
Rollekort 

Sergent Heinrich Krabbe  

(Skal spilles af en lærer) 

Du er 29 år gammel og kommer fra Aalborg 

Du er sergent 

Du er gift med Maria Wessel 

 

Du er den ældste af fem søskende og kommer fra en officersslægt. Din onkel er 

oberst Oluf Krabbe, og din far er den berømte major Carl Frederik Krabbe – de er 

også begge med i krigen. Det var derfor klart, at du skulle gå ad militærvejen. 

Desværre er dine evner ret begrænsede, så du er stadig kun sergent og ikke på 

officersskole. 

Heinrich Krabbe deltager senere i 1864-krigen, hvor han fremhæves for sin 

indsats ved Dybbøl. Der er flere oplysninger om ham på wikipedia. 

Faren major Carl Frederik Krabbe 

deltager i slaget 6. juli 1849, hvor han 

bliver dødelig såret. Han dør fire dage 

senere på Billeshave Lazaret. Der står 

et mindesmærke for ham på hjørnet af 

Fælledvej og Indre Ringvej. 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Lazaret


Rollekort 

Sergent Frederik Læssøe  

(Skal spilles af en lærer) 

Du er 38 år gammel og kommer fra København 

Du er sergent (tidligere oberst) 

Du er ugift 

Du har været stabschef (oberst) ved hærens overkommando og deltog i kampene 

ved Bov, Nybøl og Dybbøl. Efter nederlaget ved Egernførde 5. april 1849 blev du 

fjernet fra overkommandoen og er nu sergent igen. Du mener selv, at du er en 

fantastisk officer. Derfor finder du det passende at rådgive og belære dine 

overordnede. 

Frederik Læssøe falder i slaget på Isted Hede 25. juli 1850 som oberst.  

H.C. Andersen var ven af familien og skrev herefter mindedigtet ”Oberst Læssøe”.  

Læssøegade i København, Aarhus og Kolding er opkaldt efter Frederik Læssøe. 

Der er flere oplysninger om ham på wikipedia.  

 

  

http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Stabschef&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Bov_(Jylland)
http://da.wikipedia.org/wiki/Nyb%C3%B8l
http://da.wikipedia.org/wiki/Dybb%C3%B8l_Banke
http://da.wikipedia.org/wiki/Egernf%C3%B8rde


Rollekort 

Anders Larsen 

Du er 19 år gammel og kommer fra Kullerup, Østfyn 

Du er gårdmandsøn 

Indkaldt til militærtjeneste 

 

Du er 19 år og ugift, men dine forældre har lavet en aftale om, at du skal giftes 

med Katrine Jensdatter fra Ellested, når krigen er ovre. Sammen skal I overtage 

hendes forældres gård. Din ældre broder Jørgen er også indkaldt og er med General 

Ryes tropper. Du har ikke hørt fra ham i lang tid og er meget bekymret for ham. 

Du er netop blevet udnævnt til underkorporal, efter du har vist stort mod ved 

slagene ved Kolding og Gudsø. 

I undervisningsmaterialet til ”Soldat på volden” er der breve fra Anders Larsen. 

 

  



Rollekort 

Frederik Knudsen 

Du er 26 år gammel og kommer fra Sønder Bøel, Sydslesvig 

Du er degn 

Indkaldt til militærtjeneste 

 

Sammen med din kone Sophie har du tre børn, som du savner meget.  

Du er degn ved kirken Bøel, og du ved, at menigheden vil hjælpe din familie med 

at klare sig, mens du er i hæren. Du har altid din bibel med dig og er altid klar til at 

læse en bøn.  

Din broder Peder Knudsen er også indkaldt. I har mødt hinanden i fæstningen 

Fredericia, og du bekymrer dig meget om ham. 

Broren Peder får amputeret benet efter slaget ved Isted 25. juli 1850. Han dør på 

et lazaret i Flensborg i oktober samme år. 

I undervisningsmaterialet til ”Soldat på volden” er der breve fra Frederik 

Knudsen. 

