Niels Jensen
Født 7. aug. 1835 i Lille Værløse, død 18. apr. 1864 i Dybbøl Skanser, søn af husmand Jens Poulsern og
Sophie Jørgensdatter i Lille Værløse
Gift 1. apr. 1860 i Værløse kirke med Ane Konradsdatter, født 4. aug. 1835 i Kirke Værløse, datter af
husmand Konrad Johansen og Maren Andersdatter smst. I okt. 1860, hvor han får en datter døbt, er han i
kirkebogen opført som indsidder i Bråderne.
Indkaldt til tjeneste som menig nr. 574 ved 2. infanteriregiment, som kæmpede ved Dybbøl under hele
belejringen. Om morgenen klokken 4 åbnede det preussiske belejringsartilleri ild mod skanserne, og det så
voldsomt, at det i de næste 6 timer var umuligt at skelne de enkelte skud. Der blev skudt på kryds fra
fjendtlige batterier i Broager, Avnbjerg og Ragebøl mod bl.a. skanser og løbegrave med store tab til følge.
Det meste af mandskabet måtte i denne fase søge ly i løbegange og dækningsgrave et godt stykke bag de
egentlige fæstningsværker.
Klokken 10 ophørte artilleriilden for derefter at blive lagt over højre fløj. Samtidig hermed åbnede
preussiske fortropper en voldsom geværild mod skanserne, og stormkolonnerne løb frem med faner i
spidsen. Stormen var begyndt. 2. regiment havde stilling i skanse 5, netop hvor preusserne brød igennem
de improviserede pigtrådsspærringer og derved havde frit løb op i forsvarsstillingerne - Geværkuglerne
faldt så tæt , som når man kaster ærter på en tallerken beretter en af dansker i skanse 5.
Chefen for 2. regiment, oberstløjtnant Dreyer forsøgte med en 2-3 delinger at generobre skanse 5, men
uden held. Derefter trak han sine folk tilbage mod gården syd for Dybbølstenen, men den var allerede besat
af preusserne, og alle måtte overgive sig.
2. regiment havde i trekvart time opholdt fjenden og kæmpet forbilledligt. Kun ca. 300 mand af
regimentsstyrken kom tilbage. En af de savnede var Niels Jensen Den 9. sep. 1865 blev der i retten i Københavns Nordre Birk fremlagt en fortegnelse over det mandskab, der
faldet eller meldt savnede under felttoget, herunder for Niels Jensen i slaget ved Dybbøl 18. apr. 1864.
Hans enke forklarede, at hun intet havde hørt fra sin mand og derfor ikke tvivler på, at han er død
….endskønt hun ikke derom har modtaget sikker Underretning.
Det bevilges hende at sidde i skiftet bo, og hun får udbetalt sin mands tilgodehavende 1 rdl. 16. skl. Niels
Jensen var måske iblandt de faldne danske soldater, som af preusserne blev begravet i skanseområdet.
Ane Konradsdatter boede i Bråderne i Lille Værløse til omkring 1890, hvor hun ifølge folketællingen samme
år …ernærer sig ved Husflid og Pasning af sine Plejebørn… Efter 1890 ses hun ikke mere i sognet. Hun er
heller ikke fundet i kirkebogen som død.

