Furesø og krigen 1864
Af Morten Mortensen
Denne artikel er baseret på særudstillingen: ”Furesø og krigen 1864”, som blev
vist på Mosegaarden efteråret 2014. Anledningen til udstillingen var, at det er 150
år siden, Danmark var i krig med det daværende Preussen og Østrig, og målet var
at fortælle, hvordan krigen blev oplevet af borgerne i Farum og Værløse. Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Furesø Museer og tre af museets frivillige:
Per Strøyer, Helle Larsen og Kirsten Riemer.i Men først en kort historie om den
”store krigshistorie”.
Optakten til krigen
Årsagerne til krigen i 1864 mod Preussen og Østrig er mange og komplicerede
og går formentlig helt tilbage til 1814, da
Napoleon måtte abdicere. Mod sin vilje
var den danske stat blevet trukket ind
i Napoleonskrigene i 1807, da briterne
bombarderede København. Men med afslutningen af Napoleonskrigene og den
efterfølgende Wienerkongres 1814-15
opstod et nyt europakort, og et nyt Danmark blev en realitet. Norge var tabt og
den enevældige danske stat reduceret til
kongeriget Danmark samt hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg.
I midten af 1800-tallet opstod der i Danmark - og i mange af de øvrige europæiske stater- stærke liberale og nationale

bevægelser, der gennemtrumfede forandringer og revolutioner. I kongeriget
Danmark blev resultatet Junigrundloven
i 1849. Med den fik Danmark en fri og
moderne forfatning, blot gjaldt den ikke
i hertugdømmerne, hvor den danske
konge stadig var enevældig hersker med
rådgivende stænderforsamlinger.
I 1863 var den danske regerings selvbevidsthed stor efter at have vundet 3års-krigen 1848-1850 om Slesvig og
Holsten. De nationalliberale politikere
ønskede et Danmark til Ejderen, og Novemberforfatningen i 1863 var således
en fællesforfatning for kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig, dog
blev grundloven fra 1849 ikke udstrakt
til at gælde i Slesvig. Tværtimod ønske-

Soldater fotograferet under krigen i 1864.

Foto tilhørende Furesø Museer.
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de man i Sydslesvig, at Slesvig og Holsten blev optaget i Det tyske Forbund.
Forfatningen brød med en international
aftale om, at Slesvig og Holsten hørte til
sammenslutningen Det Tyske Forbund.
Resultatet blev at Preussen og Østrig erklærede Danmark krig.ii
Krigen
Efter at den danske general de Meza den
31. januar 1864 kategorisk havde afvist
den preussisk-østrigske hærs anmodning om tilbagetrækning fra Slesvig, gik
de preussiske og østrigske tropper dagen
efter over Ejderen, hvilket betød, at krigen var en realitet. Preusserne angreb
den 2. og 3. februar de danske stillinger
ved Mysunde og Overselk.
På trods af at de første angreb var blevet afvist af den danske hær, besluttede
Overkommandoen, at Dannevirke skulle rømmes natten til den 6. februar. Man
frygtede, at de fjendtlige tropper ville
lukke den danske styrke inde i Dannevirke og nedkæmpe den. For de 40.000
mand med artilleri og tunge vogne var
marchen mod Dybbøl meget udmattende, da den foregik i al hast og i frost, sne
og stærk blæst. Under den 14 timer lange
tilbagetrækning frøs ti mænd ihjel.
Selvom tilbagetrækningen på mange
måder var velgennemført, reagerede

