På www.navne.dk kan du lægge billeder og
dine tanker. Familie, venner og bekendte
kan tænde et lys og sende tanker.
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Filminstruktør Susanne Bier fylder i dag 53 år. Susanne Bier fik i 1999 sit
gennembrud med succes-filmen »Den eneste ene«, og har instrueret den Oscarnominerede »Efter brylluppet«. »Hævnen« fik hun såvel en Oscar som en Golden
Globe for. Bier har instrueret Hollywood-filmen »Things we lost in the fire« med
stjernerne Halle Berry og Benicio Del Toro i hovedrollerne.

Medaljens betydning for soldaterne!
Af Anders
Straarup,
forhenværende
lærer, medlem
af Viborg
Slægtshistoriske
Forening

Slægt:
»Huusmand Niels
Christian
Andersen af Iverslyst erkjendes herved berettiget til
den af Hans Majestæt Kongen allerhøist indstiftede
Erindringsmedaille for Deltagelse i Kampen for Fædrelandet 1864.«
Sådan lyder indledningen
på et diplom med en medalje pænt indrammet på
Militærhistorisk Samling i
Ebeltoft.
Kan man finde ud af mere om ham? Jo, internettet
med Krabsens Stednavnedatabase, Arkivalier Online
med Folketællinger og Kirkebøger er en god begyndelse. Danmarks Arealinformation og www.findvej.dk
får stedet placeret.
Niels Christian Andersen
var født 25. november 1838
i Astrup Sogn 10 km nordvest for Hadsund. Han nævnes i en stribe folketællinger - og sidste gang i kirkebogen som død 20. august
1916, 77 Aar, Selvmord.
Hans kone var død 8 år tidligere.
Kopier af ansøgninger om
erindringsmedaljer ligger
pænt ordnet på Rigsarkivet
i København til selvbetjening. For deltagelse i 1864
blev der uddelt 58.000 medaljer, så nogle af dem må
findes hos avisens læsere.
Veteranerne glemte aldrig
deres soldatertid, og erindringsmedaljerne viste deres status. En speciel ansøgning på Rigsarkivet er rørende. Kongen var på besøg

Det indrammede diplom med medalje.

i Nykøbing Mors og hilste
på en række veteraner, der
stod med deres erindringsmedaljer. En enkelt veteran
var blevet vist væk af de
andre, fordi han ikke havde sin medalje, der var gået
tabt, da hans hus brændte!
Det pinte ham så meget, at
han fik skrevet en udførlig
ansøgning om at få en ny
medalje!
I sit ansøgningsskema nævner Niels Christian Andersen, at han var tjenestegørende fra 1. november 1863
til 18. april 1864. Som menig
soldat nr. 52 i 2. Kompagni,
20. Regiment blev han såret og taget til fange den 18.
april 1864 ved Dybbøl!
I Robert Lemming: Sårede
danske soldater i 1864 (ses
på Landsarkivet) nævnes

han 24. maj 1864 som såret
og fanget på Stenderup Lazaret, der lå 5 km fra Dybbøl Mølle.
20. Regiment kan følges i
mange kilder. NCA har været med ved Dannevirke og
flere steder i Jylland og på
Fyn, inden regimentet kom
til Als og Dybbøl. Hæren
fastholdt stillingen ved Dybbøl trods daglige bombardementer frem til stormløbet
den 18. april 1864 kl. 10. Her
var 20. Regiment sydøst for
Dybbøl Mølle, hvor der var
hårde kampe. Robert Lemming skrev til mig:
»Regimentet befandt sig
den 16. atter i stillingens
højre fløjs venstre halvdel.
Beskydningen den dag var
dog noget kraftigere, men
der angives kun 270 om da-

■■ konkurrence

gen og 40 om natten fra
Broagerbatterierne.
Den 17. stod regimentet
igen i reserve ved baraklejren. Regimentet skulle i tilfælde af kamp besætte den
tilbagetrukne linie. Kl. 4
begyndte preusserne voldsomt at beskyde stillingen.
Beskydningen varede i 6 timer inden stillingen blev
stormet. 20 regiment blev
dog først kl. 10.30 beordret
ind i kampen. Det berettes at det gæve 2. kompagni var forrest. Kompagniet kæmpede mellem huset
Hørlyk og skanse C. Sandsynligheden for, at det var
her, Niels Christian Andersen blev såret, er vel meget
nærliggende.
20. Regiment mistede halvdelen af sit mandskab på
1400 mand i de to timer,
kampen varede. Den eneste tilbageblevne kompagnichef, premierløjtnant Willerup, måtte overtage kommandoen over regimentet.
Her sluttede Niels Christian
Andersens aktive deltagelse i krigen, hvor han såret
faldt i fangenskab.«
Om hans kompagnichef

Medaljens for- og bagside.

kaptajn Stockfleth nævnes i Mindeskrift over de i
1864 faldne Officerer: »Den
18. april deltog han i Regimentets angreb. Hans kompagni trængte tæt ind på
Fjendens Linier, men blev
nedslaaet af den voldsomme Kugleregn, saa at kun 2
Korporaler af samtlige Befalingsmænd slap derfra.«
Erindringsmedaljen og di-

plomet har sikkert haft en
hædersplads hjemme hos
Niels Christian Andersen.

Fakta1

»Min slægt« - har du en historie?
{{ Viborg: Lokale
amatørslægtsforskere skriver
i serien »Min slægt«.
{{ Ligger der en god historie om
en hændelse eller en person i din
slægt, så bringer vi den gerne.
{{ Skriv helst ikke mere end 3500
tegn. Send et portrætbillede af dig
selv og eventuelle illustrationer
til at underbygge historien til
mailadressen viborg@bergske.dk.
Skriv »Min slægt« i emnefeltet.

■■ konfirmander

Lokal deltager i finalen
for minigravere

Konfirmation: Følgende
skal konfirmeres:
Lørdag 20. april:
Sortebrødre Kirke kl. 10.00:
Claus Hedegaard Andersen,
Emil Haarbo Albertsen, Frederikke Martinsdatter von
Reitzel, Jonas Lind Paulsen,
Ole Meedom Jensen, Rasmus Juel Winther.

Viborg: Viborgenseren Jesper Blach rost fra JBR ApS forstår, hvordan man håndterer en minigraver. Han er ved en
lokal konkurrence blevet vinder af den indledende runde
forud for danmarksmesterskaberne.
Konkurrencen bestod af tre øvelser. Først skulle en pind
trækkes imellem to stykker jern uden at røre jernet. Derefter
skulle en forhindringsbane forceres med en spand vand uden
at spilde vandet. Endelig var der maskinbasket, hvor føreren
skulle placere en bold i et net.
Finalen finder sted til august i Slagelse.

Søndag 21. april:
Sortebrødre Kirke kl. 10.00:
Amalie Lyngberg-Larsen,
Andreas Mølgaard Jacobsen,
Asbjørn Damholdt Sandgaard, Patrik Burchardt Lauge,
Pernille Rønbo Christensen.
Jesper Blach Rost

