Næstved brødrene Kristian og Oluf Andersen
Danmarks udvandrede sønner som havde kastet glans over deres fædreland
13.03.2014 Dorothy

Andersenfamilien boede i Stenstrup, lige udenfor Næstved, i slutningen af 1800-tallet. Farfaren havde en
gård som han drev sammen med en ugift stedsøn og sønnen Frederik. Det har været hårdt arbejde med
hverken tid og penge til ret meget andet. Men 33 år gammel faldt Frederik for den purunge Ane Margrethe.
Det kan man sådan set godt forstå, for hun var en meget smuk pige. Desværre var hun også meget ung, kun
14 år gammel og desværre kom de også meget tæt på hinanden. For tæt, for Ane Margrethe blev gravid.
Ane Margrethe havde mistet sin mor et par år tidligere samtidig med at hendes far
blev syg og indlagt på hospitalet. Den unge pige og hendes to søstre blev skilt ad for
at blive passet, dog var de alle tre i Vejlø, og to af dem hos familiemedlemmer. Ane
Margrethe boede hos sin morfar som var smed. Mon ikke han har været stiktosset
over at barnebarnet var kommet så galt af sted. Og for Ane Margrethe må det have
været en forfærdelig situation at befinde sig i.
Barnet, som blev døbt Sofie Marie, blev født som et uægte barn. Ifølge ægteskabslovgivning skulle manden
være fyldt 20 og kvinden 16, så Frederik og Ane Margrethe kunne ikke giftes selv om de ønskede det. Skam
har forholdet i hvert fald bragt over parret. De burde have ventet. Der gik imidlertid kun 7 måneder efter
deres datters fødsel før der var bryllup, og den nu 35 årige Frederik blev gift med Ane Margrethe som nu
var fyldt 16 år. Man håber at det var kærlighed, og i hvert fald var de nu sammen som en familie. Dvs. i
”familiekollektivet” på gården med farfar og farbror.
Sønnen Jens Peter blev født året efter. Så kom Kristian to år senere i 1885 og Anna Kristine i 1887. Et meget
flot foto blev taget af Ane Margrethe med sine 4 børn, måske i et atelier i Næstved, og med et flot
strandparti som baggrundstæppe. Dydig klædt i en mørk højhalset kjole og håret stramt redt tilbage, men
utrolig smuk med regulære træk, fin hud, fyldige læber og et direkte blik. Ane Margrethe var ca. 23 år og
hun må have været meget stolt af sine to sønner og to døtre. Hun holder sit ældste barn Sofie Marie i
hånden, at barnet var født uægte betød jo ikke at hun ikke var elsket.
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Ane Margrethe døde kort efter kun 23 år gammel. Hun ser ikke syg ud på billedet, og familien kender i dag
ikke årsagen til hendes alt for tidlige død. Farfaren døde en uge før sin svigerdatter, så sorgen har været
stor for familien på gården i Stenstrup. Det har været hårdt for Frederik at miste sin unge hustru, og at
bliver alenefar med børn på 7, 6, 4, og 2 år. Gården passede han nu med sin halvbror, og de havde en pige
på 14 til at hjælpe til i huset, men det kunne jo ikke gå i længden.
Året efter giftede den nu 44-årige Frederik sig på ny, denne gang med en pige på 19 år. Det var ikke en
ukendt som børnene fik som stedmor, men deres egen moster Hanne, dvs. Ane Margrethes lillesøster.
Familien rykkede til Næstved, muligvis en konsekvens af farfarens død. Hanne tog sig af sine stedbørn og
fødte selv et nyt kuld Andersenbørn, den første 6 uger efter brylluppet. De mange halvsøskende fyldte
efterhånden godt i boligen, men det kan ikke kun være af den grund at Ane Margrethes børn rejste ud i
verden.