københavnerne voldsomt negativt, da
nyheden nåede hovedstaden. Man samledes i gaderne til store demonstrationer,
og overgeneral de Meza blev krævet fyret. Selvom kong Chr. 9. tog ham i forsvar, blev han den 28. februar afløst af
general Gerlach.
I perioden 22. februar til 14. marts var
de danske forpoststillinger ved Dybbøl
under konstant preussisk pres. Den 8.
marts var der hårde kampe ved Fredericias fæstningsanlæg, og Vejle indtoges
af østrigske styrker efter timelange gadekampe. Fra begyndelsen af april indledtes et massivt artilleribombardement
af Sønderborg og af Dybbølstillingen.
Den 17. april anbefalede såvel krigsministeren som overgeneralen, at Dybbølstillingen blev rømmet, men statsminister Monrad fik gennemført, at dette
ikke skete.
Preusserne stormede og erobrede Dybbølstillingen den 18. april i et blodigt
slag. Det danske hovedkvarter flyttede
til Assens. En fredskonference blev etableret den 25. april i London, og den 12.
maj blev der erklæret våbenstilstand. De
danske forhandlere holdt urealistisk fast
ved en Ejdergrænse, hvorfor fredskonferencen brød sammen den 26. juni.
Preussiske styrker gik derpå i land på
Als. Og efter hårde kampe, hvor ca.
3.300 danske soldater blev dræbt, såret
eller taget til fange, var slaget om Als
tabt. De tyske forbundstropper fortsatte
over Limfjorden, og den 14. juli nåede
den preussiske general von Falckenstein
med sin stab og eskorte frem til Skagen.
Den 18. juli blev en våbenhvileaftale underskrevet i Christiansfeld - Krigen var
slut. iii

Dybbøl Mølle 1864. Foto fra Rigsarkivet.
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Nogle skæbner fra Furesø
Hvor mange unge mænd fra Farum og
Værløse sogne der deltog i 1864 i krigen
mod Preussen og Østrig er svært at sige,
men ud fra en gennemgang af ansøgningerne til erindringsmedaljerne tyder det
på, at antallet har ligget på mellem 100
og 120 personer. iv
Nogle af de unge mænd mistede livet
under krigshandlingerne, andre døde
i fangenskab. Langt de fleste kom dog
hjem igen til familierne i Farum og Værløse, enkelte som invalider efter de voldsomme slag mod fjenden.
Soldaterne blev ikke fejret, da de vendte
tilbage til deres hjemegn. De gled ubemærket ind i det dagligliv, de havde
forladt næsten et år før. Deres familier
havde savnet dem, også som en vigtig
arbejdskraft på gårdene og i værkstederne. De unge mænd selv ønskede sikkert
blot at få deres normale tilværelse tilbage, men upåvirkede på sjælen af krigens
grufulde oplevelser var de næppe.

han sin ansøgning således:
”Min Invaliditet er af den Beskaffenhed,
at jeg slet ingen strabadser kan taale, af
og til maa holde Sengen, til Tider maa
bruge to Krykker, som følge af Smerter i
Knæet, og endelig jævnlig maa søge Lægehjælp”.
Lægen, præsten og sognerådsformanden skulle også give deres vurdering af
ansøgningen. Ikke alle påtegninger har
været mulige at tyde på dokumentet, men
det giver alligevel en fornemmelse af
Christians Ludvigsens tilstand.
”Lægepaategning. St…ningen af det amputerede Been har været slet tilløgt (tillukket) og den meget tynde Hud, der … i
aabent Saar, han havde megen Smerte og
kan i den Tid slet ikke taale at gaa. Dertil
kommer, at knæet smerter ham, saa at kan
ofte ikke kan taale at sætte det på Træbenet. Han generes saaledes usædvanlig

Christian Ludvigsen - krigsinvalid
Skæbnen ramte arbejdsmand Christian
Ludvigsen fra Farum hårdt den 18. april
1864. Under en træfning i forbindelse
med tilbagetrækningen fra skanserne i
Dybbøl blev han alvorligt såret i højre
ben. Han blev taget til fange og derefter
indbragt til et lazaret i Flensborg. Senere
overførtes han til et lazaret i Kiel, hvor
han fik amputeret foden. Den 7. nov.
kom han hjem til Farum til sin hustru,
Sidse Marie, og sønnen Rasmus. Smeden i Farum lavede et træben til erstatning for det rigtige ben.
I de følgende år ansøger Christian Ludvigsen de militære myndigheder om forsørgelse. I skemaet fra 1871 begrunder
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Christian Ludvigsen fra Farum, der
mistede højre fod i krigen 1864.
Foto: Furesø Museer.

