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T i l e g n e l s e .

® e  taiij) igjen, de tordnende Kanoner,
Og ikke mere hores Svcerdets Klang,
Ei Kuglens Hviin, et Hornsignalets Toner,
Der lod i Kampen til Soldatens Sang.
Nu gaae de troe, de tappre Landsoldater 
Igjen i Furen bag den tunge Plov,
Men, nu som ser, de brave Kammerater,
Der, naar det lod til Kampen, aldrig sov.
Nu vcekkes atter alle gamle Minder,
Der for i Freden fyldte deres Hu,
Skjondt aldrig Kampens Tid af Tanken svinder 
Med al dens Storhed, dens Bedrift og Gru.
— Jeg sidder atter eensom i min Stue 
Og blader op i svundne Minders Bog;
Saa meget Halvforglemt jeg faaer at skue.
Der blandes tidt med Krigens Syner dog.



Saa mangen Ven, der deelte for min Tanke, 
Er bragt til Hvile ester Kampens Dag;
Saa mangt et Hjerte horte op at banke.
Der cedelt slog, med varme, stolte Slag.
—  Det Hele flettes til en Krands af Minder 
Fra Barndomstiden og min Ungdoms Aar, 
Der dog maaflee har Vcerd, om Tiden svinder. 
For dem, som have deelt de samme Kaar;
For dem, hvis Sjcel blev tidligt dragen hen 
T il Tankens Verden, Phantasiens Rige;
For dem, der i Soldaten fandt en Ven 
Og Kammerat, saa kjcrr som deres Lige;
For dem, der mistet har paa Kampens Dag 
En Ven, som aldrig de ham mere finder, — 
Som ham, jeg misted i hiint Inliflag 
0g som jeg helliger min Ungdoms Minder!



L y r i s k e  Di g t e .





D et  h e n r u ndne  A a r .

Aar er rundet tilende;
Tiden saa hastigt gaaer; — 
Længselen stræber at kjende 
Hvad os Fremtiden spaaer.

Dog kaste vi Blikket tilbage 
Endnu for sidste Gang:
Mindet om henrundne Dage 
Vier jeg denne Sang, —

Takker Gud i mit Hjerte 
For hver Glæde, hver Lyst,
Ja, takker ham for hver Smerte, 
Hvormed han fyldte mit Bryst:

Glæden hævede Modet 
— Det er Enhver vel klart? — 
Men Smerten standsede Blodet 
I  en for flygtig Fart.
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Thi Een kun raader os Alle;
Han sidder i hoien Sky,
Seer os stige som falde.
Medens Tiderne flye!

Han vcekker Vemod og Lcengsel,
Haab og Tro i vort Bryst,
Saa Tanken bort fra sit Fcengsel 
Strceber til Himlens Lyst. —

Og medens Aaret er rundet,
Er ilet paa flygtige Fjed,
Saa mangt et Hjerte har fundet 
Den bedste, den evige Fred;

Saa Mangen har glemt den Smerte 
Hvoraf for Barmen var fuld —
Nu hviler saa mangt et Hjerte 
Dybt under det sorte Muld.

— Men hisset, i Himmerigs Nige, 
Sidde Guds Engle smaa 
Og bede for os, som ilive 
End Banen henvandre maae!
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O,  jeg er ung!

ß ,  jeg er ung, og ungdomsvarmt mit Hjerte! 
Hvert Indtryk jeg opfatter i en Fart!
Alt har jeg felt tit Elskovs Fryd og Smerte,— 
Jeg elsker hcestigt; men jeg glemmer snart!

Mig er der givet Fyrighed og Varme;
— Hver Enkelt faaer jo S it paa Livets Dei; — 
D, derfor kom til mig, i mine Arme:
Jeg brcender hcestigt, fljondt just lang Tid et!

Jeg elsker Svcermeri og hader Kulde;
Kun af det Dmme tager jeg ntin Part!
Jeg elsker disse Blik og Miner hulde.
Ja, elsker hcestigt, — men jeg glemmer snart!

D i g t e r l y k k e .

3  de kommende Dage fluer jeg ind 
Med anende Sind,

Cg mangt et Billed med Blcek og Pen 
Jeg tegner hen:
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Jeg seer et nydeligt Cabinet,
Ret en hyggelig Plet,

Og jeg troer, at Alt hvad man finder der. 
Behager Enhver.

Jeg seer en ung og en yndig Viv,
Rank som et Siv,

Med et funklende Blik, en blomstrende Kind, 
Died et venligt Sind.

Trygt stumrer et Barn i hendes Skjvd 
En Sovn saa sod;

Hun trykker det op til sin omme Barm 
Saa moderlig varm.

Hun trykker et Kys paa den lille Mund, 
Saa rod og saa rund.

Og Barnet vaagner og smiler derved 
Med en salig Fred. —

Bed et Bord der skriver Papa sine Vers 
Paakryds og paatvers;

Men snart han sig reiser og lcegger hen 
Baade Black og Pen —

Og trykker den blomstrende Vlv til sit Bryst 
Med inderlig Lyst

Og leger med Glutten, saa kjcerlig i Aand, 
Med sin Faderhaand.
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Saa tale de sammen ntcb smilende Mund 
Og af Hjertens Grund;

Saa tale de om den henrundne Tid,
Baade mørk og blid.

Og saa tcenke de paa, da de begge gik 
Med nedflagne Blik

Og end fordulgte, med rødmende Kind,
Hvad sig rorte i Sind.

Og saa taler han øm sin første Sang,
Om den første Gang,

Da de henrykt trykkede Mund paa Mund 
I  en salig Stund.

Og saa tcenke de paa, da de Haand i Haand 
Salig i Aand,

Vandrede sammen den Kirkegang 
Ved Klokkernes Klang, —

Da de flytted herind i den simple Bo,
Hvor de begge tro

Deelte hinandens Kummer og Lyst,
Løde Kjcerligheds Rost. —

„Og tilsidst, naar vi blive gamle, vi To,
Og trænge til Ro,

Da solges endnu vi, kjcerligt i Sind,
Til Guds Herlighed ind.
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Ia , vi solges ad; thi hvo af os 
Byder Tiden Trods;

Naar den Anden ei kjcrrligt rcekker ham Haand 
Og styrker hans Aand!" —

„Ja, vi solges ad med trofaste Fjed 
Til den evige Fred,

Som vi fulgtes her paa vor jordifle Gang 
Banen faa lang!" —

© n t  Ä f t c n r n .

SDm Dagen, medens omkring jeg gaaer.
Og Verdens Larm til mit Dre naaer.
Er jeg beklemt om Hjertet;

Men om Aftenen, naar jeg en flygtig Stund 
Kan sidde taus og af Hjertens Grund
Med mig selv fortrolig tale, —

Kan strive min Lcengsel, skrive min Lyst,
Kan skrive det Alt, som beklemmer mit Bryst,
Som hviler saa tungt paa mit Hjerte:

Da staaer Du frem for min Sjcel, for mit Sind; 
Jeg seer Dig fortroligt i Diet ind;
I  Tanken atter vi modes, —
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Da saaer jeg Hvile, da faaer jeg Ro; 
Det er, fom sad vi her begge To:
Da er jeg saa vel tilmode!

N a t t e r g a l e n .

1.
©jemtem Havens skyggefulde Gange 
Vandre Son og Fader Arm i Arm:
„Siig mig Alt hvad paa dit Hjerte tynger; 
Udos al din Kummer i min Barm."

— „Ak, jeg kan ei selv mit Savn forklare! 
Denne Lcengsel i mit unge Bryst 
Gjemmer dog, trods alle sine Smerter, 
Hjertets rene, allerbedste Lyst.

Gaaer jeg ene, svccrmerifl i Lunden 
Ved den stille, solverklare Bcek,
Skuer i dens Træer jeg Dryader,
Hver med hendes yndefulde Træk. —

Og naar Dielaaget træt sig lukker 
Ester Dagens blide Sværmeri,
Svæver endnu hendes hulde Billed 
Gjennem Drommens Syner mig forbi.
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Aldrig var min Tanke saadan hildet,
Aldrig feite jeg en saadan Oval,
O, men heller aldrig nogensinde 
Slige sode Glæder uden Tal!

Himlens Gud for Hjertets jeg forglemmer; 
Jordens Ideal har fyldt mit Bryst!
Troer Du, Gud tilgiver, at det Skabte 
Meer end Skaberen er nu min Lyst?"

— „Ak, end i Din Ungdoms Vaar Du svcrrmer! 
Hjertets Vink er dine forste Bud!
Men naar eengang Elstovs lyfe Flamme 
Paa dit Offeraltar flukkes ud, —

Naar Forstanden fremfor Alt Du lyder,
Naar et meer Du foler Hjertets Krav,
Ved Erindringen Du tidt vil fmile.
Om hvad nu din Sjæl opfyldes af.

Og dog gjemme disse fode Ovaler,
Dette Hjertets forste Sværmeri 
Mere Lyst end al den stolte Lykke,
Som gaaer glimrende din Vei forbi.

Derfor lad din Ungdoms hulde Længsel
Efter Hjertets rene Ideal
Smelte sodt med denne Sjæl tilsammen,
Som har flabt din sværmeriske Oval!



Jeg har feet de drommefulde Blikke, 
Hvormed tidt Du fulgte hendes Fjed; 
Hendes Barm, som sig uroligt homed, 
Tidt forraadte Hjertets tabte Fred." —

2.

 Over Aftenhimlens klare Bue
Kaster Solen nu sit sidste Guld;
Mark og Enge og de fjerne Skove 
Straale med en Glands saa underfuld.

Lette Vinde suse gjennem Lovet, 
Aftenklokken klinger blidt i Sky; 
Duggens Perler voede Blomst og Blade. 
Medens Dagens sidste Straaler flye.

— Ene med sig selv og sine Tanker 
Vandrer hun den stille Aftenstund.
Som om Dromme hendes Sjoel opfylde. 
Sagte sig bevcrger hendes Mund.

Blikket vender hun mod Sjoelens Dybde, 
Hvorfra Lcengflen sagte stiger frem: 
Ovinden boer' i Hjertet Idealet;
Manden soger overalt dets Hjem; —
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Mens Han soger Trost i hele Verden,
I  hvert Billed troer at finde den.
Skuer Ovinden kun sit eget Hjerte,
Og i Hjertet kun den ene Ven.

— Eensom vandrer hun i Havens Gange, 
Mndser ei Naturens dybe Ro;
Men med Eet, bag Lovets tætte Buer, 
Staaer hun for de lykkelige To.

Faderkjcerlig da han rækker Haanden 
Mod den unge, fagre Ovinde hen,
Og med omme Blik og kjærlig Stemme 
Taler saa den faderlige Ven:

„Gjennem Lunden flynger blidt sig Bækken 
Med en Elsiovssang til Rosens Blad;
Ak, men Blomsten ei dens Qvad fornemmer: 
Egens Lov dem grusomt skiller ad.

Men naar Aftnens lyse, klare Stjerne 
Funkler kjærligt fra det hvalte Hjem,
Lister sig fra Egens dunkle Skygger 
Nattergalen med sin Trille frem, —

Og den Sang, som Bolgens dybe Længsel 
Sværmerisk og vemodsfuld har fodt.
Tolker da med sine klare Toner 
Egens Sanger smeltende og sodt:
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Jeg var Egen, som faa fjendtligt skilte 
Tvende unge, varme Hjerter ad;
Men min Faderkjærlighed var Fuglen,
Som -ag Trceets tætte Skygger sad.

Nu, mens Aftnens klare Stjerner funkle, 
Qviddrer den faa vennehuld sin Sang; — 
Ak, jeg troer det dog, I  lytte gjerne 
Til min faderlige Stemmes Klang?" •—

Og han slutted dem i sine Arme;
Der de hviled kjcerligt, Bryst ved Bryst. 
Aftnens Stjerne var et eenligt Vidne 
Til de tvende Hjerters taufe Lyst.