  



Rollekort 

Frederik Dreier 

Du er 22 år gammel og kommer fra København 

Du er medicinstuderende 

Du har meldt dig frivilligt til militærtjeneste 

Du er ugift 

Du kommer fra en velstillet familie. Din far er advokat, men er for to år siden 

blevet indlagt med ’melankoli’ på sindssygeanstalten i Slesvig. 

Du er meget opsat på at hjælpe de svage og syge og taler altid deres sag. Det er en 

selvfølge, at du er i samarittertjenesten. 

Du bekymer dig en del om dine forældre: Din mor, som er alene med dine to yngre 

brødre i København, og din far som er i Slesvig, fjendens land.  

Du er intelligent og har en kvik bemærkning – som regel for at skjule din egen 

usikkerhed. 

 

Frederik Dreier dør kort efter krigen – muligvis ved selvmord. 

Der er flere oplysninger om ham på wikipedia. 

 

 



 

Rollekort 

Peter Andersen Jenstrup 

Du er 24 år gammel og kommer fra Vallensved, ved Næstved 

Du er slagter 

Du har meldt dig frivilligt til militærtjeneste 

Du er gift med Maren Andersen. I har ingen børn. 

I har en lille slagterforretning i Næstved, som I har overtaget efter Marens 

forældre. Maren passer forretningen, og du tager rundt til bønderne, hvor du slagter 

og køber kød til forretningen. 

Du har meldt dig, fordi flere af dine kunder bliver ved med at sige: ’Sådan en sund, 

rask og stærk mand skal da kæmpe for Danmark’ 

Peter Andersen Jenstrup falder den 30. juni 1849 nord for Fredericia. Der er rejst 

en mindesten på stedet. På stenen står der ved en fejl ”Jonstrup”. 

 

 

  



Rollekort 

Ole Andreasen 

Du er 26 år gammel og kommer fra Dråby, Sjælland 

Du er bestyrer  

Frivillig 

Ugift 

Du er bestyrer på Jægerspris teglværk, hvor du også er vokset op. Familien betyder 

alt for dig, så du skriver meget hjem. Du gør dig mange tanker om livet og har 

meldt dig frivilligt, fordi du har en stor kærlighed til dit fædreland. Du længes 

efter, at krigen er forbi og Danmark har sejret. 

Du har været med i krigen fra begyndelsen i ’48, hvor du både har prøvet at være i 

kamp og blive taget til fange. 

Din bedste ven Lars Hansen Larsen er også med i krigen. Du vil gøre alt for ham. 

 

Ole Andreasen får et kødsår ved Fredericia den 6. juli 1849. Han dør af sårfeber 

den 19. august. Hans navn findes i Krigergravens sydside, linje 3. 

 

I undervisningsmaterialet til ”Soldat på volden” er der breve både fra Ole 

Andreasen og Lars H. Larsen.  

Se også Lars H. Larsens rollekort. 

  



Rollekort 

Lars H. Larsen 

Du er 26 år gammel og kommer fra Dråby, Sjælland 

Du er gårdejer 

Frivillig 

 

Du er gift med Karen. Sammen ejer I en lille gård, som I har arvet efter hendes 

forældre. Du ved, at Karen nok skal klare sig, men du glæder dig, til krigen er 

forbi, så du kan komme hjem. Du savner Karen rigtig meget.  

Din bedste ven Ole Andreassen er også med i hæren. I har været venner, siden I 

var børn, og du har et tæt forhold både til ham og hans familie. Du vil gøre alt for 

Ole. 

 

Lars H. Larsen skriver kammeraten Ole Andreassens sidste breve, da Ole selv er 

for svag til det. Det er også Lars, der skriver til familien om Oles død i august 

1849. 

Se også Ole Andreasens rollekort. 

I undervisningsmaterialet til ”Soldat på volden” er der breve både fra Lars H. 

Larsen og Ole Andreasen. 