meget af Stumpen, saa at han ikke taaler
noget Arbeide, og han trænger saaledes
meget til Understøttelse. Farum d. 11.
August 1871.
Communalbestyrelsen. Undertegnede ser
ingen Grund til at tvivle om de meddelte
Oplysningers rigtighed, og skal kun tilføje, at Invaliden Chr. Ludvigsen fører et
meget skikkeligt Levnet, saa at han maa
anses for værdig til at nyde al den Understøttelse, som, uden at det gaar Andre for
nær, kan blive ham til Del, og hertil anbefaler jeg ham på det bedste. Farum den
11te August 1871. E. Mau, Sognepræst.
Undertegnede tiltræder i alt Pastor Maus
Ærklæring, Farum d. 11 August 1871, N.
Andersen, Formand for Farum Sogneraad”.v
Da Christian Ludvigsen 14 år senere, i
1885, igen søger om pension, er hans tilstand ikke blevet meget bedre. Lægen i
Farum skriver:
”Husmand Christen Ludvigsen i Farum,
der mistede sin høire Fod ved en Amputation som Følge af et Skudsaar, han fik
i Krigen 1864. Kan som følge heraf kun
gaae ved hjælp af et Træben og er herved afskaaret fra at fortjene noget som
Arbejdsmand. Der kommer, særlig om
Vinteren, røde, inflamerende, knuder på
Stumpen, som er en del ømme... Han lider endvidere af hyppig og meget stærk
nervøs Hovedpine”.vi
Disse udsagn tyder på at Christian Ludvigsen både var fysisk ødelagt af sine
krigsskader og psykisk traumatiseret.

For borgerne i Værløse og Farum blev
tabet af sognebørnene mødt med stor
sorg. Derfor hænger der bl.a. i Farum
Kirke en mindetavle over en af sognets
faldne sønner: Peder Jørgensen. Han
var født den 19. juni 1840 i Stavnsholt,
søn af gårdmand Jørgen Jensen og hustru Maren Nielsdatter på Kjærgaard.
Han var 24 år, da han i 1864 deltog i
krigen som menig ved 2. infanteriregiment, 5. kompagni. Vi ved ikke meget om, hvad han gennemlevede under
krigen, kun at han blev såret den 18.
april under slaget ved Dybbøl. Vi ved
også, at han blev taget til fange og
døde ca. en måned senere den 15. maj
på det kongelige preussiske garnisons
lazaret i Torgau. Her blev han også begravet.vii

Jens Olsen – soldat og krigsfange
Jens Olsen var 25 år, da krigen mod Preussen og Østrig brød ud. Han var netop blevet
forlovet med Karen Kerstine Bendtsdatter,
kaldet Stine. Jens arbejdede som karl for
en gårdmand i Vassingerød på den anden
side af sognegrænsen i Farum, mens Stine
holdt hus for sin stedfar lige i nærheden.
Det unge pars lykke blev brat afbrudt, da
Jens midt i januar 1864 blev indkaldt som
soldat. Hastigt blev de gift, bryllupsfest
kunne der ikke være tale om, men ægteskabet sikrede Stine en beskeden pension,
hvis Jens ikke skulle vende tilbage fra krigen.viii
I København fik Jens sammen med de
andre indkaldte soldater en kort militærPeter Jørgensen – død i fangenskab træning. Han fik kun mulighed for at møIkke alle klarede krigen med livet i be- des med Stine en enkelt dag, før han den
hold. I Værløse har vi kendskab til, at 17. marts sammen med sit regiment blev
fire unge mænd mistede livet, og i Fa- sendt til Dybbøl. Den første tid gik med at
stå vagt og vente. Og selv om soldaterne i
rum er to dødsfald registreret.
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handlet godt, selv om de var krigsfanger.
Jens Olsen var en af de heldige, der kom
hjem fra krig og fangenskab uden at være
invalideret. Den 12. august 1864 var Jens
og hans soldaterkammerater tilbage i København efter en lang rejse fra fangelejren
i Schlesien.