Ti l  min Moders Fodselsdag.

M in  elflte Moder, lad idag en Stemme 
Til Bon for Dig sig hæve fra mit Bryst, 
Og lad mig bede, at en falig Lyst,
Og mange sande Glæder Du fornemme;
At fom et Foraar endnu Livets Host 
Maa fvinde mildt, med uforstyrret Fred, — 
Gid Lykkens Engle folge dine Fjed! —
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Og, Moder, gid Du endnu mange Dage 
Maa leve her tilfreds imellem os 
Og byde Alderen og Tiden Trods,
Da kan Du glad paa Livet see tilbage.
Men hvis Du sorger, da kom hid til os:
Vor Fryd det er at lindre kun din Smerte ■— 
For Dig oprigtigt banker hvert et Hjerte!

— Der var en Tid, da Du paa dine Arme 
Mig vugged kjcrrligt, moderligen omt.
Og mange stjonne Dromme jeg har dromt,
Naar til dit Bryst Du trykked mig med Barme. 
See, Moder, derfor er det et paa S krom t.
At jeg til Gjengjcrld Dig nu rackker Haanden; 
Jeg elsker Dig as Hjertet og i Aanden!

Snart ere mine Barndomsdage rundne,
— Den er kun altfor kort, den fagre Tid — 
Og naar jeg stden her saa mangen Strid 
Maa stride, glemmes meget af det Svundne; 
Men Dig jeg mindes skal til evig Tid,
Samt at hos Dig et Fristed her jeg fandt ■— 
Og derfor har — mit Hjerte Du i Pant!
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E  t S a l .

1.

Ilro lig  er bin Tanke,
Urolig, og bog varm;
Jeg horer Hjertet banke 
Alt i bin nnge Barm.
D it Bryst sig sagte hcrver 
Af Anelser ilon;
Et Smiil paa Lceben svcrver — 
O Gnb, hvor er Du skjon!
Den lille Fob sig flytter,
Hoit blusser alt bin Kinb;
Du til min Arm Dig stotter. 
Seer mig i Diet inb.
Og i bit Blik en Himmel 
For mig er aabenbart!
Af Tanker er en Vrimmel,
Som glemmes bog saa snart. 
Ja, fimban er bet nnge.
Det omme, varme Bryst,
Ei Sorgerne er tunge,
Ustabig hver en Lyst. — — 
Men seer Du: ber veb Doren 
Alt holber vor Kareth,
Og seer Du vel, at Soren 
Saa smukt har lagt et Brcet,
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At ei den fæle Gade 
Og hele dens Morads 
Saa gyselig stal flade 
Din nydelige Stads.
Han alletider vender 
Det Gode saa sorkeert:
Af, ellers disse Hænder 
Dig skulde Veien lært! —

2.

Vi rulle glade paa Veien frem,
Ile  paa Længselens Vinger;
En stakket Stund vi forlade vort Hjem
Og frit i Glæden os svinger.-------
Paany vi standse den korte Fart,
Og tro jeg rækker Dig Haanden;
Nu skulle vi hvirvles i Dandsen snart: 
Der er Du vel alt i Aanden? — 
Farvel for en Stund! Vi modes igjen 
Midt i de Dandsendes Vrimmel;
Da seer Dig atter din trofaste Ven,
Ja seer i dit Dies Himmel!
Da straaler Lyset med liflig Glands 
Fra Candelabrer og Kroner;
Musiken sortryller Sind og Sands 
Med sine lokkende Toner.
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Og m ax da der min trofaste Arm 
Omkring dit Liv sig har vundet,
Naar Kinden blusser hceftig og varm, — 
Da har jeg min Himmel fundet:
Da hccves freidigt mit unge Bryst,
Jeg glemmer hver jordisk Smerte,
Og Glcrdens Jubel og Ungdommens Lyst 
Fylde mit bankende Hjerte! —

3.

Atter vi vende tilbage 
Nu til det gamle Hjem,
Leve de samme Dage,
Fole det Samme igjen.
— Elskede, fagre Veninde,
Siig: hvad soler Du nu?
Hvor skal din Tanke jeg sinde? 
Hvortil strceber din Hu?
Hceftigt banker dit Hjerte 
Nu i det unge Bryst:
Foler det vel til Smerte 
Over den henfarne Lyst?
Eller siig: er det flygtet,
Elster en Anden tDii vel?
Ak, saa er skeet hvad jeg frygted 
Svunden min Lykke, mit Held!
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— Dar bet ben Lieutenant, som bukkeb 
Meb et selvtilfrebs Smiil,
Eller Stubenten, bet sukkeb.
Truffen af Amors Piil?
Dar bet vel Contoiristen,
Som saa pebantisk gaaer.
Eller maaskee Artisten 
Meb bet flagrenbe Haar?
Dar bet — jeg seer. Du smiler;
Diet skjcenker mig Trost,
Mebens bit Hoveb hviler 
Op til mit varme Bryst. —

— Atter vi venbe tilbage 
Nu til bet gamle Hjem,
Leve be samme Dage,
Fole bet Samme igjeu.

F o r a a r s f o l e l s e .

sim len et klar, og Solen 
Milbner ben kolige Lust;
I  Tanken seer jeg Violen 
Og aanber bens liflige Duft.
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Lcrrken jubler sin Trille 
Hoit under Mherens Blaae;
Livets evige Kilde 
Jeg foler til Hjertet naae.

Lukker jeg Diet og drommer.
Jeg mindes en svunden Vaar,
Aabner jeg det, da gronnes 
For Tanken det kommende Aar:

Af Fortid og Fremtid vceves 
Hvert Billed, som for os staaer,
Naar Barmen hoiere hcrves 
Og glad eller sorrigsuld siaaer!

Agt da kun Nutiden ringe,
— Lad svinde, hvad svinde maa! — 
Naar blot den paa M indets  Vinge 
Med lyse Farver kan staae!

Agt ikke, hvad Frem tiden bringer,
— Som Nutid den snart er forbi! — 
Naar kun den for Haa bet klinger 
Som liflig Melodi! —

2
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Co  S i l l e d e r.

I.
Hvor Du er smuk! Hvor bitte Dine globe. 
Mens Kinbens Blegheb bine Smerter maler!
O, hvilken Saligheb bit Blik at mobe:
Det er, som om man beler bine Ovaler!
Din Munb er taus; men Læberne be robe 
Og Smertens bittre Smiil om Munben taler 
Dog hoit om Hjertets unbertrykte Lcengsel,
Der, ustilt, voxer i bet morke Fcengsel!

Hvor Du er smuk! — Skjonbt albrig bitte Læber 
Har talt til mig, og albrig bitte Blikke 
Deeltagenbe har hviilt paa mig, jeg strceber 
Foreent ttteb Dig bitt Smertes Kalk at brikse,
Og skjonbt jeg veeb, at Giften ikke brceber.
Men tærer langsomt, frygter jeg bett ikke.
O, bvilken Saligheb ttteb Dig at libe.
At længes og at græbe veb bitt Sibe!

Dog, ak, jeg veeb, at ingen Bemobstaarer 
Ab bitte Kinbers Furer sig forvilber;
Du kjenber Smertens hvasse Piil, som sitarer,
Ei Taarens Dug, som Saarets Glob formilber. 
Dig Sorgens Gubbom til sin Jnbling kaarer 
Og veb sit Stempel Dig fra Änbre skiller:
Matt fluer bet paa bitte blege Kittber,
Og paa bitt morke Panbe man bet sittber!
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II.

De ungdomsfriste Laber,
Roserne paa diu Kind,
De gjemmer en Gist, font drcrber. 
Som er i mit Hjerte trangt ind!

Diets lysende Flamme 
Udsender en flygtig Piil,
Der maatte mit Hjerte ramme, 
Der fangfled mig som dit Smiil!

Ja, Kindernes friske Rodme 
Og Diets funklende Glod, 
Ladernes Honningsodme 
Og Hamrets dunkle Flod:

De have bundet mit Hjerte, 
Bundet det tat og fast!
Ak, min Fryd og min Smerte 
Beroe paa dit Diekast!

F a n g e n .

N u  kommer atter Vaaren,
Den lyse, grønne Daar;
Men, ak, bag Fangselsgittret 

S a a tungt dit Hjerte fla aer..
2 *
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Du sidder taus derinde 
Den aarle Morgenstund;
Jeg seer de blege Kinder,

Jeg seer den blege Mund.

— Hvor er bin Ungdoms Dage, 
Din Ungdoms lette Sind,
For Livets bittre Kummer 

I  Hjertet trængte ind? —

Og naar Du bliver gammel, 
Bli'er gammel og bli'er graa, 
Hvis Barm skal da vel trofast 

Og kjccrligt for Dig siaae? —

Og naar engang Du foler.
Herfra Du vandre vil.
Hvo stal med blide Hænder 

D it Die lukke til? —

Dog, ak, den store Lænke,
Som Ingen lose kan,
Den binder fast os Alle 

Til Livets store Land!

Selv jeg, som staaer herude 
Og siunger ind til Dig,
O, troer Du ei, at Lænker 

Jo tynge stærkt paa mig?
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Ak, farft engang i Tiden,
Om mange, mange Aar,
Naar ikke meer mit unge.

M it varme Hjerte slaaer, —

Da saaer jeg Fred som Andre, 
Da saaer jeg Fred som Du;
Men mange, tunge Lcenker 

Fast binde mig endnu.

— Og dog, jeg gaaer herude. 
Kan see den unge Vaar,
Hvorefter vist med Længsel

D it arme Hjerte flaaer;

Jeg seer den lyse Himmel,
Saa mildt den qvæger mig!
Men Tanken — tro mig. Fange! 

Den flyver ind til Dig. —

— Maast'ee engang i Tiden,
Om mange, mange Aar,
I  een og samme Time 

Ei meer vort Hjerte flaaer:

Da flyve tvende Sjcele 
Saa kjcerligt Haand i Haand — 
Da lofts tvende Fanger 

As Livets stærke Baand!



22

f ø r  o g nu.

I.
Jeg har gaaet for og mcb Hovedet hængt, 
Jeg var nærved mig selv at hænge!
Men siden har jeg mig bedre betænkt 
Og siaaer paa gladere Strænge.
Lad længes og sorge hvo der vil?
Langt andre Ting nu min Hu siaaer t i t : 
Der gives jo Viin, der gives jo Spil,
Der gives jo Piger med Penge!

Jeg levede for paa min egen Fayon;
Men slet Ingen vilde mig hædre;
Nu folger jeg derimod ganske bon-ton 
Og befinder mig nlige bedre.
Nu lever jeg lystigt, lever jeg flot;
Man siger endogsaa, det klæder mig godt; 
Jeg er bleven bemærket, beundret — blot 
Ved Rækken af mine Fædre!

Er deres Berommelse nok dertil,
Hvi skal jeg da selv concurrere?
Naar jeg sætter mit eget Værd paa Spil, 
Man vil mig ikke flattere.
— For skrev jeg selv baade Prosa og Vers, 
Besmurte Papiret paakryds og paatvers;
Nu taler jeg derimod vittigt, i Skjerts 
Om hver, som tor dilettere.
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For var mit Liv mig som en Roman.
Og Byron deri var Helten;
Men man faaer rigtignok bedre Forstand, 
Naar forst man kommer ivelten;
Da faaer man strax et friere Blik;
Man fætter paa hver en Forfatter Skik,
Gjor Nar, naar deres Pathos flaaer Klik, 
Samt ad deres Klagen og Smelten.

For saae man altid paa mig med Haan, 
Ihvor jeg saa var tilstede;
Men nu er jeg bleven en vigtig Person 
I  Samfundets store Kjcede.
— Hvo havde vel tcenkt, hvo skulde vel troet. 
At sligt et Geni der i mig har boet?
Nu bli'er jeg beundret, bli'er jeg begloet, — 
Det er dog en uhyre Gloede!

