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Afdød Veteran. 

I dag begravedes paa Kr.Skensved kirkegaard Tømrer Hans Andersen, der var veteran fra krigen 1864. 

H. Andersen var født i Snoldelev-Hastrup den 24. juni 1833 og opnåede således en alder på 80 år. I sin 

ungdom lærte han tømrerproffesionen og efter han havde aftjent sin værnepligt, ægtede han Johanne 

Larsdatter. Kr. Skensved og bosatte sig som tømrer i denne by. I begyndelsen af december 1963 kom der 

indkaldelsesordre til Hans Andersen, og han måtte forlade sit hjem og sin familie. Han deltog i hele 

felttoget. Under forsvaret af Dybbølskanserne gjorde han tjeneste ved ingenørkorpset, og han måtte 

derved tage mangen hård tørn med udbedring af de sønderskudte Skanseværker. 

En dag, da han sammen med en soldat skulde bære en tværbjælke ind i skanse nummer 5, slap hans 

kammerat pludselig taget, hvorved Hans Andersen fik et voldsomt slag over skulderen, så han faldt baglæns 

om. ”hvad skal det betyde?” udbryder Hans Andersen, men idet han ser nøjere til, opdager han, at hans 

kammerat ligger stendød på pladsen. En granastump havde knust hans hoved. 

Da Hans Andersen hen på sommeren i 1864 blev permiteret, blev der glæde i hjemmet. Han tog da atter fat 

på tømmreriet, og dette har han drevet indtil for et par år siden, da sygdom og alderens tryk tvang ham til 

at nedlægge det. 

Ved jordefærden var våbenbrødreafdelingen for Roskilde og omegn, af hvilken H. Andersen var 

bestyrelsesmedlem, mødt frem med fane for at vise deres kammerat den sidste ære, ligsom også en stor 

den af sognets beboere fulgte ham til graven. Pastor Blauenfeldt, Jersie talte og forrettede jordpåkastelsen. 

Hans Andersen hustru er død for flere år siden. I sit ægsteskab havde han havde han et enkelt barn, en 

datter, der døde i en ung alder. En datterdatter er gift med handelsmand P. Pedersen, Kr.Skensved. 

En dattersøn er Hans Rocatis, der i flere år arbejdede i F.A.Hansens savskæreri. 

 

Artikel fundet på https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/  og renskrevet af Tonny Lauridsen den 2. 

februar 2021, denne side var ikke med i den oprindelige artikel. 
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