
På Slagmarken 1864 – sms-rollespil 

 
 

Christian Christensen Dons 
Menig artillerist, 24 år.    
 
Hans navn var kun Christian Christensen, men da han 
næppe har været den eneste med det navn i den danske 
hær omtales han altid som Christian Christensen, Dons. 
Han kom nemlig fra landsbyen Dons ca. 5 km nord for 
Kolding.  
 
Christian var artillerist. Artilleristerne var uddannet til at 
skyde med kanoner. Det var ikke alle og enhver man 
satte til det. Man skulle fx være god til matematik, så 
man kunne beregne, hvordan man bedst fik ramt 
fjenden. Christian var i tjeneste fra 31. maj 1862 og 
havde altså fået meget træning som soldat og artillerist.  
 
D. 18. april, da preusserne stormede skanserne på 
Dybbøl, blev Christian Christensen taget til fange og sad i 
krigsfangenskab i fæstningen Minden (vest for 
Hannover) frem til august, hvor krigen sluttede.   
 
Han udgav sine egne erindringer i 1886, men bliver også omtalt (og rost) af skansekommandør 
Carl Castenskiold i hans erindringer: ”Der var måske ingen Soldat i Armeen, der har været så 
mange Dage i Ilden. Han var stadig i Skansen, hvor han ved sin Paalidelighed, sit rolige og bramfrie 
Væsen under alle forhold ikke lidet bidrog til Forsvaret.” Castenskiold skrev også: ”Christensen var 
en Mand med stærke Nerver og en lige saa stærk Pligtfølelse. Om ham er det sandt, at han 
nægtede at tage mod Afløsning.” 
Christian Christensen blev altså i Skanse 2, selvom han fik mulighed for at blive afløst. Når vi i 
rollespillet placerer ham i Skanse 5, 6, 7 og 8, er det altså ikke korrekt.   
 
Efter krigen blev Christian Christensen landmand i Dons og blev gift og fik børn.  Christian 
Christensen døde 78 år gammel d. 28. november 1917. Han nåede altså ikke at opleve 

Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920.   
 
 
 
 
 
 

 
 

Billede af Christian Christensen (ca. 1886). 
På hans jakke hænger Dannebrogsordenen.  
Vi har intet billede af ham fra 1864.  

 

Efter krigen kunne man søge om at få en erindringsmedalje. 
Du kan se Christian Christensens ansøgning her: 
https://cs.sa.dk/picture/view-
values/42439?picture_series_id=236&page=72 
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