IL

Var for mit Hjerte befolket 
Af Lcengsel, Sorg eller Lyst,
I  Toner min Loebe tolked
Det Alt, som fyldte mit Bryst. —

— Saa tidt naar nu svundne Tider, 
I  glad og vemodig Dragt,
Eller Fremtidshaabet henglider 
For Tanken med lokkende Pragt, —
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Saa gaaer jeg hen til Reolen, 
Soger og finder en Bog,
Scetter mig ned paa Stolen 
Og lcrser — men savner dog:

Det er, som sorged min Tanke, 
Fordi der sattes den Ord,
Fordi den Farver maa sanke 
Blandt Fremmedes Blomsterflor!

III.

Jeg elsked hoit engang en lille Pige 
Med sorte Dine og med sorte Haar,
I  Tanker som i Alder var vi Lige; —
Vi fliltes ad i Ungdoms forste Vaar.

— Jeg flakked om og proved mine Krcrfter,
Og Tanken hccved fig, og Hjertet flog
Med stolt Begeistring. Det, jeg higed ester,
Fra Barnets Drømme mine Tanker drog.

— Jeg mindes endnu tidt den lille Pige,
Der barnligtomt gav mig sit Hjerte hen;
Naar Minder sra min Barndoms Aar sremstige, 
Staaer hun sor Tanken mild og yndig frem.
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Hun er mig endnu kjcrr som en Veninde,
Og broderligt endnu mit Hjerte slaaer;
Men hvad min Tanke higer for at vinde, — 
Det hendes stille Sjcel dog ei forstaaer!

Jeg glemmer ingentid den lille Pige 
Med sorte Dine, med det sorte Haar!
Hvor hoit jeg stiger end i Tankens Rige,
Min Sjcel igjen paa Jorden hende naaer.

Di stiltes ad! — Gud veed, om her vi modes 
Som i den svundne Tid med kjccrlig Hu;
Men der, hvor barnligt Sjcelene gjenfodes, — 
Der finder Barndomsvennen atter Du!

IV.

Jeg var ung.
Jeg var varm.
Og min sorglose Barm
Slog hver Fremmed saa kjcerligt imode.
— Nu er Foden saa tung.
Nu er Hjertet saa trangt;
Det er ncerved at sorge sig tildode!
Min Lcengsel floi langt.
Og Sjcelen fulgte med —
Det har kostet dens Fred!



26

Jeg smulte,
Jeg lo.
Jeg var altid faa fro;
Jeg sværmed i Skov og i Enge.
Saa dristig jeg iilte,
Naar de natlige Skygger 
Alt dcckkede Jorden længe.
— Nu min Tanke bygger
Ei fom for i den stjonne Natur —
Jeg flyer den, fom Fuglen sit Buur!

For var Gud 
Mig faa nær;
I  Aftenrodens Skjær,
I  Morgensolens Guld han talte til mit Hjerte!
— Forstandens Bud 
Jeg alene nu lyder;
Den kolde Biisdom, fom den mig lærte.
Hjertet ei fryder.
— Jeg stræber mod Himlen
Og taber mig dog i Menneskevrimlen!

Min Attraa blev vild!
Jeg drsmmer mig Vinger,
Hvorpaa jeg fvinger
Mig kjækt mod Solens funklende Straaler.
Den uvante Ild ,
Den dristige Flugt
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Diet og Tanken ei taaler;
Med Modet faaer Svimmelen Bugt:
Jeg steg som en Drn,
Men dalende saarer mig Markens Tjorn.

Uden Ro,
Uden Rast,
Med flygtigt Diekast 
Evighedens Lcengder jeg maaler!
Uden Tro,
Uden Haab
Dieblikkets Ovaler jeg taaler!
Paa mit Raab
Agter hverken Himlen eller Jorden — 
Mig svarer Echo og den rullende Torden

For stolt
Til at troe paa Gnd 
Og lyde hans Bud 
I  et Chaos min Tanke sig forvilder. 
Hjertet er koldt;
En dæmonisk Magt 
I  sit Garn mig rcenkefuldt hilder.
I  min Aand er der lagt
Et Scrdekorn, hvis Frugt jeg ikke kjender
Sjcrlen stræber og higer og brænder!
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T  i 1 G r a v e n .

® it  stille Land. hvortil min Lcengsel stunder. 
Hvorhen min Tanke tidt forvilder stg!
Lyksalig den, som i dit Skjod alt blunder! 
Lyksalig Timen, da Du favner mig!
Du er en Gaade, og jo meer man grunder, 
Desmeer i Taager Du indhyller Dig:
De Levende bereder Du kun Smerte —
Dem, som Du huser, Fred i Sjcrl og Hjerte.

Min Tanke tidligt var med Dig fortrolig.
Og hvorfor stal man skue Dig med Gru?
Med Blomster krandses jo din dunkle Bolig,
Og moderlig din Favn os aabner Du.
Jeg veed det, ved dit Bryst man stumrer rolig, 
Ei Sorg, ei Smerte rinder os i Hu;
En Sovn man sover, som kun Born den eie. 
Og fagre Dromme svcrve om vort Leie.

Blandt Menneskene var jeg aldrig hjemme. 
Naturen er mig en fortrolig Den;
For mine Sorger eier den en Stemme,
Hvorved de sodt i Vemod smelte hen:
Al jordist Fryd og Kummer vil jeg glemme; 
Men aldrig, aldrig glemmer jeg dog den —
I  Doden aabner den mig stue Arme 
Og favner Sonnen med sin vante Varme!
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E n C a v a l e e r.

1.

>Aan var beundret af Mange,
Af Alle misundt item,
Et Monster for alle Herrer,
En Ven af det smukke Kjon.

Han dandsed, hugged og fcegted. 
Talte med om Musik, Poesi, 
Malerier, Theatret, Tobakker,
Ja, selv om Philosophi.

Han havde fuldt op af Penge 
Og levede gyseligt flot.
Behandlede hundsk sine Tjen're, 
Men Hunden og Hestene godt.

Han holdt Maitresser og Heste, 
Dertil en Jockei eller fleer;
Han dreiede sine Moustacher 
Som en rigtig Cavaleer.

Han udlo naturligviis Werther, 
Skjondt aldrig ad Goethe han lo. 
Foragted Petrarcha og Tasso 
Saavelsom den stakkels Rousseau.
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Han svcermed for Schiller og Byron, 
Især dog for Engene Sne,
Forresten for alle Romaner,
Saasnart de bare var nye.

Han kunde sig kjede mcd Anstand 
Og tale om Ingenting;
Hans Meninger og hans Tanker 
De dreied sig tidt omkring.

2.

Han ligger paa sin Sopha 
Med Slaabrok og Tofler paa.
Og mens Cigaren han roger.
Han lader Tankerne gaae.

Fortidens fagre Minder 
Bise sig for hans Sands;
Den kommende Tid han fluer 
I  Haabets forforende Glands.

Og velbehagelig dvælet 
Hans Blik ved et lidet Skriin 
Med Breve, Bouqnetter og Lokker 
Fra mangen en Jomfru fiin.
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Ei ændser Han Klager og Buffe 
Af dem, fom han har forskudt.
— Med Eet opdager Hans Die 
Et Brev, hvis Segl ei er brudt.

Haanden griber derefter;
Han aabner det glad med I i l ,
Men læser derpaa dets Indhold 
Med et ironisk Smiil:

„Tilgiv, at jeg til Dig taler 
End een Gang med skjælvende Rost. 
Du aner ikke de Ovaler,
Der fylde mit arme Bryst.

Eit smertefuld Sygdom truer 
M it unge Liv med Dsd;
For den dog mit Hjerte luer.
For hvem mine Taarer flod.

Min Softer og min Broder 
For din Skyld jeg forlod;
Milt Fader og min Moder 
Fornægte deres eget Blod.

I  Livet ikke jeg mægter 
At vinde mit Rygtes Glands;
I  Doden man mig nægter 
Jomfruens Myrthekrands.



32

Skal forladt og forhaanet jeg være? 
Skal jeg alene doe?
Med Foragt kun Fremmede bære 
Til Jorden den faldne Mo?

O kom, Du, for hvem jeg lider!
O, kom for sidste Gang!
Lad Mindet om svundne Tider 
Fornyes ved din Stemmes Klang!

Naar dine Dines Luer 
Har dvælet ved hvad jeg led;
Naar jeg dit Ansigt fluer, —
Da kan jeg doe i Fred!"

— Et Dieblik han grunder 
Med halv forundret Aand! —
Da var det, som han rortes.
Som fljcelvede hans Haand.

Han reiser sig og ringer.
Forlanger sin Kappe, sin Hat.
Da han ud paa Gaden traadte.
Bar alt det blevet Nat.
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3.

Paa bet fattigste, usleste Kammer, 
Ved en eenlig Lampes Skjaer, 
Hviilte ben fagre Qvinbe,
Han eengang havbe kjcer, —

Meb Haarets bunkle Lokker,
Meb hvibe Klæber paa 
Og meb et Smiil om Læben, 
Som bet han forst henbe saae.

Men Smilet var sorgmobigt.
Og Leiet en Kiste sort;
Læbens og Kinbens Roser 
Havbe Doben plukket bort.

Til Lyst og Glæbe baaren,
Saa fager og saa ung 
Til Dobens Brub ubkaaren:
Den Skjæbne ben er tung!

Saa varmt og omt et Hjerte,
Der, uben en eneste Den,
Bar sin Skam og sin Smerte,
Var stumret useet hen.

Som lykkelig Mober kunbe 
Hun favnet et elsket Barn;

3
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Men, ak, hun gik til grunde.
Fanget i snedige Garn.

En Times inbildte Lykke,
Et Aars uend'lige Obal;
Af hvad hun var kun en Skygge, 
Dog med Ander uden Tal!

— Med Hovedet flottet til Armen, 
Mod Kistens sorte Fjcel,
Han knuger sin Haand til Barmen 
Og sukker med sonderknuust Sjcrl.

Ned ad Kinden fra Diet 
Rinder et Taarevccld;
Hen over Liget boiet 
Han stønner et svagt Farvel.

Han skjuler sit Ansigt i Kappen, 
Nedtrykker dybt sin Hat 
Og styrter saa ned ad Trappen; — 
Udenfor var det Nat!

4.

Han fattede Werthers Ovaler,
Han kunde Rousseau forsiaae;
Tidt saae man en sagte Skjcelven 
Gjennem hans Lemmer gaae.
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Oste stinkled hans Die 
Med en glodende Ild :
Det var ei Elskovens Flamme 
Dog maaskee mere vild.

Hans Bleghed var fashjonabel!
Man fandt ham interessant;
Thi under den lidende Maske 
Man anede noget Piquant.

„Han har maaskee duelleret 
Og myrdet en fordums Ven!" — 
„Rædsomt har man ham krænket,
Og han sig hævnet igjen!"

Fra en Beundrer af Byron 
Han selv en Slags Byron blev,
Skjondt ei han som Digteren stite 
Og ei som Digteren skrev.

Nei, der stal Aand og Hjerte,
Begeistring og Varme til.
For sig Tanken i Billeder former 
Og i Ordet klæde sig vil!

Der skal meer end den Brodloses Taarer 
Og meer end en Hofjnnkers Smiil 
Til at rore med Smertens Toner 
Og træffe med Viddets P iil!

___________  3 *

I
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F o r t v i v l e l s e .

2 eg staaer paa den stille Kirkegaard 
Imellem de mange Grave,
Hvor de, der segned i Livets Vaar,
Og de, hvis Hoved bar solvgraat Haar.
Hvor Alle, Hoie som Lave 
Samles i Dodens Have.