Sofie

Kristine

Anders

Oluf

Sofie, den førstefødte, tog til Amerika som 16-årig i 1898, og det tyder på ben i næsen, en eventyrlyst og et
ønske om selv at skabe forandring i sin tilværelse. Hun har ikke fået et knæk i selvtilliden ved at være født
som uægte. Forholdene i hjemmet har muligvis været svære, måske har faren været lidt af en hustyran og
pengene har været knap. Under alle omstændigheder ses det at børnene var der for hinanden og de
vedholdt ivrig kontakt til familien i Danmark. Sofie bosatte sig i Nebraska, USA og de meldinger hun sendte
hjem til Næstved må have lydt godt, for 4 år senere rejste hendes 17-årige lillebror Kristian over til hende. 3
år senere var det lillesøsteren Kristine, fem år efter var det halvbroren Anders, og senest i 1914, som ca. 17-
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årig rejste halvbroren Oluf over Atlanten. Det var hårdt arbejde de rejste over til, men også en chance for et
nyt liv i en ny verden. Drengene havde arbejdet med landbrug i Danmark, og to af dem flyttede da også fra
USA til Saskatchewan da de gav gratis jord til tilflyttere. Så da verdenskrigen brød ud i august 1914 var
Kristian og Oluf bosat i Canada.
Hjemme i Næstved boede familien på Enghavevej 2. Far Frederik, nu i 60-erne, blev betegnet som
arbejdsmand, men fik hjælp fra fattigkassen, medens mor/stedmor Hanne arbejdede ved brygger Friis. De
boede i kælderen i en forholdsvis nybygget lille etageejendom ved banen. Det har været temmelig knapt
med plads da Anna, deres store pige, arbejdende på Maglemølle, stadig boede hjemme samtidig med
skolesøgende Tora, Frede, Karl og Karla. Frederik og Hannes yngste barn Ove blev født i 1915, hvor faren
var 68 og moren var 42 år. Men mon ikke de også har fulgte godt med i nyhederne fra den store verden.
Canada, som var en del af rigsfællesskabet med Storbritannien, var i krig.
Så medens de havde søvnløse nætter og vaskede bleer til den ny lillebror i Næstved stod Kristian den 26.
oktober 1915 og meldte sig som frivillig til hæren i Moose Jaw, Saskatchewan, Canada. Kristian kom til at
tjene i 128’th ”Overseas” division af Canadian Expeditionary Force. Han var landmand, 30 år gammel, af
middelhøjde, med blå øjne og lysebrunt hår, ugift og havde ingen tidligere militærtræning. Måske har han
set det som lidt af et eventyr, håbende at nå frem til slagmarken inden krigen var slut. Men først skulle der
trænes, og det var ikke før den 11. august 1916 at de forlod Canada for England. Her blev de delt ud til 15.
og 19. reservebataljoner som supplerede op hvor der ”manglede” folk. For Kristian, i slutningen af august,
gik turen til Frankrig, og det var alvor.

Kristian/Christian med sine soldaterkammerater
Hvis der var nogen de tyske soldater hadede mere end englændere, var det canadierne. Der var værnepligt
i Tyskland, det var der ikke i Canada, og så langt væk som landet lå, mente tyskerne at det egentlig ikke var
deres krig. Ikke nok med at de valgte frivilligt at gå i krig, og måtte rejse over Atlanten for at nå frem, de fik
også meget mere i løn end tyskerne. De var altså rigtige lejesoldater. I maj 1915 gik historien verden over
om en canadisk soldat som var blevet korsfæstet af tyske soldater. Soldaten skulle være blevet ”naglet” til
en ladeport med fem bajonetter, og så dolket i halsen og gennemskudt. Det viste sig svært at få denne
uhyrlige henrettelse bekræftet, men det blev alligevel brugt af de allierede i propaganda, og hos de
allierede befolkninger stod det til troende som eksempel på de grusomme tyskere. I øvrigt mener en
historiker i 2002, at have fundet den canadiske soldats identitet med bekræftende dokumentation, så en
myte har det tilsyneladende ikke været.
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Kristian blev overført til 46’th bataljon Saskatchewan, og med dem har han formentlig fået sin ilddåb. De
havde været ved Ypres i nogle uger for at rykke til Saint Omer, og den 8. oktober drog de til ”the Somme”.
Slaget ved Somme havde raset i nogle uger og var noget af det værste krigen bød på, for canadierne to
store slag ved Ancre og et hvileområdet som lå i skydeafstand for det tyske artilleri. Her gjorde 46’th
bataljon Saskatchewan imidlertid sig så bemærket, at de fremover gerne blev brugt som stormtropper, og
tyskerne vidste, at hvis var det dem, skulle de forberede sig på det værste. Bataljonen mistede mange
mænd og da undsætningen kom den 24. november var det hårdt tiltrængt. Kristian kan her muligvis være
blevet overført til 46’th. De fik 14 dages hvile for den 19. december at være tilbage i fronten ved Vimy
Ridge. Kristians battaljon havde nogle hviledage først i januar hvor de blandt andet kunne bade og rense
deres udstyr. Den 12. januar 1917 var de tilbage i skyttegraven ved Vimy Ridge. Tyskerne begyndte et
bombardement af linjen ved midnat, som tog til ved 3 tiden. Artilleriet blev bedt om assistance og skød
tilbage. Det hjalp, men da de holdt inde kom tyskerne tilbage med et bombardement der varede til kl. 7.
Resultatet var en død og 4 sårede. I bataljonens krigsdagbog kan man efter beskrivelsen af nattens
skærmydsler læse ”781008 Pte. Andersen C. Killed”.