Portrætfotografier af Karen Kristine og
Jens Olsen.
Foto: Furesø Museer.

Få dage senere nåede Jens hjem til Farum.
Han var i civil, uniformen skulle soldaterne aflevere straks, de kom til København. Jens blev modtaget med stor glæde
af Stine, der ventede deres førstefødte. De
havde ikke set hinanden i et halvt år.
Hvordan Jens og Stine bearbejdede oplevelserne fra krigen, ved vi ikke meget
om. Først 50 år senere fortæller Jens sin
historie til sin søn, en historie, der handler meget om oplevelserne som soldat og
krigsfange. Der er ingen tvivl om, at det
har svært for Jens at vende tilbage til hverdagen, men det er ikke noget, han dvæler
ved. Faktisk er det eneste, han fortæller
om dette, at det har været svært at vænne
sig til træskoene igen.
Stines tanker og følelser, mens Jens var
væk, kender vi heller ikke noget til, men
at ængstelsen og uvisheden har været stor,
siger sig selv. Dog ved vi, at Jens fik breve
fra hende, men ikke hvad der stod i dem.
Skolelæreren i Vassingerød havde nemlig
fået opsporet, hvilken lejr, de tilfangetagne soldater, der kom fra byen, var blevet
anbragt i. Fire dalere til hver fik han indsamlet, og dette beløb havde Stine forhøjet med otte dalere til Jens, plus breve. Om
Jens kunne sende breve til hende, ved vi
ikke.
Jens og Stine nåede at få 33 år sammen.ix

pauserne forsøgte at muntre hinanden op
med hygge og lejlighedsvis punch, fik de
en forsmag på krigens gru ved dystre korteger af flygtninge og sårede soldater, der
krydsede deres vej.
I påskedagene havde Jens flere gange været i kamp, set kammerater dø og blive
lemlæstet under de heftige fjendtlige bombardementer. Den 18. april blev han sat til
at gøre tjeneste som forpost ved skanse nr.
seks. Hele dagen var de danske soldater
udsat for et voldsomt bombardement, der
skød skanserne sønder og sammen. Da
det efter seks timer pludseligt stoppede,
sprang Jens og de andre soldater frem for
at møde fjenden med bajonetterne klar.
Men overmagten var for stor, og han blev
sammen med mange andre soldater taget
til fange.
Trætte, sultne og tørstige blev Jens og de
andre tilfangetagne danske soldater beordret på march til Flensborg. Det hjalp lidt
på humøret, at folk stod ved vejkanten og
uddelte mælk og øl til de udslidte soldater. Efter en nat i Flensborg, fortsatte rejsen med tog til Hamborg og Berlin, hvor
stemningen mod danskerne var anderledes
fjendtlig. Rejsen endte i Schlesien, 50 km
fra Østrig, hvor soldaterne blev indkvarte- ’Uden mad og drikke duer helten ikke’
ret i nogle barakker i en fangelejr. Jens Ol- De danske soldater levede ofte under
sen beretter i sin erindring, at de blev be29

Pause i krigshandlingerne. Underofficerer
ved 4. infanteriregiment, 1864.
Foto fra Rigsarkivet.