  



Rollekort 

Jens Enslev 

Du er 25 år gammel og kommer fra Visserup, Fyn 

Du er gårdmand 

Indkaldt til militærtjeneste 

 

Du er gift med Ane Catrine Mikkelsdatter. I har en lille datter, Dorte på 5 år. 

Hende taler du meget om. 

Du savner Ane og Dorte frygtelig meget og længes hele tiden hjem. Det bedste, der 

kan ske, er når der kommer brev hjemmefra. 

I har overtaget Anes forældres gård. Du tænker og snakker tit om, hvordan de nu 

skal klare det derhjemme, hvis krigen ikke er færdig til høsten. 

Hvordan skal I så klare det? Det kan kun Gud vide. 

I undervisningsmaterialet til ”Soldat på volden” er der breve fra Ane Catrine 

Mikkelsdatter til Jens Enslev. 

  



Rollekort 

Christen Pedersen Aaberg 

Du er 30 år gammel og kommer fra Vemb, Vestjylland 

Du er gårdmandssøn 

Indkaldt til militærtjeneste 

Du er forlovet med Kristine Zilstorff, som er datter af en proprietær. 

Du er en stolt, stærk og stædig person. Det er gode egenskaber, når man er 

bondemand i Vestjylland, men ikke altid lige så godt i den danske hær. 

Når krigen er ovre, skal du giftes, og I skal bo og arbejde på dine forældres gård, 

som du også skal overtage. 

Du er et meget troende menneske. Du ved, at Gud holder hånden over dig og 

danskerne. Du har altid din bibel med dig, og du læser gerne op fra den. 

Christen Pedersen Aaberg bliver valgt til Folketinget i 1861. Han bliver Ridder af 

Dannebrog i 1890 – som den første bonde nogensinde. 

Der er flere oplysninger om ham på wikipedia. 

 

 

 

 

  



Rollekort 

Frederik Christian Lund 

Du er 23 år gammel og kommer fra København 

Du er kunstmaler 

Du har meldt dig frivilligt til militærtjeneste 

Du læser på Det Kongelige Danske Kunstakademi, men har afbrudt din uddannelse 

for at deltage i krigen og lave billeder. 

Selvom du er i hæren, er du meget optaget af at tegne de spændende ting, du 

møder. Du har altid din tegneblok fremme og tegner både soldaterkammerater og 

de bønder, du møder på rejsen rundt med hæren. 

Du er meget pligtopfyldende og følger altid ordrer. Samtidig kan du godt være 

efter de soldaterkammerater, der sjusker. 

F.C. Lund deltager i Slaget ved Fredericia den 6. juli, hvor han bliver såret. Under 

hele Treårskrigen laver han mange tegninger og malerier af soldaterkammerater 

og slag. I 1853 får Lund en præmie for et maleri af Slaget ved Fredericia.   

Der er flere oplysninger om ham på wikipedia. 

 

 

 

  



Rollekort 

Jens Rasmussen 

Du er 25 år gammel og kommer fra Balle, Vejle 

Du er gårdmandssøn 

Indkaldt til militærtjeneste 

 

Du er 25 år og gift med Margrete. I har en lille datter, Betty. Du er gårdmandssøn 

og kommer fra Balle ved Vejle. Du og din kone bor på gården, som I skal overtage, 

når de gamle går på aftægt. Du taler meget om gården og længes hjem til din kone.  

Din ven Rasmus Peder fra Folsrode er faldet i krigen. Du sørger over tabet af ham. 

Du elsker at fortælle en god historie, og du overdriver altid lidt, når du fortæller. 

Dine kamerater holder meget af dine historier. 

 

I undervisningsmaterialet til ”Soldat på volden” er der brev fra Jens Rasmussen  

 

 

  



Rollekort 

Frederik Hammer 

Du er 58 år gammel og kommer fra Asminderød, Nordsjælland 

Du er inspektør  

Du har meldt dig frivilligt til militærtjeneste 

 

Du er gift med Elisabeth Kirstine. I har fem børn: Otto Christian, der er søofficer 

og fire døtre, som alle er godt gift. 