Kristian havde opgivet sin far, Frederick Anderson, Enghavevej 2, Naestved som sin ”next of kin”. Kristian
døde blandt sine soldaterkammerater, og hans lig må være blevet flyttet væk fra skyttegraven til
begravelse med det samme. Nyheden om dødsfaldet ville hurtigt være meldt til det militære bagland, og
bataljonens base i Canada. Men det er ikke godt at vide nu hvornår, og hvordan familien i Næstved har fået
den sørgelige nyhed at vide. 46’th battalion kom i øvrigt til at få den grufulde benævnelse ”The Suicide
Battalion”. Da tallene blev gjort op efter krigen var 1433 blevet dræbt og 3484 såret. I alt 91.5 % af
bataljonen.
I USA var det snart Kristians lillehalvbrors tur til at tage af sted. Den 4. april 1917 erklærede USA krig mod
Tyskland. Da det gik trægt med at få frivillige til at melde sig, blev værnepligten indført allerede i maj 1917.
Den 5. juni blev de første indkaldt, dem i alderen fra 21 til 31 år. Frederik og Hannes andet barn Anders,
som boede i Omaha, Nebraska med sin søster Sofie, var 22. Man kan se på hans registreringskort at Anders
Johannes Andersen var blevet amerikaniseret til Andrew J. Anderson, og sådan var han klar til at være en
”doughboy”. Andrew overlevede krigen. Både Sofie og Kristines mænd blev indkaldt, men da begge var i 30erne blev det først i 3. runde, en måned før krigen sluttede.
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Det havde også vist sig umuligt at skaffe frivillige nok til militærtjeneste i Canada, og efter megen debat
blev værnepligten indført i august 1917. Alle mænd mellem 20 og 45 skulle møde til tjeneste hvis tilkaldt.
Oluf arbejdede som landmand, og var 20 år og 7 måneder da han skrev sig ind i den canadiske hær i
november 1917. Han var af middelhøjde, med blå øjne og lyst hår, ugift og havde ingen tidligere
militærtræning. Hans navn undergår også en forandring til Olaf Anderson. Next af kin er faren, N.F.
Anderson, Nestved, Sjellend, Denmark. Olaf var i første omgang i 1’st. depot Battalion, Saskatchewan
Regiment. De skulle efter træning videre til 15’th Canadian reserve for at supplere op hos 4 canadiske
battaljoner i Frankrig, en af dem var ”selvmord bataljonen” hans bror var endt hos, 46’th battalion. Men for
Olaf blev det til 2’nd Bat. Canadian Machine Gun Corps.