kummerlige forhold under krigen. Kulde
og ikke mindst små madrationer tærede på
kampevnen. Der blev derfor sat stor pris
på ophold i krigshandlingerne, hvor man
kunne anrette et ordentligt måltid – gerne
med øl og punch. Breve, dagbøger og
erindringer fra soldaterne vidner alle om
måltidernes store betydning.
Jens Olsen fra Farum har i sine erindringer flere beskrivelser af, hvordan han
sammen med sine soldaterkammerater
tog sig en hyggestund, når muligheden
bød sig. Ofte var soldaterne indkvarteret
privat, og her blev de ofte beværtet godt.
Jens Olsen skriver om et sådant ophold
hos en hestehandler. Han fortæller, at
den tredje aften blev de (soldaterne) enige om, at de ville have en bolle punch,
og så skillingede de sammen. Det blev
til to rigsdaler, som en af dem købte ind
for, så han kunne lave en god og stærk
punch. Hele natten gik med sjov og ballade, og for en tid glemte soldaterne, at
krigen med alle dens rædsler ventede få
kilometer derfra.x
M. Mangor var en dansk kogebogsforfatter der - drevet af fædrelandskærlighed af egne midler skrev, trykte og forærede

en kogebog til soldaterne: ”Kogebog
for Soldaten i Felten”. I forordet skriver
hun:
”Udgiverinden af de efterfølgende Blade
har troet, ved de deri givne Anvisninger
til Tilberedning af de Soldaten udleverede Fødemidler, at yde en, om end ringe,
Skiærv til at lette vore tappre Soldater
de Byrder og Besværligheder, som Felttoget medfører. Maatte dette blive Tilfældet, da er hendes Ønske opnaaet”.xi
Bogen indeholdt 12 opskrifter, som fx.
”Kogte Æg” ”Kød i kål”, ”Klipfisk”
og ”Stegt flæsk”. Og det var netop den
sidstnævnte ret, en soldaterkammerat til
Jens Olsen forsøgte at tilberede på en
skanse i Dybbøl:
”En anden Kammerat stod og stegte
Flæsk. Han havde saa sat en Lerkrukke,
hvori han havde hældt al Stegefedtet, op
på Brystværnet, for at det kunne staa der
og blive koldt og stift; men den havde jo
kun staaet der et Øjeblik, saa kom den
kørende ned af Skrænten lige saa flad
som en Pandekage, og den dejlige Fedt
laa og flød omkring. Det var der en anden Granat, der havde besørget”.xii
Pastor Mau
E. Mau var sognepræst i Farum og Værløse fra 1863 til 1880. Hans dagbøger
fra denne periode er bevaret på Rigsarkivet og giver et indblik i, hvorledes han
reflekterede over krigen.xiii Mau’s optegnelser er yderst kortfattede og består
mest af vejrobservationer og notering af
arbejdsopgaver. Om krigen skriver han
kun lidt, blot 20 gange på et år er der et
par kommentarer. Om krigsudbruddet
skriver han den 2. februar: ”Blæste noget, tåget vejr, og Tøvejr fra middag af,
regnede fra mørkningen af. Efterretning
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om, at nogle Preussere have overskredet
Eideren, og at Krigen saaledes de facto
er udbrudt. Jeg læste med Confirmanter.”
Om slaget i Dybbøl den 18. april skrev
han dagen efter ”Nedtrykt stemning over
Blodbadet ved Dybbøl”. Da fredskonferencen i London bryder sammen d. 26.
juni skriver han ” Conferancen i London
opløst og Krigen udbryder atter. Gud se
i Naade til os !”
Han beskriver også besøg hos lokale sårede soldater: ” d. 10 Juli...Jeg besøgte
……. Almisselem Niels Nielsen og hs.
syge Kone, d. saarede Soldat Arbejdsmand Per (eller Ped.) Nielsen. ….. alle i
Kirke Værløse.”
Derpå følger flere nedtrykte ytringer
over krigen, og da våbentilstanden indtræffer i august står i dagbogen: ” Vaabenstilstand, højst sørgelige Fredsprælimi…… !”xiv
Man skal dog være forsigtig med at udlede af disse kortfattede notater, at krigen ikke fyldte meget i furesøborgernes
bevidsthed, for Mau’s dagbøger er nemlig i det hele taget meget kortfattede.