Du er oplært smed, men er nu inspektør ved skovvæsenet i Nordsjælland med 

ansvar for Esrum Kanal. 

Du er krigshelt fra krigen i 1807, hvor du var mesterskytte, men nu kniber det lidt 

med synet. 

Du nyder stor repekt for din indsats, og derfor bliver du også tildelt let arbejde. 

Frederik Hammer stopper i hæren allerede i 1848 pga. dårlige øjne. I 1859 bliver 

han Ridder af Dannebrog. 

Der er flere oplysninger om ham på wikipedia. 

 

 

 

  



Rollekort 

Valdemar Mønster 

Du er 27 år gammel og kommer fra København 

Du er soldat 

Du har meldt dig frivilligt til militærtjeneste 

Du kommer fra Den Kongelige Militære Højskole, hvor du lige har begyndt din 

militærkarriere. Der kommer ikke til at gå lang tid, før du bliver forfremmet, for du 

er en dygtig og pligtopfyldende soldat. 

Du har meget stor kampiver og vil gerne i krig så hurtigt som muligt. Du har ikke 

meget forståelse for dem, der ikke kan finde ud af tingene. Efter din mening skal 

alle mænd kunne håndtere et skydevåben, så de kan forsvare fædrelandet. 

Du er forlovet med Hansine Martine Spang, men brylluppet må vente, til Danmark 

har sejret.  

Valdemar Mønster bliver Ridder af Dannebrog i 1857 og deltager også som 

kaptajn i krigen 1864. Han dør af sygdom i 1866. 

Der er flere oplysninger om ham på wikipedia. 

 

 

  



Rollekort 

Rasmus Hansen 

Du er 20 år gammel og kommer fra Vejleby, Lolland 

Du er karl 

Indkaldt til militærtjeneste 

Du er nygift. Du har haft mange forskellige job, men du er aldrig ret lang tid hvert 

sted, for du kommer altid galt af sted, kommer til skade eller kommer til at 

ødelægge ting. 

Du er altid på udkik efter, om der er nogen, der vil spille kort eller lave et 

vædemål. Du vil gerne have et glas brændevin og hygge dig ved bålet sammen 

med dine soldaterkamerater. 

Du er meget ivrig efter at komme i kamp og synes, at fjenden er kujoner. 

 

I undervisningsmaterialet til ”Soldat på volden” er der breve fra Rasmus Hansen. 

 

 

  



Rollekort 

Peter Hansen 

Du er 19 år gammel og kommer fra Ovtved, Vestsjælland 

Du er karl 

Indkaldt til militærtjeneste 

Du er ugift. Du er stor og stærk og arbejder på gårdene rundt om Ovtved. Du er en 

dygtig og arbejdssom mand, så du mangler aldrig arbejde. 

Du og din storebror Carl Christian er blevet indkaldt. Carl Christian blev indkaldt 

sidste år, så han har været med i flere slag, og du er meget stolt af  ham. 

Desværre faldt han den 7. maj i kampene ved Gudsø. 

Du er opsat på at hævne din broders død.  

Peter Hansen falder ved Fredericia d. 6. juli 1849. Hans navn findes i 

Krigergravens vestside, linje 2. 

Der er rejst en mindesten over broren ved Gudsø. 

 

 

 

  



Rollekort 

Rasmus Andersen 

Du er 21 år gammel og kommer fra Skærbæk, Midtjylland. 

Du er gårdmand 

Indkaldt til militærtjeneste 

Du er gift med Mette Andersen. Sammen har I 2 drenge: Peder på 2 år og Anton på 

1 år. I har en lille forpagtningsgård. 

Du er en stor, stærk bonde og en dygtig rytter, som gerne vil være dragon og have 

krigen overstået. Det er ikke så vigtigt for dig, hvad krigen går ud på; du vil bare 

gerne hjem til høsten, for der er store problemer med at samle penge nok sammen 

til forpagtningsafgiften. Du håber, at Gud holder hånden over dig og din familie. 