S it hvide Tæppe har Vinteren bredt 
Over de stille Grave;
Forstummet er Fuglenes Sang med Eet,
Og Blomster og Blade har Hostvinden spredt 
Til Dcekke sor Hoie og Lave.
Der hviles i Dodens Have.

Til Digteren Gud gav et eget Blik,
Der trænge kan gjennem Grave 
Og see, hvad i Hjertet foregik.
Ak, saare tung er den Gave, han fik:
I  Livet, i Dodens Have 
Han lider med Hoie og Lave.

Ja, Digteren seer, at hvert et Bryst 
Gjemmer utallige Grave,
Hvor Lig af Haab, af Længsel og Lyst 
Forraadne langsomt, hvor Ormen tyst 
Nager Hoie og Lave 
Her i de Dodes Have.



37

Med Smerte, med Gru mit Blik seer ned 
Til Bunden af disse Grave:
Der er ikke Hvile, Ro eller Fred,
Som Mennesket troer; med lydlose Fjed, 
Men rastlost, Hoie og Lave 
Fcerdes i Dodens Have.

Vel gnaver Ormen med megen Flid 
I  disse stille Grave;
Dog mcrgter selv et den graadige Tid 
At udflette Mindet om fordums Id  
Hos de Hoie, hos de Lave,
Der huses i Dodens Have.

Kun Vinteren lcegger et Dcekke hvidt 
Over de stille Grave.
En Dodelig vandrer derover tidt;
Men Ingen aner, hvad den har lidt.
Der hviler i Dodens Have 
Imellem Hoie og Lave.

Erindringens Vinter fylder vort Bryst 
Dybt i de dunkle Grave;
Hjertet stg vaander i Smerte tyst; 
Daarens Blomster og Livets Lyst 
Ei kjendes i Dodens Have 
Af Hoie eller as Lave!
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N a t l i g t  K i) n.

SDver Heden jeg vandred med Staven i Haand; 
Mig tyktes, jeg modte min Faders Aand.
Han talte blidt som saa mangen Gang;
Lig Orgeltoner hans Stemme klang:
„Hvi vandrer Du her i Natten ene 
Ustandselig frem over Tjorn og Stene?
Har Jordens Kummer svækket dit Mod?
Har Verdens Spot forgiftet dit Blod?
Har Had eller Elskov rovet din Ro?
Har Svig og Bedrag forstyrret din Tro 
Paa Loftets Hellighed, Menneskets Ord?"

— Et Stjerneskud gjennem Natten soer;
En dunkel Skygge for Maanen svceved;
Med Skrig en Rovfugl sit Bytte kræved;
Under Hedens Lyng sig Krybet bevæged.
— Jeg sukked og stirred i Natten frem:
„Hvi kommer Du fra dit dunkle Hjem,
Fra dit snævre, men fredelige Kammer 
Tilbage til Livets Oval og Jammer?
Var Længselen efter Jorden saa stor.
At den hæmmedes ei ved to Favne Jord?
Eller ynkedes Du ved Sonnens Smerte?
Har Du da Lægedom for mit Hjerte?
Kan Du lindre dets dybe, blodende Vunder?
— Aldrig jeg sover, og aldrig jeg blunder.
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Men iler frem med urolig Hast 
Foruden Hvile, foruden Rast.
Alverden har jeg nu Ryggen vendt; —
Dens Lykke, dens Lyst har jeg aldrig kjendt; 
Dens Ovaler gjemmer jeg her i mit Bryst! 
Jeg flakker omkring fra Kyst til Kyst,
Men einer ei Havnen, finder ei Trost,
Forend jeg hviler de modige Bene 
Under sorten Muld og de tungeste Stene.
Nu har jeg mistet mit sidste Haab!
Trcrnger til Graven Menneskets Raab?
Kan det forstyrre de Dodes Hvile,
Saa de tilbage til Jorden maae ile?"

— Det graadfyldte Die dcckked min Haand; 
Men atter talte min Faders Aand:
„Hvem man elfter her, man mindes og hist; 
Dunkelt man seer deres Oval og Lyst;
Men man veed, at Lonnen venter tilsi bfi,
At Seiren folger det blodige Slag:
Efter Sorgens Nat kommer Glcedens Dag!" 
„O, salige Aand, saa tag mig da med 
Fra Jordens Kummer til Gravens Fred!"
— Med Lcengsel strakte jeg Armene frem;
Da steg han atter til Lysets Hjem:
„Din Oval faaer Ende; din Time vil komme! 
Stoel hin paa Gud; han signer de Fromme! 
Min Bon Dig folger! — Hvor Du end gaaer. 
Faderens Hjerte for Sonnen staaer!"
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Han steg og steg; for Diet han svandt;
Atter paa Heden jeg ene mig fandt.
— Et Stjerneskud gjennem Natten soer;
M it Die fulgte dets lysende Spoer.
En dunkel Skygge for Maanen svcrved;
Med Skrig en Rovfugl sit Bytte krceved; 
Under Hedens Lyng sig Krybet bevcrged.

— M it Hjerte var tröstet, min Fod var let; 
Ei Verden tyktes mig ncrr saa flet.
Med salig Fortrostning, Tillid og Ro 
Stirred mit Die mod Stjernernes Bo!

M i n  S a n g .

Hvorfor vil Du, jeg skal smile 
Ved en stakket jordisk Lyst,
Naar min Lcengsels Sukke ile 
Til en fjern, en bedre Kyst?

Vil Du, at jeg skal besynge 
. Jordens Qvindestjonheds Glands, 

Naar i himmelsk Skjaer en Klynge 
Let hensvcrver for min Sands?
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Deres Ord og Sange omme 
Skulde smelte vel mit Bryst?
— Nei! I  mine stille Dromme 
Foler jeg en bedre Lyst!

Skulde jeg mig selv sorglemme 
I  en saadan Ovindes Arm,
Naar Naturens dybe Stemme 
Kalder Sonnen til sin Barm?

Skal jeg efter Laurbcer stræbe 
Paa en jordisk Sangers Diis?
— Jeg har helliget min Læbe 
Til at synge Guddoms Priis!

For dens Hoihed ret at skatte 
Kan jeg ikke finde Ord,
Ak, og Du kan ikke fatte 
Hvad der i mit Hjerte boer!

Naar min Sjæl i bedre Zoner 
Stræber hen til Lysets Kyst.
Finder jeg først Ord og Toner 
Til at tolke Hjertets Lyst, —

Paa Begejstrings stærke Vinge,
Lost af hvert et jordisk Baand, 
Skal min Sang sig henrykt svinge 
Gjennem Rummet som min Aand.
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Vel jeg vinder ingen Krone 
Ved den Rost, som i mig boer; 
Men jeg skal for Almagts Throne 
Synge med i saligt Chor!

— Lad mig lamges da og savne 
Jordens Lykke, Jordens Lyst; - 
Lysets Aander skal mig favne 
Eengang ved en bedre Kyst!

S i l r l s i d e a l e t .

N aar under lyse, 
Duftende Boge 
Elfteren vandrer saa 
Tryg med sin Brud, 
Medens den lette, 
Qviddrende Sangfugl 
Sender de smeltende 
Toner herud; —

Naar over Bolgen den 
Gyngende Seiler 
Styrer for Vinden saa 
Sagtelig hen.
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Medens det stolte.
Rullende Havspeil 
Giver hvert Billed 
Dobbelt igjen; —

Naar over Bjerget den 
(Senfomme Vandrer 
Ile r med Længsel sin 
Pillegrirnsgang,
Synger om fjerne,
Elskede Venner,
Synger om Hjemmets den 
Duftende Dang; —

Naar gjennem Dalen de 
Blomstrende Piger 
Vandre fortrolige,
Glade i Sind,
Nævne den Elster, fom 
Hjertet har kaaret,
Nævne hans Lofter med 
Rodmende Kind; —

Og naar om Natten den 
Eensomme Stjerne 
Funkler vemodig fra 
Himmelens Blaae;
Naar i de dunkle, 
Drommende Lunde
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Nattergaltungerne 
Lifligen flaae; —

Ja, naar omsider den 
Larmende Vrimmel 
Slumrende glemmer sin 
Fryd og sit Savn; 
Blomstrende Vnglina har 
Lukket sit Die, '
Ncevner idromme den 
Elfledes Navn:

Da sidder Digteren 
Drsmmende salig, 
Skriver sin Lcengsel, 
Skriver sin Fryd,
Og fra de friske. 
Blomstrende Lceber 
Toner da Sangens den 
Bcrvende Lyd.

Kinden sig farver med 
Mdlere Rodme,
Sjcrlen sig foler saa 
Stærs og dog mild; 
Gjennem de lyfe. 
Funklende Blikke 
Straaler forklaret den 
Himmelfle Ild .
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Medens de Andre 
Svcerme derude.
Hver med fin Elskte ved 
Brcendende Haand,
Folger han evigt med 
Higende Blikke 
Sjcelsidealet med 
Undrende Aand.

Ja, naar om Dagen i 
Duftende Skove, 
Blomstrende Dale de 
Jordiske gaae,
Dg naar om Natten den 
(Senfomme Stjerne 
Funkler vemodig fra 
Himmelens Blaae:

Da folget han med sin 
Brcendende Lcengfel 
Stedse det Bcesen, fom 
Aldrig han faae!
Da griber han med de 
Bcevende Hænder 
Ester hiint Billed, han 
Her ei kan naae.

Forsi naar de jordiske 
Strcrnge er brustne,
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Sjælen har hævet sig 
Salig og fro,
Hist i det lyse 
Himmerigsrige 
Samles de adskilte.
Higende To.

Evig de flulle 
Vandre tilsammen.
Aldrig de skulle,
Adflilles meet!
Da er forvandlet til 
Virkeligheden 
Hine kun usikkert 
Dromte Ideer!

— Dog alt i Livet ham 
Tröster hunt Væsen;
Thi hvis hans Længsel Du 
Byder din Trods,
Hos Idealet han 
Finder en Gjenklang,
Som er ham meer end din 
Jordiske Roes!
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P a r a d i s e t .
(Et Fragment.)

M o d  Ost, mod Ost, hvor Sagnet os fortæller, 
At Paradisets lyse Egne laae.
Hvor Orientens Son som Slave træller — 
Mod Ost, mod Ost, bag hoie Bjerge blaae:
Der sindes endnu Paradisets Dale,
Der risle Paradisets Kildevæld,
Der hvælve sig endnu de grønne Sale,
Hvor Fuglen floiter i den stille Qvel.
Her blomstrer Nosen i sin Skjonhedsfylde;
Paa disse Steder er en evig Baar;
De klare Bolger sivkrandst Bred beskylle.
Den lette Bind hen over Bjerget gaaer;
Og Himlens rene Mher i en Bue 
Sig hvælver dristigt om den lyse Sal:
Om Dagen Solens Straaler prægtigt lue.
Om Natten funkle Stjerner uden Tal.
— Men som et Værn om Paradisets Rige 
Sig strække hine hoie Bjerge blaae! '
Ei nogen jordisk Fod kan dem bestige,
Ei nogen Vandrer kan til Toppen naae.
— Og om Du kom til Paradisets Porte,
Him Herrens Engel Du da flued der.
Som fra de skjonne Steder holder borte 
Hvert jordisk Væsen med sit Flammesværd.
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D, Menneske, ved Tabet Du Dig trøster 
Af denne Jordens rige, fagre Plet;
Du tænker, at ved andre, fjerne Kyster 
En lignende Du eengang finder let!
Saa viid det da: at om him Edens Have, 
Som Du Dig trommer aaben for Enhver, 
Sig strække høte Dolde, dybe Grave,
Der holde Dig fra Helligdommen fjern.
Kun dersom Du Dig selv en Bro kan bygge 
Af gode Gjerninger, af Kjærlighed;
Hvis Du hernede skabte Andre Lykke,
Da forst Du nærmer Dig paa lette Fjed, — 
Da seer Du Paradisets lyse Dale 
Og Paradisets rene Kildevæld;
Da skuer aabne Du de grønne Sale,
Hvor Fuglen floiter i den sttlle Qvel.
Her blomstrer Rosen i sin Skjonhedsfylde; 
Paa disse Steder er en evig Daar;
De klare Bølger sivkrandft Bred beskylle.
Den lette Bind henover Bjerget gaaer; .
Og Himlens rene LElher i en Bue 
Sig hvælver dristigt om den lyse Sal,—
Om Dagen Solens Straaler prægtigt lue 
Om Natten funkle Stjerner uden Tal!
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Thorvaldsens Muse um.

