
På Slagmarken 1864 – sms-rollespil 

 
 

Kort over Dybbøl Banke. Den røde cirkel viser, 
hvor Trovshøjgaard ligger. Rollespillet foregår 
ved Skanse V, VI, VII og VIII øverst på kortet.  

Under genopbygningen af gården fandt Henrik Hansen  
en rund granat, der ikke var sprængt Den er stadig i 
familien Hansens eje i dag.   
 

Henrik Hansen 
Bonde på Dybbøl Mark, 41 år.  
  
Henrik Hansen havde gården Trovshøjgaard, på Dybbøl 
Mark (300 meter vest for Skanse III).  
 
Da krigen kom til Dybbøl, blev området foran 
skanserne ryddet for træer, og gårde og andre 
bygninger blev brændt og revet ned. Det gjorde man 
for at kunne skyde frit mod preusserne.  
 
Henrik Hansen måtte den 6. februar forlade sin gård 
med sin familie, heste og køer. Han flyttede til en lille 
ejendom i Snogbæk, der ligger ca. 7 km nord for 
Dybbøl. Senere blev familiens tøj og sengetøj hentet, 
men alt andet blev efterladt og Trovshøjgaard blev 
brændt af og jævnet med jorden.   
 
En række andre gårde i området blev ramt af de 
preussiske kanoner og nedbrændte. Henrik Hansen 

skrev dagbog under krigen. Det, han skrev mest om, 
var ikke, hvordan det gik den danske hær, men 
derimod alle de gårde, der blev brændt ned.  
 
Efter stormen af skanserne på Dybbøl d. 18. april, såede Henrik Hansen korn på sine marker. Det 
var først efter erobringen af Als i slutningen af juni, at Henrik Hansen kunne begynde at 
genopbygge sin gård. Året efter fik han krigsskadeerstatning, men slet ikke nok til at dække hans 
tab. Og da preusserne selv byggede skanser oven på resterne af de danske skanser, fik Henrik 
Hansen forbud mod at bygge sin gård færdig.  
 
Henrik Hansen opholdt sig på den preussiske side af fronten.  Når vi i rollespillet placerer ham i 
skanserne på Dybbøl Banke op til preussernes storm, er det altså ikke korrekt. Vi har masser af 
dagbøger og erindringer fra soldater, der tilstede på skanserne på Dybbøl op til stormen. Men der 
er næsten ingen af de lokale bønder, der har skrevet ned og gemt deres tanker og oplevelse om, 
hvad der skete. Henrik Hansen er en af de få civile og lokale, der har beskrevet krigen. Derfor har 
vi taget ham med i rollespillet.   
 
Henrik Hansen døde 93 år gammel på Trovshøjgaard. Det skete præcist 52 år efter stormen på 
Dybbøl, d. 18. april 1916. Henrik Hansen nåede altså ikke at opleve Sønderjyllands genforening 
med Danmark i 1920. Vi har desværre ikke noget billede af Henrik Hansen.  


