På Slagmarken 1864 – sms-rollespil

Frederik Hansen
Menig, forstærkningsmand, 33 år
Frederik Hansen var tømrer og murer og kom fra landsbyen
Nybøl, der ligger 6 km vest for Dybbøl Banke. Her boede han
med sin kone og deres børn. Da han var 33 år, blev han
genindkaldt til den danske hær for at deltage i krigen mod
preusserne. De genindkaldte blev kaldt forstærkningsmænd.
I starten af krigen var han ved Fredericia. Her blev han alvorligt
syg af gastrisk feber (dårlig mave), efter at han havde drukket
beskidt vand ved en mødding. Han lå syg i 10 dage på Fyn, før
han igen kunne deltage i krigen.
Frederik ankom først til Dybbøl Banke d. 10. april. Han deltog i
kampene på Dybbøl Banke d. 18 april, da preusserne stormede
skanserne. Her blev Frederik taget til fange. Da han og de andre
fanger blev ført gennem Nybøl, fik Frederik lov til at besøge
familie, hvis han lovede at komme tilbage og ikke stikke af.
Frederik holdt, hvad han lovede og kom tilbage til fangenskab i
den preussiske hær.

Billede af Frederik Hansen. Det er et udsnit
at et større fællesbillede. I nederste højre
hjørne kan man se soldaterhuen på en af
Frederiks kammerater

Han blev nu ført hele vejen til Schweidnitz (i det nuværende Polen), hvor han sad i fangenskab til
krigen var ovre i august. Han blev behandlet godt og fik mulighed for at tjene lidt penge under sit
fangeskab ved at lave tømrearbejde. Men han måtte selv betale turen hjem til Nybøl. Nybøl lå i
Slesvig og var efter krigen kommet under preussisk styre. 7 år senere blev det en del af det
samlede Tyskland.
Selvom Frederik nu boede i Tyskland, blev han ved med at tale dansk. I 1895 blev hans erindringer
fra krigen udgivet af en forlægger fra København.
Frederik Hansen døde i 1911, 80 år gammel. Han nåede
altså ikke at se Sønderjylland genforenet med Danmark.

Efter krigen kunne man søge om at få en
erindringsmedalje. Soldater fra Slesvig kunne
dog først søge fra 1876. Du kan se Frederik
Hansens ansøgning her:
https://cs.sa.dk/picture/view-values/90578