E t  Lynglimt lyser; da ruller faa brat 
Et Tordenskrald i den dcemrende Nat;
Med Magt sig rorer den hele Natur,
Som vilde den sprcrnge sit Fangebuur.
Men pludseligt Alt sig som svrynger.
Og Blomsten dufter, og Fuglen synger:
Og Himlen straaler i klar Azur!

De gamle Guder samles paany,
Og Bjerget omhyller en duftende Sky;
De samle sig atter med Smiil paa Mund,
Med straalende Blik i Nattens Stund':
Olympen betroede de hoie Muser;
Da taler Apollo — en Stormvind bruser 
Og vakker Alt as det natlige Blund:

„Hvor, Grakenland, er nu den Storhed og Magt, 
Som blev engang i din Haand nedlagt?
Med Skjonhedens Guder svandt Skjonhedens Sands, 
Med den din Rigdom, med den din Glands!
Ei Fremmede meer, som fra fjerne Kyster 
Er stavnet hid, nu din Kunst forlyster;
Thi visnet er Laurens duftende Krands.

Pauluner og Templer er styrtet i Gruus;
I  den aabne Hal holder Stormen Huus;

4
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Altret er styrtet, og Flammen er stukt;
Da fik Barbaren forst med Dig Bugt.
Nu ligger Du kunnst, nu ligger Du ode;
De store, beundrede Elægter er dode! —
Da styred han bort sin himmelste Flugt, —

Da styred han kjæk sin vingede Hest 
Fra Syden til Nordens Vinter og Blæst;
Da soer han hen over Land og By,
Mens Gangeren pusted og fnysed i Sky.
Han standsede forst ved et herligt Tempel,
Paatrykket Kunstens evige Stempel; —
De hvælvede Porte soer op med Gny.

Han steg af Hesten og traadte derind;
Af Anelser fyldtes hans Sjæl, hans Sind;
Da viste sig for hans undrende Aand 
Billeder, formet af Mesterbaand;
Da saae han Grækenlands Guder hoie
Med Smiil om Mund og med glandsfuldt Die:
— „Fra nu af rækker jeg Norden min Haand!" —

Han vandrede frem; — op Dorene flot; —
Da traadte han ind i en Sal saa hoi:
Af Billeder stod der en sælsom Krands 
I  Guddommens hoie, evige Glands.
Tolv Skikkelser stod der med straalende Die;
Han saae dem alle for Een sig boie; —
Did stirred han hen med undrende Sands:
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Velsignende Alt med oploftet Haand 
Stod der den forklarede, herlige Aand;
Med Diet fuldt af en himmelsk Fred 
Han kjcrrligt faae til de Andre ned:
„Jeg byder at elske: — Gud over Alle;
Som Dig selv Enhver hvem Du Ncrste mon kalde 
Da folger jeg trofast ethvert dit Fjed!" —

Da saae Apollo, Skjonhedens Sands 
Svandt ikke med ham og hans Guddomsglands; 
En anden Frelser var kommen til Jord 
Og herskede der med Aand og Ord;
Og da han saae det, den hoie Sanger,
Besteg han atter sin cedle Ganger 
Og styred sin Flugt igjen fra Nord.-------

— Et Lynglimt lyser; da ruller saa brat 
Et Tordenskrald i den dcrmrende Nat:
„Farvel! Farvel! thi for sidste Gang 
I  see vort Billed, I  hore vor Sang.
Ei mere samles de Guder hoie
Med Smiil om Mund og med glandsfuldt Die
Til den natlige Fcrrd paa Bjergets Hang!" —
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H a v f r u e n .

95eb Havet jeg sad:
I  den dcemrende Nat 

Min Harpes Streenge sig rorte! 
Fra det kolde Bad 
Opsteg da saa brat 

En Hav fru', som Tonerne horte.

Harpen klang 
I  den kolige Nat 

Over de Bolger vilde. — 
Havfruen sang;
Over Busk og Krat 

Gjenlode de Toner milde. —

— Hver Aftenstund 
Til Havet jeg maa;

Lcengsel fylder mit Hjerte!
Hver Aftenstund 
Fra det bolzende Blaae 

Havfruen sjunger sin Smerte!
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D e n  11  n s o m nt c F a n g e .

®agen kommer, og Dagen gaaer.
Solen stiger i Host og Vaar;
Straalerne falde gjennem min illude;
Men intet Foraar de mig bebude,
Og Intet seer jeg til Verden derude.
— Hvormange Dage, hvormange Aar 
Ere svundne her? Hvormange Hjerter 
Banke ved Livets Glæder og Smerter 
As dem, jeg for i Verden har kjendt.
Til hvem jeg her mine Tanker har sendt?
— Vel kan den Eensomme sukke, kan lee;
Men kun Murene hore hans Latter, hans Vee! 
Jeg sporger mig selv, og hoit jeg svarer.
Og tidt en Tanke sig aabenbarer,
Der, lig et Glimt, fra det Hoie farer,
Saa selv jeg undres. Hvormeget vilde.
Af hvad der i Livet forst vaagner silde.
Alt sodes tidligt, hvis Menneskets Bryst 
Ei grebes vildt af Kummer og Lyst,
Hvis Sjælen i den eensomme Bolig 
Blev med sin egen Tanke fortrolig!
— Stundom kan jeg en Sangfugl hore.
Hvis Toner trænge sig hid til mit Ote;
Da troet jeg at dromme; Minder sig rore 
Paany i mit Bryst, og Syner stige
For Sjælen frem, saa Murene vige.
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Og stundom kommer en Fremmed hid.
Der minder mig om den svundne Tid;
Men de Fleste vandre fint taufe, kolde 
Forbi min Dor, uden Rast at holde 
Og uden at tale et venligt Ord 
Til den Eensomme, der herinde boer.
Ak, Ingen af dem fjender de Ovaler,
Som ingen Pen, ingen Lcebe maler!
De vende tilbage til Lys og Varme;
De favnes igjen af kjcerlige Arme;
Men Ingen trykker mig til sin Barm,
Og Ingen fjender min Sorg, min Harm!
Kun eensom kan jeg sukke og klage, —
E i kalde den svundne Tid tilbage,
E i mane Doden as Graven frem.
Som kalder mig til et andet Hjem!
Et andet Hjem! — Mon et bedre vel? —
Nager ei Angeren paa min Sjæl?
Har ikke tusinde Gang til Gud
Jeg ydmygt bedet, fordi hans Bud
Jeg een Gang glemte? — Mon Aar af Ovaler
Et D ie blik s Synd ei afbetaler?
Mangen lever i Frihed og Glands;
Dog er ei min Brode saa stor som hans!
Man kalder Gud baade naadig og mild?
Var kun han retfærdig!  Min Sjæl farer vild,
Min Haand sig knytter, mit Blod er I ld !
Jeg raser imod de nogne Mure;
Mine Negle ridse Fure ved Fure,
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Og jeg farver dem incb mit eget Blod;
Stærk er min Arm, og hoit mit Mod!
Traadte nu Nogen til mig ind,
Da kom han aldrig levende nd!
Lad Slutteren prove at styre mit Sind;
Jeg agter ei hans afmægtige Bud!
Da skriver han, vee, i den store Bog 
Med dode Cisfre sit stærke Sprog; —
Til min Fængselstid lægge de Maaneder, Aar, 
Og sorst naar Livets Lænke sig loser.
Af Livets Væld jeg befriet oser.
Et hoiere Liv. som kun anes her.
Men som jeg dog skuer i himmelsk Skjær!
— M it Vanvid ender; mit Haab, min Tro 
Fæster igjen i det Hoie Bo.
For min Anger og mine bittre Taarer 
Gud mig igjen til Frelsen kaarer.
Men forst naar ei Had min Kjærlighed sitarer, 
Og ikke Tvivlen min Tillid daarer,
Faaer Sjælen Hvile, faaer Hjertet Ro!

P han tasiens O.

9Reb drommende, vemodig Hu, 
Med længselsfulde Tanker 
Den fjerne Havn jeg einer nu 
Og griber alt mit Anker.
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Uroligt har jeg flakket om 
Blandt Livets Skjær og Banker.
Med Hjertet tomt, med Sjcclen tung 
Fra Kyst til Kyst jeg vanker.

Nu nærmet stg den stjsnne Havn, 
Hvortil min Længsel stunder,
Hvor jeg foruden Sorg og Savn 
I  stille Tanker blunder.

Det er mod Phantasiens D 
At nit jeg Stavnen vender;
Didhen jeg over den blaanende So 
M it Hjertes Hilsen sender.

Min Tanke flyer til Den hen,
Og dog jeg foler Længsel; —
Ak ja, hver Fange foler den 
Ved Afskeden fra sit Fængsel!

Man længes efter det, som svandt 
Og efter det, som kommer.
Efter Daaren, da Krandse vi bandt. 
Og efter den glodende Sommer. —

— Der er saa taust, der er saa tyst 
Trindt i de dunkle Lunde;
Ved Mindet om min svundne Lyst 
Kan henrykt der jeg blunde.
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Hver Nose, som mig visned her.
Skal atter der jeg finde.
Og Haabets Blomster spire der 
Saa skjont som ingensinde.

Der lever hvert et lifligt Syn 
Af Digterphantasien;
Hver Fugl, som flyver under Sky'n, 
Istemmer Harmonien.

I  Himlens dybe, hvalte Blaae,
Paa Havets blanke Bolger 
Skal trindt det fagre Billed staae.
Jeg rastlos her forfolger.

— Den skjonne Bred jeg ncermer mig 
Paa lette Bolger vugget.
Sin Nedgang Solen ncermer sig;
Hver Blomst sin Kalk har lukket.

Der hviler nu en hellig 9to 
Paa disse fagre Pletter,
Som, mens i Hjertet den fæster Bo, 
En salig Fryd forjætter.

Hvor stjont er Aftensolens Guld,
Naar den bag Skyen glider!
Den er af Dagens Minder fuld 
Og Haab sor kommende Tider!
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Jeg nærmer mig ben stille Havn 
For mine Længsler omme;
Der skal jeg hvile Favn i Favn 
Meb mine skjonneste Dromme!

Jeg nærmer mig ben fagre O, 
Som grant min Tanke fjenber; 
Dibhen jeg over ben blaanenbc So 
M it Hjertes Hilsen senber!

S o n n e t .

2eg har et Saar, som altib, altib blvber; — 
Ak, uben Opholb rinbe Blobets Stromme!
Jeg foler bet jo vaagen som ibromme:
Min Ungbomskraft bet bybe Saar forober!

Og naar engang ben Lægebom jeg mober.
Der kan helbrebe, hvis jeg ben vil tomme.
Kun for et Ar, et bybt, kan Saaret remme,
Og Minbets Oval ben ikke mig forsober:

Nei! Saa lab Saaret blive, Blobet rinbe,
Og lab min rige Ungboms rige Kraft forsvinbe 
Og Hjertet boe, naar ben er ikke meer!

En Enbe paa min Oval jeg nu bog seer:
Langt heller boe, selv unber tuftnb Veer,
Enb leve som et kolbt, forterret Minbe!
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G e n g a n g e r e n .

