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Snedker Jens Kristian Pedersen, Vejle Alderdomshjem 
 
Veteran fra Krigen 1864 
 
Nævnte Veteran har ført et ret bevæget Liv, han er født den 7. Dec. 1833 på Hornborg Mark i Århus 
Amt. Hans Forældre var Husmandsfolk og Faderen tillige Skomager. J. K. Pedersen lærte som ung 
Snedker-og Tømrerhåndværket; først hos Niels Gartner, Ølholm, og senere efter endt Soldatertjene-
ste hos Snedker Lorentz Andreassen i Vrønding i tre År. 
Han blev indkaldt som Soldat i Året 1856 og lå i Garnition i 3År ved 9. Bataljon i Altona; der lærte 
han det tyske Sprog og gjennemgik Korporalskolen, hvilket senere i Livet kom ham meget til gode. 
1864 blev han indkaldt, da krigen brød ud, men blev da forsat fra 9. til 17. Bataljon, hvor han blev 
forfremmet til Oversergeant og førte Regnskabet ved sidstnævnte Bataljons 8. Kompagni. Denne 
Bat. var ikke meget i Ilden, da den bestod af Holstenere, der ikke var til at stole på. 
Hjemkommen fra Krigen 1864 giftede han sig med sin Ungdomsforlovede – Ane Mette Eriksen, Øl-
holm -  og kjøbte samme Efterår et Husmandssted på Ølholm Mark i Langskov Sogn, hvor han drev 
Snedkeri og Landbrug i 30 År. Han tog virksom Del i Tidens Fremskridt på alle Områder, han tog 
flere Gange 1ste Præmie for ypperlig Dyrkning af sin Huslod, han var i Året 1868 med til at oprette 
Langskov Sogns Skytteforening, og han påtog sig som gammel Befalingsmand at være Delingsfører 
for denne Forenings unge Skytter i nogle År. Han var i Året 1869 med til at oprette Langskov Sogns 
Spare- og Lånekasse, hvorved han var Bestyrelsesmedlem i flere År, desuden tog han i Året 1872 
virksom Del i Oprettelse af Langskov sogns Sygekasse, hvis Formand og Kasserer han var i 20 År 
uden Vederlag, han valgtes i Langskov Sogn til Taksationsmand for ”De mindre Ejendomsbesidde-
res Brandkasse”, og endelig var han i nogle År kasserer og Regnskabsfører for Andelsmejeriet i 
Hesselballe ved Uldum. 
I politisk Henseende var han også interesseret og sluttede sig som Venstremand til ”Det forhandlen-
de Venstre”, for hvis Kandidat i Givekredsen han flere Gange var talende Stiller. 
Nogle År efter at hans Hustru og nogle Børn døde, afstod han Huset til sin ældste Søn -  Peter 
Lundgård -; men efter den Tid havde han snart ikke noget blivende Sted. Han rejste i 1896 over til 
en Datter i Amerika; men han kunde ikke finde sig i Klima og Forhold derovre, og så kom han hjem 
til Danmark igjen i Året 1899, var ved en Datter i Vejle et Par År, men kjøbte så et Hus med en stor 
Have på Ømkulerne ved Vejle, hvor han mente at kunne ernære sig ved Hjælp af en lille Kapital og 
ved at sælge Frugt og Grøntsager af Haven, hvilket han også nok havde kunnet, når han havde be-
holdt sit Helbred, men det mistede han, lå i lang Tid på Sygehuset i Vejle, og Kapitalen gik med. 
Den ene Hånd og Arm var lammet, han solgte da Huset og kom til at sidde til Leje i samme Hus, 
indtil han søgte og fik Plads på det ny Alderdomshjem ved Vejle, som blev indviet d. 21. April 1908. 
Jens Kristian Pedersen har i Forhold til sine Formueomstændigheder udrettet meget til almèn Bed-
ste og til Gavn for Samfundet. Han levede et lykkeligt Familieliv og gav sine Børn en god Opdragel-
se. Han går nu i sit 75.År og kan se tilbage på et virksomt Liv. 
Husmandshjem som hans kan hjælpe til at bære Landet, og man kan ikke andet end glæde sig ved, 
at han nu på Alderdomshjemmet ved Vejle kan hvile efter den lange Arbejdsdag. 
 
Nedskrevet i 1908 af tidl. gårdmand i Hauge Jens Terkilsen, som var  jævnaldrende med Jens Kri-
stian Pedersen. 
 
Fotoet er fra ca. 1910 og viser Jens Kr. Pedersens søn Peter Lundgaard sammen  med hustruen 
Petrine og døtrene Agnes og Frida foran Lundgaard. 
 
Lundgaard er beliggende på Holmdalsvej 20 



 
 