Rasmus Andersen bliver skudt og dør i Rytterfægtningen 31. maj 1849 på Aarhus 

Mark.  

I undervisningsmaterialet til ”Soldat på volden” er der et brev til ham, som han 

aldrig når at modtage 

 

  



Rollekort 

Lars Ammindrup  

Du er 21 år gammel og kommer fra Tøstrup, Vestjylland 

Du er husmand 

Indkaldt til militærtjeneste 

 

Du har et lille husmandssted i Vestjylland, hvor du bor sammen med din kone 

Line. I er fattige, men elsker hinanden meget højt. Jeres datter Ida er 4 år gammel. 

Din søsters bror er også med i hæren.  

Du bryder dig ikke om krigens grusomheder.  

Du er meget stærk i troen på Gud. 

I undervisningsmaterialet til ”Soldat på volden” er der breve fra Lars Ammindrup 

til familien. 

 

 

 

 

  



Rollekort 

Hans Rasmussen 

Du er 19 år gammel og kommer fra Kaalsbæk på Lolland 

Du er husmandssøn 

Indkaldt til militærtjeneste 

 

Du er 19 år og ugift. Du kommer fra Kaalsbæk på Lolland, hvor dine forældre har 

et lille husmandssted. Din bror Hans er også med i krigen. Han blev såret af 

tyskerne, fik benet sat af og døde ugen efter. Du ønsker at komme i kamp for at 

hævne din ham. 

Du er forlovet med Anne Petersen, og du længes efter hende. Hun er ude og tjene 

på en gård, hvor hun ikke bliver behandlet særligt godt. 

I undervisningsmaterialet til ”Soldat på volden” er der brev fra Hans Rasmussen. 

 

 

 

  



Rollekort 

Johan Peter Johansen 

Du er 23 år gammel og kommer fra Skamstrup, Vestsjælland 

Du er karl 

Indkaldt til militærtjeneste 

 

Du er 23 år gammel og gift med Else. I tjener begge på en stor gård ved 

Skamstrup. I drømmer om at få jeres eget husmandssted. I har ingen børn. 

Du er en meget klog mand og ved, hvordan man skal begå sig. Du er dygtig til at 

skrive og læse, så du kunne godt bliver mere end bonde. Dit største problem er , at 

du altid har en frisk bemærkning, hvilket er ikke altid populært blandt officererne. 

Du har prøvet at få en krumslutning.  

I undervisningsmaterialet til ”Soldat på volden” er der brev fra Johan Peter 

Johansen. 

  



Rollekort 

Johan Levring 

Du er 22 år gammel og kommer fra Vig, Djursland 

Du er gårdmand 

Indkaldt til militærtjeneste 

 

Du er gift med Sørine, der var enke på en gård. I har ikke fået børn sammen, men 

Sørine har et par halvstore drenge. 

Du mener, at det er din pligt at forsvare Danmark, og du har mistet et par venner 

og kammerater, siden krigen startede i 48. 

Du er en sammenbidt mand, der hader tyskerne og mener, at de alle sammen skal 

have en gang prygl. Du brænder for at komme i kamp.  

I undervisningsmaterialet til ”Soldat på volden” er der breve fra Johan Levring. 

 



Rollekort 

Mads Jensen 

Du er 22 år gammel og kommer fra Rødovre, Sjælland 

Du er husmand 

Indkaldt til militærtjeneste 

 

Du er forlovet med Hansine, som du skal giftes med, når krigen er forbi. Du har 

lovet hende at være forsigtig i kamp, og du har været meget nervøs for, hvordan 

det skulle gå.  

Da du var med i de første kampe ved Sundeved, opdagede du, at du kunne lide at 

slås. Du glæder dig allerede til du skal i kamp igen. 

 

 

Mads Jensen falder ved Fredericia den 6. juli 1849. Hans navn findes i 

Krigergravens vestside, linje 1. 

 

I undervisningsmaterialet til ”Soldat på volden” er der brev fra ham. 

