
På Slagmarken 1864 – sms-rollespil 

 
 

Syd for Dybbøl Mølle står denne 
mindesten over Jens Peter Severin 
Petersen og A.F.V. Brugmann. De ligger 
ikke begravet her.  Vi har ikke noget 
billede af Jens Peter.  
 

Maleri af 8. brigades  
modangreb   

Jens Peter Severin Petersen 
Overspillemand og stillingsmand i 8. brigade, 20. 
regiment. 
 
En overspillemand er en der spiller på signalhorn. I et 
slag, hvor der både er skud, granater, råb og skrig, kan 
det være vanskeligt for en officer at råbe sine soldater 
op for at give dem ordre, især når de er spredt over et 
stort område. Derfor gives ordrene i stedet til en 
hornblæser, der så blæser et signal på hornet, alt efter 
hvad ordren er.  
Her kan du fx høre en række hornsignaler brugt i den 
preussiske hær: https://www.youtube.com/watch?v=_q-lBUbB8lI  

Lignende signaler blev brugt i den danske hær.  
 
En stillingsmand var en soldat, der frivilligt havde meldt 
sig til krigen i stedet for en anden person, der var blevet indkaldt som soldat, men gerne ville 
slippe. Personen der ville slippe måtte betale stillingsmanden et større beløb. Jens Peter fik 400 
rigsdaler, da han underskrev en stillingskontrakt i 1860. Det er et lille beløb i forhold til, hvad 
andre stillingsmænd har fået (fx fik stillingsmanden Ditlef Amelung 800 rigsdaler). Måske fik Jens 
Peter ikke flere penge, fordi man i 1860 ikke regnede med, at der ville komme en krig.  
 
Jens Peter fik dog ikke selv glæde, af de penge han fik. Da preusserne stormede skanserne på 
Dybbøl, var 8. brigade reserve og skulle fortage et modangreb. I starten gik det godt, men så satte 
preusserne deres egne reserver ind og overmagten blev for stor. Det fortælles, at Jens Peter måtte 
ligge ned på ryggen og blæse hornsignaler, for ikke at blive ramt af de mange preussiske kugler. 
Ramt blev han nu alligevel og døde d. 18. april på Dybbøl Banke. 
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