^ v e r Nat, naar Maanen lyser 
Over den dunkle Jord,
Oq Jægeren, skiondt han gyser, 
Forfolger Vildtets Spor.

Hver Nat, naar Lovet bæver 
I  den kolde, fugtige Pind,
Fra Jorden den Dode sig hæver,
I  Liglagnet hyllet ind!

Mens Bonden hjemad iler 
Og læser sin Aftenbon,
Ikke den Dode hviler.
Men sniger sig frem ilon.

Da vaagne de gamle Tanker 
Igjen i den kolde Barm;
Men ikke hans Hjerte banker,
Ei Kraft har Fod eller Arm.

Ligets Laser han slæber 
Med tunge, modige Fjed,
Og langsomt, skjondt frem hail stræber. 
Skifter Foden sit Sted.
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Han standser tidt og sukker;
Det kommer fra Hjertets Grund. 
Det trætte Die sig lukker.
Som sank han hen iblund.

Men fremad, fremad gaaer han 
Med tunge, modige Fjed; 
Moisomt endelig naaer han 
Hen til det manende Sted.

I  Jorden ligger Skatten 
Han i Livet havde kjær;
Did hen han stræber om Natten 
Ved blege Maaneskjær.

Han sætter sig vemodig;
Betragt ham ikkun ret:
Foden er reven blodig;
Han er saa mat, saa træt!

Der er ei Anger i Diet,
Men Harm og Qvaler kun; 
Hovedet frem er boiet.
Og taus bevæges hans Mund.

Regnen voldsomt nedskyller.
Kold blæser den natlige Vind;
I  det pjaltede Liglagen hyller 
Forgjæves han sig ind!
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Ved Vinter og ved Sommer, 
Hver eneste, eneste Nat 
Den Dode saadan kommer 
Og ruger over sin Skat.

— Den, som i Livet sig hcever 
Mod Himlen fra Jordens Lyst, 
Strax ester Doden hensvcever 
Frigjort til Lysets Kyst;

Men den, som ei Haabet kjender. 
Mens her han lever endnu,
Til Jorden ogsaa kun vender 
Ester Doden sin Hu.

Den Ting, hvortil vor Lcengsel 
I  Livet bandt vor Hu,
Bliver vor Tankes Fcengsel 
Ester Doden endnu.

Dog, hvad os fryded i Livet, 
Hver sandselig Gloede, vi nod.
Er det os ikke givet 
At nyde efter vor Dod.

Til Stedet for vor Brode 
Hver Nat vi gange maae 
Og med ustillet Lcengsel bode 
For hvad vi monne begaae.
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Forfsreren foler sin Brynde,
Der vaagner i Sjcel og Hu;
Men ilden Kraft til at synde 
Paa Jorden hviler han nu.

Drankeren torster og gloder 
Endnu som for i sin Aand;
Men Lakben cl Bcegeret moder,
Der blinker i hans Haand.

Den Gjerrige seer sine Skatte,
Hans Lcengsel staaer kun dertil;
Men Haanden ei Guldet kan fatte; 
Den har ikke Kraft dertil.

— Naar Solen i Osten ftiger 
Og farver Himmel og Hav,
Atter den Dode viger 
Og soger hen til sin Grav.

Ligets Laser han slccber 
Med tunge, modige Fjed,
Og langsomt, skjondt frem han strceber. 
Skifter Foden sit Sted.

Men fremad, fremad gaaer han, — 
Han har ei Stotte, ei Stav; — 
Moisomt endelig naaer han 
Paa Kirkegaarden sin Grav!
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f æ n g s e l .
l Fragment.)

( Ia a  mangen en Stund,
Naar i natligt Blund 
De jordiske Tanker hvile, — 
Saa mangen cn Qvel 
Det frister min Sjæl 
Bort fra Jorden at ile:

At ftaae som en Aand,
Forloft af de Baand,
Der binde de jordiske Sjæle;
I  det Eviges Favn 
Foruden Savn
Bed Tanken om Gud at dvæle!

— Ved Stjernernes Skin 
Da skuer jeg ind 
I  Guds Himmel den hoie; 
Englene smaa 
Med Dine blaae 
Sig kjærligt imod mig boie

Smeltende Klang 
Og jublende Sang 
Hoit for mit Ore klinge: 
„Velkommen i Ovel,
Du jordiske Sjæl!" — 
Himmerigs Klokker ringe.
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Med Fingre smaa
Guds Engle slaae
Harpens dcevende Strcenge,
Og Tonerne naae
Til det hvcelvede Blaae, —
Himmerigs Klokker klinge! —

Paganinis Violin.

1.

„<^tns jeg var Violinen,"
Saa talte hun mangen Gang — 

„Hvis jeg var Violinen,
Gav den en renere Klang.

Hvis man da Buen forte 
Som Du, min Son saa kjcer! 
Menneskets Dre horte 
Den lifligste Tonehcrr.

Min Phantasi har Skatte,
Som, hvis jeg kun fandt Ord,
At Andre dem kunde fatte.
Var nok for den hele Jord.



Hvor sal gt at kunne tolke 
Sin Længsel og sin Lyst,
Med Billeder at befolke 
Hvert et beslægtet Bryst!

Naar Tankerne vare Toner, 
Foruden Stovets Baand,
Og hceved til Lysets Zoner 
En henrykt, salig Aand!" —

— Vemodig Sonnen smulte 
Ved Moderens Phantasi, 
Mens Diet paa hende hviilte 
Med fyrigt Sværmeri.

Tidt bragte denne Tanke 
Og disse dunkle Ord 
Hans Hjerte til at banke!
En Anelse gjennem ham soer:

„Ak dersom denne Dvælen, 
Naar herfra vi drage bort.
Er mulig kun for Sjælen 
En Time, flygtig og kort, —

Et Buestrog da befrier,
Til Verdens Jubel og Lyst, 
De sode Melodier,
Der vugge sig i vort Bryst;
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Da skal Violens Strange 
I  Toner smelte hen.
Der dybt til Hjertet trange 
For aldrig at glemmes igjen! —"

2 .

Og Aar var siden rundne 
Med Glade som med Harm. 
Endnu var Tonerne bundne 
I  Moderens Barm. —

— Da sank paa Sygeleiet 
Den gamle Ovinde brat;
Men trofast blev hun pleiet 
Af ham ved Dag og Nat

— Engang han sorgfuld vaaged 
I  Nattens taufe Stund;
Hun lukked Dielaaget 
Som til det sidste Blund;

I  Stuen Lysets Flamme 
Lrandte med rodligt Skjar, — 
Da svaved forbi ham den samme 
Mystiske Tankehar:
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„Hvis jeg var Violinen, —
S aa talte hnn mangen Gang — 
Hvis jeg var Violinen,
Gav den en renere Klang!

Hvis man da Buen forte 
Som Du, min Son saa kjcrr! 
Menneskets Dre horte 
Den lifligste Tonehcer." —

— Da lagde den gamle Qvinde 
Paa Brystet sin Haand saa bleg; 
Det var, som om derinde 
De samme Tanker opsteg.

Med soldede Hcender hun homed 
Sig op som til en Bon;
Urolig Blikket svceved 
Fra Violen til hendes Son;

Da sank hun atter tilbage;
Kraft mangled hendes Rost. 
Foruden Suk eller Klage 
Steg sidste Gang hendes Bryst.

Da soer han op fra Stolen;
Over den Doendes Mund 
Holdt beevende han Diolen 
I  Stridens sidste Stund.

5
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En Zittren so er gjennem dens S trænge; 
— Det lod fom eit Svanesang! —
I  Kamret bcevede længe 
En sælsom Efterklang.

Han stirred paa Instrumentet 
Med stivnende Blod;
I  det blege Aasyn prentet 
Baade Haab og Rædsel stod;

Da drog han et Strog med Buen 
Som dreven af mægtig Trang;
Gribende gjennem Stuen 
En Tonehær sig svang:

Det lod som Orgeltoner,
Som Bolgernes hule Klang;
Det lod som i Træernes Kroner 
Den lifligste Fuglesang!" —

3.

Han soer i Verden vide.
Uden Slægt, uden Ven eller Hjem; 
Hvergang han maatte lide.
Tog han Violen frem.
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Den fattede hans Smerte, 
Besvarte den igjen;
Hvert Krampetræk i hans Hjerte 
Fandt Gjenklang i den.

— Han feite Kjærligheds Lykke, 
Han skuet) Naturens Pragt;
Hvad Tanken vil udtrykke,
Med Toner flux er sagt.

Tusinder ham tiljuble!);
Han var rig, beundret og fljon; 
Dog sad han tidt og grnbled 
Den tanse Nat ilon.

Da steg hans Moders Billed 
Paa Tankens Himmel frem;
Hans lyse Sjæl var hildet 
I  Syner fra Skyggernes Hjem.

Paa Violen stirred han længe; 
Naar da den natlige Vind 
Leged i dens Strænge,
Sank Blodet fra hans Kind.

Da drog han et Strog med Buen 
Som dreven af mægtig Trang; 
Gribende gjennem Stnen 
En Tonehær sig svang:
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Det lod som Orgeltoner,
Som Bolgernes hule Klang; 
Det lod som i Træernes Kroner 
Den lifligste Fuglesang! —

4.

I  Salen, ved Lysenes Kroner,
En tallos Mængde sad.
Hans Sjæl udstrommed i Toner, 
Der jublet) og skiltes ad.

De sode Melodier,
Der vugge sig i vort Bryst,
Et Buestrog befrier
Til Verdens Jubel og Lyst.

i

— Da brast Violens <Btrænge 
Med et forunderligt Hviin;
I  Salen bævede længe 
En Tone klar og fim.

Det klang som Harpetoner 
Til Englestemmers Sang:
— Til Lysets hellige Zoner 
En frigjort Aand sig svang.



Drsmmende Kunstneren stirred, 
Som en Dodning faa hvid;
Den sælsomme Tone birred 
End hoitidsfuld oz blid:

Da den i Dret dode.
Steg salig hans Aand 
Til Lysets Morgenrode,
Med Moderens Haand i Haand.

Hvad var han uden hende? — 
— Et Tonehav uden Lyd! — 
Forenede vare de Tvende 
Verdens Jubel og Fryd! —

Stemninger fra Felten.

I.
3  Aftenens Stilhed flyve mine Tanker,
Og Sjælen bryder sine snevre Skranker.
Skal snart den loses heelt og flagre hen 
Til mine Drommes, mine Længslers Hjem?
— Maaskee jeg alt ved næste Morgengry 
Er midt i Kampens Larm og Daabengny!
— Maaskee jeg doer! — Hvad er det Hele vel 
Faa Timer for befries da min Sjæl!
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— Den svundne Tid jeg atter seer fremtræde; 
Med dcempet Vemod fylder den mit Bryst:
— Min Barndom svandt foruden Barnets Glcede, 
Min Ungdom uden Elskovs rige Lyst!
Et barnligt Smiil, en Lcengsel og en Taare,
En Phantasi, som vilde mig bedaare.
Et Hjerte, bittert saaret, og med Flid —
See, det er Summen af den svundne Tid!
Og naar min Fremtid jeg vil tænke mig.
Kun dunkel, gaadefuld den viser sig;
M in  er som Tidens Aand, der end skal fodes; 
Men der maa lides, kæmpes ferst og blodes!
Min Sjæl en mægtig Higen har, der næres 
Med hvad af Tiden fedes og fortæres!

Saa lad da Skjæbnen raade for min Lykke;
Her sætter man engang dog Lidt paa Spil! 
Maaskee stal Wrens Krands min Tinding smykke. 
Og maaskee Deden lukker Diet til;
— Saa lad da Sværdet klinge. Kuglen synge;
Det letter Byrder, som mig nu betynge!

II.

