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Peder Willadsen, 
Vejen 

_______ 

 

Helten fra Kongehøj 

________ 

 

En Jordefærd 

_______ 

 

 Afdøde Snedker Peder Willadsen, 

Veteran fra Krigen 1864, jordedes 

under ualmindelig stor Deltagelse 

paa Vejen Kirkegaard i Lørdags. 

 Begravelsen foregik fra den afdødes 

Hjem ved Vejen Station, og her ind- 

fandt sig en stor Kreds af Slægt og 

Venner for at ledsage den afdøde til 

det sidste Hvilested. Kisten stod dæk- 

ket under et Væld af levende Blom- 

ster, og der var smukke Kranse 

baade fra nær og fjern. 

 I Hjemmet talte Missionær Ja- 

kobsen, Kolding, over Ordene: 

Død! hvor er din Brod. Helved! 

hvor er din Sejr. 

 Derefter talte Lærer Laurid- 

sen, Vejen, om at bevare Min- 

derne. Det er al Tid med Vemod, 

man ser en Repræsentant for det 

gamle Vejen rives bort og stedes til 

Hvile. 
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 Ligtoget satte sig derpaa i Bevæ- 

gelse mod Kirken. I Følget bemær- 

kedes Gaardejer Laurids Lauridsen 

fra Tørring ved Horsens, en af den 

afdødes nærmeste Krigskammerater 

fra 1864. 

 Det store Følge fyldte næsten Kir- 

ken. 

 Pastor Richter talte hjærteligt 

om ”det evige Livshaab” og dvælede 

med rørende Ord ved det bratte, 

uventede Dødsfald, men talte ogsaa 

trøstende Ord til den afdødes blinde 

Enke og voksne Børn. 

 Efter Jordpaakastelsen bragte den 

afdødes Svigersøn, Bogholder And- 

dersen, ”Alfa”, Familiens Tak til 

det store Følge. 

--------- 

 Afdøde P. Willadsen var, som 

nævnt, Veteran fra Krigen 1864. 

Han var den Soldat, der i Krigen 

tog den første Østriger til Fange. 

 I den Anledning henvendte vi os 

til den nævnte Krigskammerat L. 

Lauridsen, der for øvrigt er en Bro- 

der til Fabrikant Joh. Lauridsen, 

Vejen, og han var saa elskværdig at 

give os nogle Oplysninger om den 

afdøde. 

  Ja, P. Willadsen var en brav 

Kammerat som Soldat, siger Hr. Lau- 

ridsen. Vi laa jo som Soldater sammen 

i Fredericia i 1863. Den 3. Decbr. 

samme Aar blev vi indkaldte og 

mødte i Randers, hvorfra vi sejlede 

til Kiel, og derfra kom vi senere til 

Glückstad, Elmshorn og endelig Sles- 

vig, hvortil vi ankom i Juledagene, 

og hvor vi blev liggende til 1. Fe- 

bruar 1864. Vi stod ved 5. Kom- 

pagni af 11. Regiment. Ved samme 

Kompagni stod ogsaa Simon Thom- 

sen i Gesten. 
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 Natten mellem den 2. og 3. Febr. 

rykkede vi ud fra Slesvig, og den 3. 

deltog vi i Kampen ved Kongehøj. 

 Østrigerne, en stor, overlegen 

Styrke, kom marcherende med fuld 

Musik uden at ane, at der var Fjen- 

der i Nærheden. Fra vor Stilling 

kunde vi rimeligvis have tilføjet 

Fjenden betydelige Tab ved Hjælp 

af vore Rifler og derefter flygtet 

uden at lide nævneværdigt Tab. Der 

blev imidlertid kommanderet: Bajo- 

netten paa! og vi stormede fremad, 

men da vi kom ud paa fladt Terræn, 

faldt vi som Fluer for Fjendens Bag- 

laderifler. Vor Stilling blev om- 

gaaet, og det var næsten et Under, 

at nogen slap levende derfra. Vi 

mistede 70 Mand. 

 

  Under denne Batalje var det, at 

P. W. tog Østrigeren til Fange. 

Det skete ved Selch, hvor der laa en 

Østriger bag Hegnet ved Vejen. 

Major Rist tilraabte Østrigeren: 

Kom her over paa Vejen, din ….., 

saa skal jeg …, men tilføjede: 

Hvem tør tage ham? 

 P. Willadsen viste sig da som en 

kæk og modig dansk Soldat. Han 

sprang over Hegnet og tog Østrige- 

ren til Fange. Derefter kunde han  

sejrsstolt føre sin Fange til Slesvig, 

hvorfra han blev ført til Flensborg. 

 Den 5. Febr. var P. W. atter til- 

bage ved Hæren  ved Dannevirke og 

under Tilbagetoget deltog han i 

Træfningen ved Oversø. Han var 

atter heldig og slap helskindet fra det 

blodige Sammenstød, der kostede os 

65 Mand af vort Kompagni. 

 Hvorledes gik det Dem, Hr. Lau- 

ridsen? 
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 Det kommer jo egentlig ikke Sagen 

ved. Jeg var ellers kommen ind i 

en lille Hulvej, og her gik det ganske  

livligt til med Bajonet og Kolbeslag. 

Der faldt i alt 40 Østrigere, men kun 

4 Danske. Et Kolbeslag i Hovedet 

gjorde mig ukampdygtig; jeg talte 

senere 40 Spydstik i min Kappe, men 

heldigvis forstod Fjenden ikke at  

bruge Bajonetten, saa jeg slap saa 

nogenlunde fra Fægtningen. Jeg 

blev tagen til Fange og ført til 

Küstrin i Brandenburg. 

 Hvordan mon det saa gik P. Wil- 

ladsen senere i Krigen? 

 Ja, derefter deltog han i Fægt- 

ningen ved Vejle, hvor 35 Mand af 

Kompagniet blev tagne til Fange, 

men atter her fulgte Heldet W., saa 

han blev en af de faa Soldater af 

vort Kompagni, der undgik at falde 

i Fjendens Hænder, men omtale 

Enkelthederne ved Peder Snedkers 

Deltagelse i Fægtningerne ved 

Oversø og Vejle, det kan jeg des- 

værre ikke. 

 Han var som sagt en brav og kæk 

Soldat, men fremfor alt var han en  

god Krigskammerat, som man altid  

kunde stole paa. 

 

 Ja, saadan lød den gamle Krigers 

Fremstilling om Kammeratens raske 

Daad. 

 P. Willadsen stammede fra Varde- 

Egnen, men har været bosiddende i 

Vejen i henved 40 Aar. Han var 

en agtet og afholdt Haandværker, 

der havde mange Venner og kun faa 

Uvenner, men han havde ført et  

stille og beskedent Liv, og hans Navn 

er derfor næsten ikke kendt udenfor 

den hjemlige Egn. 

 Den modige Soldats Bedrift for- 

tjener imidlertid at kendes og mindes 

ogsaa videre ud. 

 

N. 
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Udsnit af Danmarkskort (1950) 