Canadierne var med i de store slag ved Cambrai og Valenciennes i oktober 1918. Her blev Olaf såret, og han
døde, den 17. oktober, af sine kvæstelser. Han er formentlig blevet flyttet til en af de store Commonwealth
hospitaler, som var etableret i Etaples til at behandle de sårede, i god afstand fra krigshandlingerne. Byen
ligger 27 km syd for Boulogne. Det var her Olaf blev begravet på Etaples Military Cemetery. Der var heller
ikke langt til hans storbror Kristian, som var blevet begravet i Villers Station Cemetery kun 20 km derfra.
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Kristian og Olufs gravsten
Kristian ligger sammen med 1207 andre fra the Commonwealth. Mange af dem er canadiere som blev
dræbt 3 måneder efter ham i slaget ved Vimy Rigde i april 1917. Oluf ligger sammen med 10.770 fra the
Commonwealth som kæmpede og døde i den store krig: briter, australiere, newzealændere, sydafrikanere,
indere og 1144 andre canadiere. Række efter række står de ens gravstenene. Om man er
øverstkommanderende eller purung menig er offeret det samme, og alle er lige meget værd i døden. Alle
britiske og commonwealth gravsten er desuden ens over hele verden. De skulle, hvis det var kendt,
indeholde personens nationale emblem eller regimentets mærke, navn, rang og enhed, dødsdatoen og
eventuelt personens alder. De fleste var desuden udsmykket med et religiøst symbol, der som oftest var et
kors. Familierne skulle bekræfte oplysningerne, som skulle stå på gravsten, og kunne få tilføjet en personlig
inskription forneden. Ikke alle ”Final Verification Forms” fandt familien for at blive udfyldt, kun 65 % kom
retur. På både Kristian og Olufs gravsten ses det canadiske nationale symbol ahornbladet (maple leaf),
deres nummer, rang, navn, regiment og dødsdato. Begge har desuden et kors. Der er ingen personlige
inskriptioner. Måske nåede FVF skemaerne ikke frem til familien på Enghavevej 2 i Næstved, eller måske
skulle der bare ikke skrives noget.
Kristian og Oluf Andersen er også mindet i Danmark. En forældregruppe havde dannet en komite med
formålet at rejse ”et smuk og ædelt minde om de danske, der omkom under verdenskrigen”. Det lykkedes
ikke i første omgang i 1923, men et par år senere ved indfletning i projektet ”mindeparken for Danmarks
udvandrede sønner som havde kastet glans over deres fædreland” som blev etableret i Århus blev det
realiseret. Mindesmærket selv blev en kampplads, og mange slag blev kæmpet før det stod færdigt, lyst og
fredfuldt som vi ser det i dag. Til at begynde med var der en hel del polemik om hvem der skulle mindes.
Det endte med at skulle være et nationalt mindesmærke for de tusindvis af dansksindede sønderjyder der
som tyske statsborgere var tvunget i krig på tysk side, og for 140 danskere, der frivilligt havde ladet sig
hverve både hos de allierede og hos tyskerne, og var dræbt i tjeneste. Et større arbejde krævedes for
sønderjydernes vedkommende for at sikre at de mindede havde været dansksindede. Og pudsigt er, for
sådan et krigsmonument, at det er et minde for soldater og sømænd, som kæmpede på begge sider, altså
mod hinanden.
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En konkurrence blev udskrevet om monumentet, og en vinder blev valgt af et flertal i mindeparkens
repræsentantskab. Det vindende monument fik dog ingen stemmer fra de kunstkyndige i komiteen, og et
par af de forsmåede kunstnere blev så fortørnede, at de førte en sag, som endte i Højesteret. De tabte og
så kunne der endelig i 1928 arbejdes videre med vinderprojektet. En landsdækkende indsamling i 1930 gav
formidable 212.000 kr. til projektet, næsten nok til at dække det hele, og restsummen blev dækket af Århus
Byråd og Ny Carlsbergfondet. Mindesmærket i mindeparken, som ligger ved Marselisborg slot, blev indviet
i sommeren 1934. Med deltagelse af kongehuset, repræsentanter fra regeringen og rigsdagen, og 50.000
borgere. Men uden repræsentanter fra de lande som soldaterne havde kæmpet for. For de politisk
interesserede var Danmarks formelle neutralitet under krigen, og naboskabet med Tyskland stadig åbne sår
og konfliktfyldte områder.
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For familierne var og er Mindeparken ved Marselisborg et sted at besøge for at hilse på de faldne kære.
Selv om de for længst er døde og begravet et helt anden sted i verden, og ikke længere nogen man har
kendt personligt. Billedhugger Axel Poulsen og arkitekt Axel Ekbergs monument er stort og flot. Rotunden
er 40 m i diameter med 4½ m høje vægge af kalksten. På den 130m lang inderside er 4 store relieffer
visende ”Udmarchen”, ”Kampen”, ”Freden” og ”Hjemkomsten”. Rundt om er navnene på 4.000
”sønderjyder” og 140 ”danskere” iblandt Christian og Olaf Andersen, begge døde i Frankrig. Brødrenes
”next of kin”, og vi må gå ud fra det var faderen Frederik Andersen i Næstved, fik sendt deres medaljer ”The
British War Medal”. Hvem der siden arvede Kristians er i dag ukendt, medens Olufs blev givet via hans
lillesøster Karla til Dorte Pallisgaard. Det er Dorte som har gravet i sin slægtshistorie, og været så flink at
dele informationerne med interesserede på sin hjemmeside.

Selv om over et hundrede år er gået, står huset endnu på Enghavevej 2 og knejser. Man kan let se familien
for sig, den aldrende far Frederik, mor Hanne og striben af søskende følge teenageren Oluf ned ad vejen og
over skinnerne til stationen. Han var på vej til Canada, storebror Kristian og en lys fremtid. Men
verdenshistorien ville noget andet.
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Dorte Pallisgaard www.familienpallisgaard.dk
http://www.cwgc.org/
Adriansen, Inge: Erindringssteder i Danmark
http://www.flickr.com/photos/statensarkiver/8070353356/in/photostream/
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