Hvad er Deden vel meer end et dræbende Kys 
Paa de friske, blomstrende Læber?
Hvad er Deden vel meer end et iiskoldt Gys, 
Medens Sjælen mod Himmelen stræber?
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Er da Verden saa god, er da Livet saa skjont.
Der dig her paa Jorden blev givet? *
Er vel Fremtidens Haab saa fagert og gront.
Da Du klamrer saa fast Dig ved Livet?

Har ei Aanden en Tanke, Sjcelen en Trang,
Har ikke Hjertet en Lamgsel,
Der aldrig kan stilles, for engang 
Du bryder din Lcrnke, dit Fccngsel?

Dv da din Kraft og prov dit Mod 
Og flet en Krands om dit Minde! —
Med Hjertets varme, rindende Blod 
Skal Hjertets Lcengsel forsvinde!

III.

Jeg elsker disse Sange, som har lydt
Paa Marche ved Dag, paa Vagt de lange Ncrtter,
Ja, som blev horte, hvergang Blod har flydt.
Og Helten aandet ud paa Kampens Sletter!

— Naar jeg stal doe, lad for mit Dre klinge 
Hirn Sang, der sorgfri lod, trods Kampens Fare, 
Da stal min Sjcrl stg kjcrk til Himlen svinge 
Og modes med de faldne Heltes Skare!

»
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— Jeg elsker Ildens Blink, den Krast, der boer 
I  Knaldet fra de tordnende Kartover!
Naar jeg skal fomfes i den sorte Jord,
Saa lad dem lyde stolt og kjcekt derover!



Skabe l sen.



' r i r  '



$ e r  var en Stilhed og et grusomt Ode 
I  hele det uendelige Rum: —
— Da aauded Gud og Liv opfyldte Rummet
— Da tcrukte Gud, og Tankerne fik Liv.
Og Kloder danned sig; Gud viste hver 
En Bane gjennem Universet hen;
Og Sole straaled trindt med herlig Glands. 
Igjennem Himlens rene, klare Mher 
De lette Skyer svccved; Luften skjcrlved.
Og Storme reiste sig. Mens Lynet blinked 
Og farved Himlen som med Purpurglod, 
Gjendroned Tordenskrald i Skyens Dale.
— Og Luft og Lys og Farver smelted sammen 
Og danned Boliger for lette Bcesner,
For Aander, hvori Gud Forstandens Lys 
Lod opgaae; Selverkjendelse blev vakt 
I  deres Bryst. Det endelose Rum 
Gjenlod af deres forste Jubelsang,
Og fjernt og fjernere, i vide Kredse,
Svang Almagts Tjenere sig gjennem Rummet.
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Og nu til Universets Kloder hen: —
See, Bjerge herved sig, og Havets Bolger 
Gled stolte frem i Morgensolens Skin;
Og Skoven hverlved sine lyse Kroner,
Hvorfra der strommed underfulde Toner.
Thi, som Gud tænkte, lette Bcesner svang 
Sig gjennem Himlens Mther; Fugle saug 
Med klare Toner over Eng og Bang,
Mens Lovet sused friskt i Morgneus Bind.
Ild over Klippen stolte Graner hang.
Mens Floden skummed opbragt i sit Fald. 
Imellem Blomster Bækkene sig snoe 
Og gjennem kole Skygger Veien soge.
Hvor vilde Roser, blaae Violer groe. —
— Og da nu Solen hævede sig op.
Til Jordens Midte lodret den nedscndte 
De stærke Straaler, der som Luer brændte 
Den store, vide Drkens golde Sand,
Hvor aldrig nogen kolig Draabe Vand 
Befrugted Jorden, saa at Træers Skygge 
For Solens Ildblik kunde den betrygge;
Hvor ingen Fugl sig gjennem Skyen svang 
Og lifligt syldte Luften med sin Sang.
— Og fjernt det vilde, grændselose Hav:
Paa Skaberalmagten et jordisk Billed,
Til dyb Betragtning for vort Die stillet.
Et solvblaat Speil, en mægtig, udstrakt Flade, 
Som intet Billed kaster dog tilbage;
Kun Himlen, Rummet speiler sig deri:
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Cm Dagen leger det i Solens Glands,
Der smykker Bolgen med en Straalekrands; 
Cm Natten favner det de Stjerner smaa. 
Der tindre ned fra Himlens hvalte Blaae.

Cg da sig Aftnens lette Skygger maled. 
Mens Solen i det fjerne Vesten daled 
Cg farved Himlen med et Purpurfljær,
Da hæved Taager sig fra Eng og Dang,
Cg Nattergalen sodt i Busken sang.
Mens Alting gik til Hvile fjernt og ncer.
De Blomster smaa det hvalte Boeger lukked 
Cg slumred under Fuglesangen ind;
Det folvblaae Hav sig som idromme vugged. 
Kun kruset af en flygtig Aftenvind.
Med Purpurkanter straaled Fjeldets Top,
Cg paa den fjerne Horizonts Azur 
Stod Lovet tegnet med en skarp Contour; 
Orangetræet dufted, og i Lunden 
Henrisled Kilden blidt i Aftenstunden.
En Dæmring hviled over Eng og Dang, — 
Da tied Alt, selv Nattergalens Sang! —
— Cg da den stille, hoitidsfulde Nat 
Udbredte Morset over Skov og Krat,
Steg Maanen bag de fjerne Bjerge frem.
Cg tusind Stjerner tindred klart som den 
Thi fjernt i det uendelige Rum 
Steg altid nye Kloder frem. Lig Skum 
Paa Havets Bolger hviled Stjernevrimlen
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Nu paa hiin Hvælving, som vi kalde Himlen.
— En fælfont Larmen afbrod Nattens Stille;
En Ildstrsm rtillcd gjeunem Jordens Indre 
I  mægt'ge Aarer, — font den sprænge vilde 
De stærke Baand, der Kloden sammenbinde.
— Paa Bjergets Toppe skinned Sneen hvid,
Og Floder styrted stg langs ad dets Sider, 
Hvorpaa med rig, med evig Sommerpragt
I  tusind Skikkelser Naturen fmiler:
De stolte Træer udbrede deres Stammer; 
Slyngplanter snoe stg om dem, hvælve Buer,
Der straale med en broget Blomsterpragt,
Med Rodt og Guult og Blaat i stærke Flammer; 
Og over Flodens Dyb de Broer bygge.
Hvorover Skovens Dyr henvandre trygge.
— Hen under Nattens ætherklare Himmel 
Fly'er summende en broget Infectvrimmel.
I  Flodens dunkle, klippetakte Dyb
Der krymper sig og kæmper slimet Kryb;
Bag hoie Planter, Siv og Ror faa lange 
Snoer sig langs Bredderne den vaade Slange!

See Alt var fuldendt: Nordens golde Fjelde 
Og Drkneus Sletter. Havet i fin Bælde 
Forbandt og skilte dog de fjerne Strande,
Der flutted ind vor Klodes spredte Lande;
Og Dyr og Fugle, Fiske og Infecter,
Amphibier, af Alle mange Slægter 
Og Arter, fyldte Jordens vide Kreds;
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Men endnu sandtes der ei nogensteds 
En Skabning, værdig til at kaldes Hersker; 
Da toned Almagts underfulde Blid, —
Da tænkte Gud:

Stovet formed sig herligt,
Liv og Farver det fik;
Ud over Jorden kasted 
Manden sir Herskerblik.

Trindt om den hvælvede Pande 
Guddommens Straaler sig gjod 
Ned om den blottede Skulder 
Pppigt Lokkerne flod.

— Men Manden folte sig paa Jorden ene 
Med Ingen kunde han sig ret forene;
Da toned atter Almagts stærke Bud, —
Da tænkte Gud:

Med Roser trindt om Panden 
Den forste Ovinde stod,
En Krands as blaae Violer 
Omkring den spæde Fod;
Hun trykked dem til sit Hjerte,
Det unge Rosenblod.

Og Manden favnede Qvinden 
I  en lyksalig Stund;
Han kyssede Kindens Oioser,
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Han kyssed hendes Mund;
Ind i de Dine klare 
Han saae af Hjertens Grund.

— Snart var de Tvende ikke meer alene;
Og Menneskene fodtes, og de tænkte;
Men ei var altid Tankerne saa rene,
Og tidt var Diets blanke Speil bedugget.
Og Taarer vceded Kinderne, og Sukket
Steg tidt fra Hjertets Dyb mod Himlens Wlaae.
— De skiltes ad, bebo'de trindt de ode.
De golde Steder og de skjonne Egne;
Men Synd og Sorger var der allevegne.
— Og Menneskene fodtes, og de dode;
De svang sig bort til fjerne, lyse Kloder,
Hvor ikke Jordens Sorger, kun dens Goder- 
Skal fylde hvert et stormbevceget Hjerte,
Der luttret er ved Modgang og ved Smerte. 
Befriet hæver sig vor Guddomsaand,
Indtil den, lost af alle Stovets Baand,
Paany forenes med sin store Skaber; —
Indtil Erindringen om fordums Dage,
Hver jordisk Længsel og hver jordisk Klage,
Med Haabet om hvad der end er tilbage 
Er strommet sammen, og en Tone klinger,
En klar, en fyldig Tone, paa hvis Vinger 
Sig Aanden gjennem Universet svinger!



Skizzer fra Feltlivet.





® en 26de Mai henimod Middag ankom vi, efter to 
Dages anstrengende Marche paa Fyen, til Faaborg; 
herfra gik det Compagni, hvorved jeg var ansat, til 
en smukt beliggende Skovriderbolig i Nærheden af 
Byen. Vi fik et ypperligt Dvarteer og bleve mod
tagne med al mulig Gjæstfrihed, der især viste sig 
næste Morgen ved Afmarchen. Bataillonens Proviant 
var bleven tilbage; saavidt jeg erindrer Kassevognen 
med, saa at Soldaterne ikke havde faaet Lonning, og 
da de med deres nodtorftige Indtægter naturligviis 
leve fra Haanden og i Munden, vare de flet forsynede 
til den forefiaaende Soreife. Vor fortræffelige Vært
inde begav sig derfor til Spisekammeret, Kompagniet 
opstilledes i Gaarden, og et Par nydelige Smaapiger 
bragte nu Soldaterne fra Floien af alle mulige For- 
nodenheder. Efter en halv Times Forlob vare alle 
Madposer og Feltflasker fyldte, og Huset naturligviis 
udtomt. Et hjerteligt Hurra udbragtes med umaade- 
lig Jubel for vor gjæstfrie Værtinde, der græd af 
Glæde, og Smaapigerne fulgte os ved Soldaternes
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Ha and et Stykke paa Veien. Morgenen var smuk. 
Legemet havde udhvilet, og Madposen var vel forsy
net: hvilke Sorger skulde da vel tynge paa en Sol
dats Sind? — Marchen gik hurtigt og let til Tacten 
af de Soldatersange, der ere blevne uforglemmelige 
for Alle, som have hort dem, og som man aldrig 
kunde blive kjed af at hore. Ord og Melodi svarede 
saa ypperligt til hinanden, og begge Dele passede til 
Marchen og Soldaterlivet: der var i disse Sange, 
som Soldaterne selv forfattede til bekjendte eller egne 
Melodier, en Blanding af Sorgloshed og Vemod, af 
Lcengsel og Lyst, stråledes som et vandrende Liv jo 
selv er beskaffent. Grundtonen i dem alle lignede 
vore gamle Folkeviser, og de vare jo opstaaede paa 
samme Maade. Naar jeg horte disse Sange paa 
Marchen, slentrede jeg saa sorglost afsted og rokkede 
med Hovedet ligesaa selvtilfreds som Forsangeren selv; 
naar jeg sad alene i mit Ovarteer og horte dem synge 
udenfor, kunde jeg tidt faae Taarer i Dincne! — Det 
var varmt og stovede ftcerkt; men heldigviis forte 
Veien tildeels igjennem en Skov, hvor vi gjorde et 
kort Hviil. Grofter og Gjcrrder fremviste mangfoldige 
Tableauer, hvori Sujettet dog overalt var det samme, 
nemlig en Bestrcebelse for at lade Madposens Indhold 
skifte Ovarteer. Hvilke Maaltider var det ikke, som 
man saaledes nod paa Landeveiene, skjondt Smorret 
som oftest var lobet aldeles ud, og Brodet fortørret 
af Solen! Med den Veltilfredshed nydes ikke den 
meest luculliske Frokost herhjemme. Og naar saa 
Marchen igjen begyndte, var Legemet, tvertimod Na
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turlovene, dobbelt faa let som sor, Sangen lod 
dobbelt frit, og Varmen var mindre trykkende, skjondt 
Solen i Virkeligheden var kommen hoiere op, og 
Stoven næsten stoppede Munden paa dem, der fang. 
— Jeg elfter hiin Tid baade med dens Eenssormig- 
hed og dens Afvexling; jeg elfter disfe Sange, som 
jeg dengang horte baade glad og bevæget; jeg elfter 
disfe Soldater, med hvem jeg der har henlevet min 
lykkeligste Ungdomstid; jeg elfter hele dette Liv paa 
Landeveicne, og jeg kan ikke tænke mig nogen sorg
losere Levemaade end en Vagabonds!

