blidstrup og fik sat skik på
deres nye ejendom. I 1902 overtog sønnen Niels gården,
og Jens Peter og Johanne byggede sig en aftægtsbolig
tæt derved.
Jens Peter Nielsen døde som 77-årig i 1911 og ligger begravet på Outrup Kirkegård. Gravstenen kan stadig ses.

Johanne og Jens Peter Nielsen.
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EFTER KRIGEN:
JENS GARDER
Den 13. august 1864 blev Jens Garder løst fra sin krigstjeneste og kunne drage hjem til Mors. Han var fysisk
uskadt. To år senere blev han gift med 23-årige Kirsten
Marie Poulsen, der kom fra Vejerslev. De fæstede en lille
ejendom i Fredsø, hvor de fik to døtre: Karen og Pouline i
henholdsvis 1869 og 1878.
Også Jens Garder ansøgte om en erindringsmedalje, som
han modtog i 1876, og senere blev også han medlem af
Våbenbrødrene.
Da ægteparret havde boet i Fredsø i 18 år, købte de deres egen lille hedegård. Men jorden var mager, og Jens
var nødt til at supplere indtægten ved at tage arbejde
hos andre bønder i området. Ca. 1902 opgav de gården
og flyttede til Vodstrup. I 1909 flyttede de videre til Nykøbing, og i januar 1915 købte de så et lille hus i Ågade.
I anledning af krigens 50-års jubilæum i 1914 modtog
Jens Garder 100 kroner som hædersgave. Penge, som
utvivlsomt kom det nu ældre og fattige ægtepar til gode.
I 1926 kunne Jens og Kirsten Marie fejre diamantbryllup, til hvilket de modtog 50 kroner fra Krigsministeriet. I
1930 blev han som 90-årig Dannebrogsmand, og han ernærede sig som fiskesælger for sin svigersøn i Nykøbing.
Jens Garder døde den 30. juni 1931 i Nykøbing som en af
de sidste veteraner på Mors fra 1864-krigen.

Kirsten Marie og Jens Garder.
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EFTER KRIGEN:
CHRISTIAN
GODSKESEN
Christian Bertinus Godskesen kom tidligere hjem fra krigen end de øvrige indkaldte mænd fra Mors. Det skete
i slutningen af maj 1864, og således før øen blev besat.
Han var hverken såret eller havde været taget til fange,
men vi ved, at han har ligget på lazarettet ”Ny Artilleri
Kaserne” i Bådsmandsstræde i København. Sandsynligvis
har han været syg.
Efter krigen fik Godskesen mere succes med et værtshus i Vestergade 17, end han tidligere havde haft med
sin købmandshandel, og i 1867 udvidede han det med
et herberg. Værtshuset var et populært sted for byens
håndværkerforeninger.
Våbenbrødre-afdelingen på Mors blev stiftet i 1867. Godskesen blev dens femte medlem, og på et tidspunkt blev
han endda foreningens formand. Som sådan blev han i
1919 udnævnt til Ridder af Dannebrog.
Sent i livet skiftede Christian Godskesen profession. Som
61-årig blev han både kasserer, bogholder og administrerende direktør i Sparekassen for Nykøbing og Omegn,
hvor han arbejdede i to årtier. Til sidst blev han både for
tunghør og nærsynet til at kunne varetage arbejdet.
Christians kone, Marie, døde i 1916 og Christian selv i oktober 1920. Han boede da stadig i deres oprindelige lejlighed i Vestergade i Nykøbing.

Christian Godskesen og fru Marie.
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