  



Rollekort 

Julius C. Madsen 

Du er 26 år gammel og kommer fra Ribe 

Du er jernstøber 

Indkaldt til militærtjeneste 

 

Du er gift med Martine og sammen har I 4 børn. Du arbejder på det nye jernstøberi 

i byen, og du er derfor stor og stærk. 

Du er meget pligtopfyldende og ser meget op til general Rye. Med ham som leder 

er du sikker på, at I nok skal vinde krigen. Du vil gerne forfremmes. 

Din ven Niels Andersen og flere af dine skolekammerater er også soldater. 

 

J.C. Madsen bliver senere forfremmet og såres ved Fredericia den 6. juli 1849, 

men overlever.  

I undervisningsmaterialet til ”Soldat på volden” er der brev fra ham. 

  



Rollekort 

Lars Lange 

Du er 24 år gammel og kommer fra Svendborg 

Du er lærer/jernstøber 

Du har meldt dig frivilligt til militærtjeneste 

 

Du er forlovet med Margrethe Marthea Quist. Du har arbejdet som huslærer hos en 

jernstøber i Nykøbing Falster. Ved siden af dit arbejde som lærer, er du blevet 

uddannet som jernstøber. 

Du har en meget stor tro på dig selv. Når krigen er ovre, vil du tilbage til 

Svendborg, hvor du vil starte dit eget jernstøberi, om Gud vil. 

Du nedstammer fra en hostensk bondeslægt, og du har stadigvæk slægtninge i 

Holsten, som måske også er med i krigen. Det tænker du meget over, for du skulle 

nødig skyde nogle slægtninge. 

Lars Lange bliver Ridder af Dannebrog i 1888. Der er flere oplysninger om ham 

på wikipedia. 

 

  



Rollekort 

Niels Peder Christian Holsøe 

Du er 23 år gammel og kommer fra København, Nordsjælland 

Du er murer 

Du har meldt dig frivilligt til militærtjeneste 

 

Du er forlovet med Emilie Charlotte Klentz. 

Du går på Kunstakademiet i København, hvor du gerne vil uddanne dig til arkitekt. 

Du har meldt dig til krigen for at kæmpe for Danmark og er overbevist om, at I 

vinder krigen. Du er en stor og stærk soldat, som nok skal klare sig. Dine 

soldaterkamerater kan stole på dig. 

Niels P. C. Holsøe får efter krigen stor succes som arkitekt. Han tegner næsten alle 

stationsbygninger på den jysk-fynske jernbane, bl.a. den gamle banegård i 

Fredericia. 

Der er flere oplysninger om ham på wikipedia. 

  

 

 

  

http://da.wikipedia.org/wiki/Det_Kongelige_Danske_Kunstakademi


Rollekort 

Clemens Christensen 

Du er 34 år gammel og kommer fra Gærup, Thy 

Du er husmand 

Indkaldt til militærtjeneste 

 

Du er gift med Petrine. I har en husmandssted i Gærup i Thy. Sammen har I otte 

børn. 

Du er en flittig mand, som arbejder hårdt på sit husmandssted, som du har 

overtaget efter din mor og far. De bor stadigvæk på husmandsstedet, men er for 

gamle til at arbejde. Du har mistet to af dine brødre i slaget ved Bov 9. april 1848. 

Du ved, at krig er farlig, så du er forsigtig og tager ikke nogen chancer. 

 

 

Clemens Christensen bliver meldt savnet efter slaget ved Fredericia 6. juli 1849. 

Han er sandsynligvis begravet i Krigergraven, hvor hans navn findes i østsiden, 

linje 2. 

 

  



Rollekort 

Ernst von Voss 

Du er 23 år gammel og kommer fra Aalborg 

Du er gårdmand 

Du har meldt dig frivilligt til militærtjeneste 

Du er ugift 

Du er af dansk adelsslægt, og din far er major Gustav Wilhelm Heinrich von Voss. 