fattigdom, som truede de ramte familier,
afhjælpes.
Asylselskabet i Farum ansatte Sidse Marie Ludvigsen som asylmoder. Hun var
gift med den tidligere omtalt krigsinvalid Christian Ludvigsen, og lønnen var ti
rigsdalere (20 kr.) om måneden. Det første asyl lå i Hovedgaden, men flyttede i
1896 til nuværende P.E. Rasmussens Vej
3.
I Lille Værløse var situationen næsten
parallel. Her ansatte man Karen Sørensdatter som asylmoder med tjenestested i
”Væverens Hus” på Højeloftsvej 2. Karen Sørensdatter havde som nygift mistet sin mand i krigen i 1864 og var nu
alene med et lille barn.
Det fremgår af love for ”Lille Værløse
Asyl”, at asylforeningen havde til formål
at tage sig af børn i alderen fra to til syv
år fra Lille Værløse, Bråderne og Kol-

Børneasylerne
På andre områder viste Pastor Mau, at
han var dybt engageret i soldaterne og
deres familier. I 1867 var han sammen
med sine døtre og en kreds af menighedens damer initiativtager til sommerfester, basarer og dilettantforestillinger,
hvor overskuddet gik til etablering af
børneasyler. Formålet var, at hustruerne
til faldne eller invaliderede soldater fik
ret til at drive børneasyler, hvor foræl- Jens Nielsen var krigsveteran, skovløber i
dre, der ikke selv kunne passe deres Værløse og formand for den lokale afdeling
børn, kunne aflevere dem til forsvarlig af De danske Vaabenbrødre.
påsyn og pleje. På den måde kunne den
Foto: Furesø Museer.
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Stadsarkivet for Furesø Kommune har to
skemaer over udbetalt hjælp til krigsenke
Karen Petersen og hendes søn Christian
Andreas fra Værløse. Skemaerne viser,
at Karen Petersen modtog 24 kr. årligt og
hendes søn 13 kr. Karen og hendes søn
modtog disse beløb fra december 1864 til
Christian Andreas fyldte 15 år, i 1878. xv

Christen Andersen fra Hareskov var veteran
fra krigen 1864.
Foto: Furesø Museer.

lekollehusene. På grund af forældrenes
fravær fra hjemmet skulle børnene være
under forsvarlig pleje og opsyn. Det ser
ud til primært at have været børn af daglejere og arbejdere, der kom på asylet.
Andre former for støtte
Krigsenker og hustruer til krigsinvalider kunne også få hjælp på andre måder.
De kunne søge om økonomisk støtte hos
De danske Vaabenbrødre, der blev stiftet
i 1859. Det var et selskab for krigsveteraner fra 1. slesvigske krig og 2. slesvigske krig. Skovløber Jens Nielsen fra
Værløse, der deltog i krigen 1864, blev
hurtigt efter sin hjemkomst formand for
den lokale afdeling og sad der i en lang
årrække. Foreningen hjalp medlemmerne
med bl.a. sygdomsunderstøttelse, begravelseshjælp og billige lån. Også hustruer
og enker kunne modtage hjælp.
Der kunne også søges støtte hos ”Centralkomiteen af 1848”, der var en privat
organisation, hvis Formål var at indsamle
og uddele bidrag til understøttelse for de
sårede soldater og deres efterladte.

