
Jens Nielsen. Lophave i Vennebjerg Sogn. 

Gaarden Nordentoft i Sønderlev var Jens 

Nielsens Fødehjem. Han voxede op sammen 

med tre Brødre: Kristen, Jørgen og Anders, samt 

søsteren Ane Marie. Forældrene Niels Jørgensen 

og Hustru havde i deres yngre Alder købt Gaarden. 

Niels Jørgensen døde allerede i (en ung Alder) 

sine Mandomsaar, og Ane Kirstine levede i 

mange Aar som Enke og styrede Gaarden ved 

sine Sønners Hjælp. 

Jens Nielsen var den yngste af sine Sød- 

skende. Han viste under sin Skolegang et u- 

almindeligt Nemme i Skolefag, og selv under den 

gamle ikke særlig fremragende Skolemester Gaar- 

restrups Skoleundervisning, gik han dog ud af 

Skolen med en stor Kundskabsfylde. Denne 

udvidede han sidenhen derved, at han i Forening 

med en opvakt Ungersvend, den siden kendte 

”Kristen Nielsen Nørremølle”, fik Undervisning i  

Præstegaarden sammen med Pastor Schjøtts Søn- 

ner. Undervisningen blev ledet af en Huslærer, 

som Præsten havde antaget. Som Yngling deltog 

han for øvrigt i Arbejdet paa Fødegaarden. 

Som 27 aarig blev han i Krigsaaret 1864 ind- 

kaldt til at gøre Krigstjeneste tilligemed 

flere unge Værnepligtige fra Sognet. Af disse 

kan nævnes Jens Nielsens Broder, ”Jørgen” gift og 



bosat i S. Harritslev, ”Niels Kr. Sørensen” gift 

bosat i Nørum, dennes Broder ”Anders Sørensen” gift 

bosat i S. Harritslev, ”Niels Knudsen” Ungkarl 

Knudsminde, ”Hans Kristian Kristensen Vester- 

gaard Sønderlev, ”Lars Kristian Knudsen” Krogsø- 

gaard, ”Anders Kr. Pedersen” Klitten og flere, 

som er mig ukendte. 

Jens Nielsen, som var en meget dygtig 

Pennefører, har i sin Soldatertid ført Dagbog, 

samt tillige ført en omfangsrig Brevvexling baade 

med Kammerater og Paarørende, også med Pastor 

Schjøtt. Han skrev tit Breve, naar Batalionen 

holdt Hvil paa aaben mark, med Tornysteren som 

Underlag. Mest Interesse har hans Breve til 

sin gamle Moder, hvilke er vel opbevarede. Han 

fortæller heri om hans eget personlige Liv og 

Tankegang, om det danske Lands Ejendommelig- 

heder og Naturskønheder, saavelsom ogsaa om, hvad 

det ejer af Kunstskatte og andre ædle Værdier. 

Jævnt og troværdigt skildrer han Feltlivets urolige 

og bevægede Tilværelse, hvorledes under saadanne 

Forhold de menige Soldater, som villieløse Red- 

skaber, bliver ligesom Brikker paa et Skakbræt, flyt-  

tet og anbragt efter de forskjellige Beregninger. 

Ligeledes belyser Brevene ogsaa, hvorledes den menige Sol- 

dat, og Officererne for resten vel ogsaa, efter at være 

slaaet tilbage paa flere forskjellige Punkter, taber 



Troen paa sejerigt Udfald, og ved Slutningskrigen 

anser en Fortsættelse af Krigen for planløs ved, overfor den  

store Overmagt, at ofte mere Blod og flere unge 

Mænds Liv. Enskjønt ingen i nogen Henseende 

undlod at gøre deres Pligt, saa var Begejstringen 

og Haabet dog glippet, og de højstemte patriotiske 

Toner, der lød om at kæmpe og slaa til sidste Mand, 

blev kun lidet paaagtet. Den eneste Udvej, som 

de skimtede i deres haardttrængte Stilling, og 

som de længselsfuldt ventede paa var, at andre 

Magter vilde gribe ind, og ved Magtbud ad 

Forhandlingens Vej kunde formaa at føre Danmark frelst ud 

af den ulige Krig, hvori det lille Danmark, 

imod to Stormagter, paa Forhaand maatte 

anses for at være prisgivet. 

Det ses af Jens Nielsens første Breve 

til Hjemmet, at hans Indkaldelsesordre har 

lydt paa, at han skulde give Møde i Køben- 

havn, og hans Rejse hjemme fra er da sammen 

med andre Indkaldte foregaaet med en lejet 

Hestekørende fra Hjørring via Aalborg, Hobro 

til Randers, som da var den nordligste By i 

Jylland, der havde Togforbindelse syd paa. 

Fra Randers tog de saa med Jernbanetoget til 

Aarhus. Her har Jens Nielsen saa begyndt sin  

Dagbog, og ved at anføre denne, følges saa vide- 

re hans og menige Soldaters Deltagelse under 



Krigsfanen, som den har formet sig i Krigs- 

aaret 1864. 

	  