Som 19-årig bliver du landbrugsuddannet og overtager gården Jomfrubakken ved 

Mariager. Du vil ikke blive ved med at være bonde, for du er både klog og 

opfindsom. 

Du skal også nok blive forfremmet, for din far har sørget for, at du kommer ind på 

Officersskolen snarest muligt. 

Selvom du kommer fra en fin familie, har du det godt med dine kammerater, også 

selv om du sommetider er doven og ikke får gjort det, du skal. Din far er jo major.  

Ernst von Voss bliver senere officer og deltager i begge de Slesvigske Krige. I 

1867 flytter han til Fredericia, hvor han grundlægger Voss Fabrikken, der bliver 

en af byens største virksomheder.  

I mange køkkener i dag står der køkkenudstyr af mærket Voss. 

Der er flere oplysninger om Ernst von Voss på wikipedia. 

 

 



Rollekort 

Carl Christian Brosbøll 

Du er 33 år gammel og kommer fra Gentofte, København 

Du er forfatter 

Frivillig  

Ugift 

Du kommer fra Fredericia, men tog som ung til København for at blive 

kunstmaler. I stedet blev du forfatter og skriver spændingsromaner, der ofte har 

historisk indhold. Du har allerede udgivet flere bøger, som er meget populære, så 

du har penge nok. Dit forfatternavn er Carit Etlar. 

Du har meldt dig frivilligt til hæren for at få ideer til din næste bog.  

Efter treårskrigen skriver Carl Brosbøll / Carit Etlar romanen 

”Gøngehøvdingen”, som er hans mest kendte værk. Han udgiver i alt over 50 

romaner. 

Der er flere oplysninger om Carl Brosbøll / Carit Etlar på wikipedia. Her kan man 

også finde hele ”Gøngehøvdingen”. 

 

 

 

  



Rollekort 

Søren Gummerup 

Du er 21 år gammel og kommer fra Houlbjerg, Østjylland 

Du er skovarbejder 

Indkaldt til militærtjeneste 

 

Du er en stor og stærk mand, der er vant til at arbejde hårdt. Du har også været 

skytte på Rosenholm slot, så din holdning er, at sådan en smule Slesvig-holstenere 

da ikke kan være noget problem at jage tilbage, hvor de kommer fra. Du regner 

ikke folk for noget, hvis de ikke er store, stærke og modige. 

Du er gift med Bertha, som du mødte på Rosenholm. Sammen har I drengen Adam 

på 4 år, og det er ifølge dig den sundeste og stærkeste dreng, der nogen sinde er 

blevet født.  Du skal bare have klaret denne her krig så hurtig som muligt, så du 

kan komme hjem. 

 

Gummerups rigtige fornavn er ukendt. Han dør under bombardementerne af 

Fredericia den 24. maj 1849. 

Hans navn (kun Gummerup) findes i Krigergravens nordside, linje 3. 

 

  



Rollekort 

Florianus Brønderslev 

Du er 24 år gammel og kommer fra Frederikshavn 

Du er huslærer 

Frivillig 

 

Du er en intelligent ung mand, der har et godt udseende. Selvom dine forældre er 

fattige håndværkere, er det lykkedes dig at få en læreruddannelse. Du har i nogle år 

arbejdet som huslærer for forskellige familier. 

Du er meget glad pigeglad og tror, at du kan charmere dig fra alt. Du har meldt dig 

frivilligt for at have noget at prale af over for pigerne.  

I virkeligheden hedder du Frederik, men du har taget navnet Florianus, fordi det 

lyder romantisk og klogt.  

 

Florianus Brønderslev bliver såret ved Fredericia den 6. juli 1849 og dør 3 dage 

senere. 

Hans navn findes i Krigergravens vestside, linje 3. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Rollekort 

Marius Gad 

Du er 22 år gammel og kommer fra Kolding 

Du er student 

Du har meldt dig frivilligt til militærtjeneste 

 

Du er forlovet med Emilie Agnete Foss. 