Oprejsning
Først i 1877 fik veteranerne en form for
oprejsning, da de modtog en erindringsmedalje for deres deltagelse i krigen.
Både i Farum og Værløse blev der i forbindelse med uddelingerne af medaljerne afholdt festarrangementer.
Allerede i april 1864 havde Christian IX
afgivet løfte om en erindringsmedalje for
deltagerne i begge krige, men tiden gik,
og der kom ingen medalje. I 1875 blev
medaljen endelig indstiftet af kongen,
men først i 1877 var den klar til uddeling. Veteranerne fik den dog ikke auto-
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Mindeblad for uddeling af
erindringsmedaljen.

matisk tildelt. De måtte ansøge, og først
når deres ansøgning var blevet godkendt,
modtog de et diplom sammen med medaljen, der kom i en lille hvid papæske.
(Medaljen skulle bæres i et rødt og hvidt
bånd på venstre side af brystet. Det var
ikke tilladt at bære det rød-hvide bånd
alene). Medaljen var personlig ejendom
og gik i arv til efterkommerne.
”Sårfeberen fra Dybbøl”
Sådan beskrev forfatteren Herman Bang
i sin roman ”Tine” danskernes reaktion
på nederlaget. Fredstraktaten, som Danmark underskrev i Wien den 30. oktober
1864, gjorde ydmygelsen total. Danmark
måtte afstå Slesvig, Holsten og Lauenborg og mistede dermed to femtedele af
landets areal. Den gamle grænse mellem
Danmark og hertugdømmet Slesvig ved
Kongeåen blev Danmarks statsgrænse
mod syd. Samtidigt blev landets indbyggertal næsten halveret. Nu var der kun
1.6 mio. borgere, før krigen var tallet 2.6
millioner. I de mistede landområder boede ca. 170.000, der var dansktalende.
Nederlaget gjorde det klart for danskerne, at Danmark nu var en småstat i
Europa. Ikke meget mere end en prik på
europakortet.
Tabet af hertugdømmerne var i begyndelsen økonomisk ødelæggende. Især
tabet af Holsten ramte landbrug, handel
og industri hårdt. Men blot ti år efter
1864 var der ikke længere nogen tyngende krigsgæld. Især gav landbrugets
voksende eksport store indtægter til nationen.
I årene lige efter krigens afslutning kom
det til heftige og brutale politiske opgør
om, hvem der bar ansvaret for katastrofen. De nationalliberale blev fra mange
politiske sider opfattet som de største

