Jens August Andersen
Født 10. aug. 1835 i Frederiksværk, Vinderød sogn, Frederiksborg amt, søn af smedesvend Niels Andersen
og hustru Kirsten Hansdatter i Frederiksværk.
Gift med Karen Andersdatter, født 24. jul. 1836 i Søsum, Stenløse sogn, Frederiksborg amt, død 16. feb.
1906 på Farumgårds Overdrev, datter af smed Anders Andersen og hustru Kirsten Jørgensdatter i Søsum.
Menig ved 18. regiment, 1. kompagni fra 16. mar. 1863 til 7. nov. 1864.
Den 29. jun. kl. 2 om natten iværksatte preusserne en overførsel af styrker fra Sundeved til Als. I ly af
mørket blev tropperne sejlet over i både og pramme. Det lykkedes dem at få fodfæste trods heftig
modstand fra dansk side. På dette tidspunkt satte preusserne et voldsomt artilleriangreb ind koncentreret
omkring nordspidsen af Kær halvø. Klokken 3. havde preusserne overført 6 bataljoner. På omkring samme
tidspunkt blev 18. regiment sat ind som støtte for 4. regiment, der forsvarede brohovedet.
Samtidig med at alt dette fandt sted, sejlede panserskibet Rolf Krake ind i den nordlige del af Alssund og
hindrede ved sin artilleriild al yderligere overførsel af tropper til Als. Efter kort tid skønnede skibschefen ud
fra skydningens karakter, at landsætningen var tilendebragt. Han sejlede derfor ud af sundet for at dække
vore troppers indskibning. Skibschefen blev senere stillet for en krigsret, men blev dog frikendt.
Klokken 6 om morgenen opgav general Steinmann al yderligere modstand. Divisionen gik uden at blive
forfulgt tilbage til Kegnæs for at blive overført til Fyn. Vore tab blev opgjort til 3.100 mand faldne, sårede og
tilfangetagne. Fjendens tab var 400 mand. 18. regiment indlagde sig stor hæder under kampene på Als Jens August Andersen må være kommet til sognet omkring 1875, hvilket år han får en datter døbt i Farum
kirke. Familien figurerer ikke i folketællingen 1870. Han bosætter sig på Farum Overdrev, hvor han er smed
helt frem til 1906. I dette år, den 16. feb., dør hans kone Karen, 68 år gammel. Herefter ses Jens August ikke
mere i sognet. Våbenbroder nr. 5177 i Søllerød afdeling. Modtog i 1914 efter ansøgning en livsvarig
hædersgave på 100 kr. årligt for sin deltagelse i krigen.