Du er en lidt doven mand. Du er meget grundig og derfor langsom. Du er en dygtig 

til det med tal og bøger og er i gang med at læse statsvidenskab.  

Det er lidt voldsom for dig at være kommet under åben himmel, langt væk fra den 

trygge skole. Du er ikke så hjælpsom og er heller ikke så stor og stærk som dine 

soldaterkammerater, men du er en god kammerat. 

Marius Gad bliver senere officer under Treårskrigen. I 1858 bliver han valgt ind i 

Folketinget.  

Der er flere oplysninger om ham på wikipedia. 

 

 

 



Rollekort  

Hans Albretsen 

Du er 26 år gammel og kommer fra Næstved 

Du er karl 

Indkaldt til militærtjeneste 

Du er ugift 

Du er gårdmandssøn, men du er den yngste, så du er sendt tidligt ud og tjene. 

Du vil gerne til København og lære et håndværk, når krigen er ovre. 

Du er meget veltalende, og hvis der er en diskussion mellem dig og dine 

kamerater, er det dig, der vinder. 

Du tror fuldt og fast på, at Danmark vinder krigen. Det kan ikke gå galt: Gud vil 

støtte kongen og fædrelandet.  

Hans Albretsen bliver valgt til Folketinget i 1869. 

Der er flere oplysninger om ham på wikipedia. 

  



Rollekort 

Anders Lauritsen 

Du er 25 år gammel og kommer fra Oksvang ved Esbjerg 

Du er gårdmand 

Indkaldt til militærtjeneste 

 

Du er gift med Marie Kirstine. I har ingen børn.  Sammen har I en lille gård, som I 

har forpagtet fra Oksvang Slotgård. Høsten har slået fejl de sidste par år, og det er 

ikke blevet bedre af at du er indkald. Du har lånt penge ved herremanden, og du 

skylder i forvejen at betale forpagtningsafgift til ham. Du bekymer dig derfor en 

hel del om dig økonomi. 

 

Anders Lauritsen bliver såret ved Fredericia 6. juli 1849, og han dør af sine sår 

den 29. oktober.  

Hans navn findes i Krigergravens vestside, linje 3. 

 

 

  



Rollekort 

Jens Poulsen 

Du er 28 år gammel og kommer fra Løjtved ved Løgumkloster 

Du er karl på en gård 

Frivillig 

 

Du er 28 år gammel og gift med Mathilde. I tjener begge på en stor herregård i 

Slesvig. Du er en modig mand, men du er også meget grundig og langsom. Du er 

ikke så stor og stærk som dine soldaterkammerater. Du er meget hjælpsom og 

vellidt af dine soldaterkammerater. 

Du er gift med Mathilde og sammen har I to drenge Mogens og Svend. Du savner 

dem derhjemme rigtig rigtig meget. 

Du har meldt dig frivilligt for at vise, at du er på dansk side. 

 

Jens Poulsen falder ved Fredericia den 6. juli 1849. Hans navn findes i 

Krigergravens vestside, linje 1. 

 

 

  



Rollekort 

Carlo Dalgas 

Du er 24 år gammel og kommer fra Napoli/Købehavn 

Du er kunstmaler 

Du har meldt dig frivilligt til militærtjeneste 

Du er ugift. Du kommer fra en velstillet købmandsfamilie. Din far er italiensk og 

din mor dansk. 

Du er allerede en anerkendt dyremaler og tegner og har udstillet flere gange i 

København. Din tegneblok er fremme, så ofte som du kan. 

Du er en god soldat og afholdt af dine kammerater. Du skal nok blive forfremmet 

en dag. 

Carlo Dalgas når at tegne mange billeder under Treårskrigen. Han bliver hårdt 

såret d. 31. december 1850 under krigens sidste kamp ved Mysunde. Dalgas dør 

den 2. januar 1851 som premierløjtnant. 

Bedstefaren var præst ved Den Reformerte Kirke i Fredericia. 

Der er flere oplysninger om Carlo Dalgas på wikipedia. 

 

 