skurke med den afsatte statsminister
D.G. Monrad som superskurken. Men
heller ikke militæret gik ram forbi, især
var de nationalliberale hårde i deres kritik af militærets inkompetence. Udenrigspolitisk måtte Danmark ændre kurs
fra en aktiv til en passiv politik.
Næppe nogen krig, Danmark har deltaget i, har haft så stor betydning for vores nationale selvforståelse som den 2.
Slesvigske krig. Fra at have ageret aktivt
udenrigspolitisk på linje med store nationer som Preussen og Østrig, betød de
fem måneders krig og konstante tilbagetog, at nationen kom i en alvorlig identitetskrise. Hvordan skulle danskerne nu
opfatte sig selv?
Svaret blev, at Danmark og danskerne
skabte nogle forestillinger og myter om
den lille, fredelige og indadvendte nation, hvor småt var godt og det lokale
mere værdifuldt end det globale. Godt
hjulpet på vej af økonomisk fremgang
for landbruget og andelsbevægelsen
blev danskerne bekræftet i, at små lokale
foretagender var bedre end store industrivirksomheder. Småt blev godt.
Mottoet “Hvad udad tabes, skal indad
vindes”, skabt af Hedeselskabet i dets
kampagne for opdyrkning af den jyske
hede, udtrykte denne indstilling i store
dele af den toneangivende del af befolkningen.
Danmark blev politisk konsensussøgende og undgik helst konflikter. At
Danmark var svag, blev i den nye selvforståelse en fordel. Myten opstod, at
Danmark var et særligt demokratisk og
fredeligt land, til forskel fra fx den aggressive stormagt mod syd – Tyskland.
På mange måder har Danmark siden
1864 stået i skyggen af den ydmygende
oplevelse, nederlaget var. Spørgsmålet
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er om de sidste årtiers aktivistiske udenrigspolitik med deltagelse i krigene i
Kosovo, Irak og Afghanistan, har bragt
Danmark ud af skyggen fra 1864.
Selvom krigshandlingerne i 1864 foregik i Dybbøl flere hundrede kilometer
væk fra Farum og Værløse, blev de to
små lokalsamfund alligevel dybt berørt
af begivenhederne. Hvordan de unge
mænds familier i Farum og Værløse klarede dagen og vejen under og efter krigen, ved vi i dag kun lidt om, dertil er de
bevarede vidnesbyrd for sparsomme. At
begivenhederne i 1864 har grebet voldsomt ind i dagligdagen både under krigen og efter for lokalsamfundene, kan
der dog ikke herske nogen tvivl om.
Historisk Forening For Værløse Kommune har tidligere skrevet om veteranerne og de faldne fra krigen
1865, som kom fra Værløse. Det drejer sig om årsskrifterne 1963 og 1964, samt bogen: Else Granberg,
Hanne Jeppesen og Per Strøyer: ”Dengang de drog
afsted. Værløses sogns faldne og veteraner fra de slesvigske krige 1848-50 og 1864”. 2004.
ii Kristian Hvidt: ”Det folkelige gennembrud og dets
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mænd 1850-1900”. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 11. 1990, s. 127-139.
iii John Christensen og Henrik Stevnsborg. ”1864.
Fra helstat til nationalstat”. Aalborg 1998.
iv Kendskabet til hvem og hvor mange, der deltog
i krigen fra Farum og Værløse, stammer fra ansøgningerne til erindringsmedaljen. Derfor er vores data
også forbundet med nogen usikkerhed. Veteraner,
som er døde før 1877, er ikke registreret, ligesom
veteraner, der var flyttet fra Farum og Værløse på
ansøgningstidspunktet, heller ikke er registreret. Omvendt er veteraner, som er tilflyttere til egnen på ansøgningstidspunktet, blevet registeret. Alt i alt giver
ansøgningerne dog alligevel et godt billede af, hvor
mange unge mænd fra Farum og Værløse, der deltog
i krigen.
v ”Spørgeskema vedr. Krigsinvaliders muligheder
for oppebærelse af vedvarende tillagt forsørgelse”.
1871. Arkivfond 1624, lb.1.
vi Udtagelsen fra lægen i Farum står i ”Spørgeskema
vedr. Krigsinvaliders muligheder for oppebærelse af
vedvarende tillagt forsørgelse”. 1885. Tilsvarende
spørgeskemaer havde Christian Ludvigsen indsendt
til de militære myndigheder i 1871, 1874 og 1880. På
alle skemaerne havde sognerådsformanden og lægen
udtalt sig om Christian Ludvigsen. Arkivfond 1624,
lb.1.
vii Dødsattest for menig Peter Jørgensen, udstedt af
det Kgl. Preussiske Garnisations Lazaret i Tourgau
viii Vi har i dag Kendskab til Jens Olsens oplevelser
fra hans erindringer: Jens Olsen. Den gamle klokker i
Farum. En krigsveterans erindringer optegnet af hans
søn. 1928.
ix 16. maj 1864. Arkivfond 1638 lb. 1.
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xi A. M. Mangor: Kogebog for Soldaten i Felten,
Thieles Bogtrykkeri, København 1864, s. 3.
xii Jens Olsen. Den gamle klokker i Farum. En krigsveterans erindringer optegnet af hans søn. 1928, s.
72.
xiii Mau, Jens Chr. Edvard Theodor: Dagbøger1837
– 1884. Rigsarkivet.
xiv Mau, Jens Chr. Edvard Theodor: Dagbøger1837

– 1884. Rigsarkivet.
xv Skemaer over indbetalt hjælp til krigsenke Karen

Petersen og hendes søn Chr. Andreas Pedersen 186469 og 1869-78. Arkivfond 1639, lb.1.