Ankomne til Faaborg bleve vi indqvarterede — 
paa Gaden og tilbragte det meste af Dagen der. 
Der blev fpiist og drukket, skiftet Tsi og sovet: det 
Hele var i hoieste Grad ugeneert! Op ad Dagen kom 
andre Troppeasdelinger og bleve indqvarterede i eller 
rettere paa andre Gader; man gjorde Visiter, traf 
gamle Bekjendte, gjorde Indkjob o. f. v. Ved Mid
dagstid ankom Herregaardsftytterne, fom endnu ikke 
havde været i Ilden, og fom vare meget begjærlige efter 
det forste Forfog i denne Retning, ftjondt de just ikke 
vare fornoiede med at have mqattet lade deres Heste 
blive tilbage. Paa Fyen havde jeg levet meget sam
men med disse Folk og var kommen til at holde 
hjerteligt meget af dem, vel at mærke af de egentlige 
Herregaardsftytter; thi jeg vogtede mig vel for at 
komme ilav baade med de adelige Herrer og deres 
Tjenere, disse to Clasfer, der begge tildeels bidroge til 
at forstyrre den gode Aand og vanfteliggjore Com- 
mandoen i dette forovrigt fortræffelige Corps. Jeg



var bleven modtagen af disse Folk med den natur
lige Aabenhed og Hjertelighed, der vinder Alle, og 
vor gjensidige Interesse var ikke tabt, da vi langt 
senere kom i hinandens Ncrrhed oppe i Jylland. — 
En Dag kom en af deres Marketendere med sin luk
kede Teltvogn forbi mit Qvarteer; jeg kunde ikke mod- 
staae Lysten til at besoge mine gamle Venner og satte 
mig ind i Vognen mellem Smorbotter og Oste, Skin
ker og Polser. Underveis msdte.jeg en af Skytterne, 
som strax vendte om; jeg satte mig op bagpaa Hesten, 
og nu gik det afsted i stcerkeste Fart. Under almin
delig Jubel holdt vi vort Indtog paa Gaarden, hvor 
de Andre laae indqvarterede. Jeg tilbragte en glad 
Aften imellem dem ved en af disse improviserede 
Fester, som kun kjendes i Felten; — senere traf jeg 
kun Enkelte af dem.

Ud paa Eftermiddagen stilede Bataillonen sam
men med Herregaardsskytterne og Garden paaDamp- 
flibet Geiser til Mnmmark. Ombord var der Musik, 
Glcrde og stolte Forventninger, som Gudskelov heller 
ikke saa snart bleve skuffede. — Ved Midnatstid an
kom vi til Mummark; Nogle bleve indqvarterede i de 
nærmeste Gaarde, Andre toge deres Natteleie i Gros- 
terne og sov der til Kl. 5, da vi igjen samledes og 
marcherede ind til Sonderborg, hvor alle Tropperne 
stodte sammen. — Kl. 12 rykkede Avantgaarden over, 
og Fægtningen begyndte strax; omtrent Kl. 2 fulgte 
vi efter i den lange Colonne af alle Daabenarter, der 
uafbrudt var rykket os forbi. Det var et stolt Syn 
at see denne lange Række, der bugtede sig gjennem
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Gaderne, over den med Dannebrogsflag smykkede 
Skibsbro, gjennem Forflandsningerne paa den anden 
Side af Sundet, og derncest udviklede sig paa den 
store jcrvne Skraaning op imod Toppen af Dyppel- 
bjerg. I  Nccrheden af Mollen var en hasttig Kamp, 
hvorved allerede Jessens Kanoner ndmcrrkede sig; 
senere fik de en cntmii haardere Dyst i den bekjendte 
Kamp ved Nybbel-Molle, henimod hvilken Fcegtningen 
bevcegede sig. — Det var med en glad Fslelse vi 
pci any bestege Toppen af Dyppelbjerg og saae hen 
over det rige, herlige Landskab, der saa tidt senere 
blev Kampens Skueplads. Hvilken Forfljel paa denne 
Dag og hihi, da vi udmattede, forsultne og nedslaaede 
kom tilbage fra Slaget ved Slesvig, efter Tumnlten 
i Flensborg med alle dens ydmygende Minder, og 
troede Slesvig tabt for bestandig, hvis vi ikke erboldt 
fremmed Hjcelp. Den 28de Mai folte vi forste Gang 
den tilfredsstillede, skjondt ikke overmodige National- 
folelfe, der fik dobbelt og uventet Ncering ved Preus
sernes Nederlag den 5te Juni og saa mangen Gang 
siden.

Vor Bataillon trcrngte uden Fcegtning frem til 
Dyppet Kirke, hvorfra mit Compagni detacheredes 
frem mod Satterup By, hvor en ung Officeer tillige
med flere Folk ved deres Sorgloshed vare blevne 
fangne af en fjendtlig Bagt, der kun var svag og 
egentlig selv afskaaren. Fjenden var allerede flygtet, 
da vi ankom, hvorpaa vi indtoge en Stilling i Ud
kanten af Byen, indtil vi seent om Aftenen erholdt 
Ordre til at marchere tilbage til Sonderborg. — Nat-
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ten var mild, og Maanen skinnede; men vi vare uhyre 
trætte af de sidste 36 Timers Marche og Vaagen, 
ligesom vi hele Dagen saagodtsom Intet havde nydt. 
Overalt, hvor vi kom forbi Huse og Gaarde, stak 
Beboerne Hovederne ud af Vinduerne og spurgte 
baade nysgjerrige og ængstelige: „Tydskerne komme 
dog vel ikke bagefter?" De havde endnu ikke forvun
det Retraiten fra Flensborg; men v i havde forvundet 
den, og det var det Vigtigste! — Da vi kom til
bage til Dyppelbjerg, saae vi, trods Maanens ufistre 
Skin, dog overalt tydelige Spor af Kampen: Mar
kerne vare nedtraadte. Husene gjennemskudte af Ka
nonkugler, og alle Slags Huusgeraad laae ude paa 
Veten imellem store Masser af Blod, der enten maatte 
være opstå aede ved saarede Heste, eller ved at Kano
nerne havde overkjort Saarede og Dode. I  saadanue 
Dieblikke, hvor Artilleriet eller Cavalleriet hurtigt skal 
udfore en Bevægelse, gaaer det som Cuirasseren siger 
i „Wallensteins Lager":

„Lad ligge hvo vil midt paa min Dei;
Om min Son eller Broder, jeg agter det et;
Om han klager sig nok saa fortvivlet og vildt.
Jeg kan ikke troste ham venligt og mildt,
Men jager over de blodige Lig,
Paa den fnysende Ganger, blandt Larm og Skrig!"

I  Grostertte ved Siden af Seien laae flere Le
gemer, som vi undersogte, for om der endnu skulde 
være Liv i dem; inde paa Marken laa et Lig, som



91

en Kanonkugle næsten havde berovet Hovedet: det var 
en uhyggelig Færd om Natten ved Maaneskin!

I  Stilhed marcherede vi nu over Broen og ind 
i Byen, hvor Alle sov, og intet Lys brændte. Efter 
et kort Hviil paa Gaden marcherede vi videre til 
Ulkebolle; men Flere bleve tilbage paa Beien af Træt
hed. Uheldigviis gik vi feil; Maanen var bleven 
skjult af Skyer, og tilsidst begyndte det at regne. 
Flere Gange gjorde vi Holdt, naar vi kom til en 
Korsvei, og strax faldt Folkene, trods stiegnen, saaledes 
isovn, at man kun med Moie fik dem vækkede igjen. 
Endelig kom vi til Ulkebolle, hvor vi skulde have 
Qvarteer. Efter megen Moie fik vi fat i Synsman
den, der fortalte os, at hele Byen var overfyldt og 
Ufe kunde rumme Flere. Nu gik der Bud til Præsten 
og Degnen for at faae Noglerne til Kirken, at vi dog 
kunde komme under Tag i det slette Veir. Omsider 
blev Kirken aabnet, og de fleste as Soldaterne, som 
havde naaet saa langt, smed sig rundt omkring i 
Stolene og paa Steengulvet, uden at lade sig forstyrre, 
da der senere blev bragt nogen Halm og en Tonde 
Vand ind. Angaaende denne sidste har jeg senere i 
en Soldats Dagbog læst: „Tilsidst bleve vi indqvarte- 
rede i Kirken, hvor vi forfriskedes med en Drik vel
smagende Dand!" Det var, mærkværdigt nok, aldeles 
ikke Iron i! En anden Soldat fortalte mig, at han 
om Natten havde faaet vækket nogle Folk i en afsides 
Gaard og bedet om Noget at drikke; men de nægtede 
at have hverken Dl eller Mælk i Huset, og da han 
tilsidst bad om en Drik Vand, svarede de: „Ja, men
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lag ikke formeget!" Saa gjæstfrie vare de brave Al- 
singer dengang!

Næste Dag vaagnede jeg ganske forstyrret i Ho
vedet. Jeg laa paa et Steengulv med lidt Halm 
over mig, og rundt om paa Væggene hang en Mængde 
ærværdige Portraiter af Prcester og deres Familier; 
udenfor blev der messet. Da jeg besindede mig lidt, 
saae jeg, at jeg tilligemed Lieutenant Muus, som nu 
ogsaa begyndte at strække sig ved Siden af mig, havde 
tilbragt Natten i en Skriftestoel i Kirken. Jeg fik mi 
Sovncn gneden af Dinene, rystede Svinefjedrene, (som 
Soldaterne kalde Halmen) rigtigt af mig og traadte 
ud i Kirken for paany at forfriskes med en Drik vel
smagende Vand. Det var et broget Syn, som der 
viste sig for mig i hele Kirken: baade Gulvet, Stolene 
og Pulpituret vare overfyldte med Soldater, som 
deels endnu sov, deels spiste, deels bankede og lappede 
paa Tsiet, medens Nogle messede, Andre sang, og 
atter Andre med en uforstyrret og tankefuld Mine 
fade i Stolene og skrev et af disse Breve, der koste 
en Soldat mere Tid og Hovedbrud, end det koster os 
Andre at skrive en lille Bog.

Op paa Dagen kom vi i Qvarteer i Ulkebslle- 
By, og jeg kom tilligemed Lieutenant Muus til at 
boe meget godt paa en smuk Gaard tæt ved Augu- 
stenborg-Fjoro. Fra Havestuen stode Flsidsrene aabne 
til en smuk Have, og paa den anden Side af Veien 
forte en S ti over en Mark og gjennem en lille Lyst
skov ned til Vandet, hvor der laa en Baad. Da 
jeg om Aftenen gjorde en Seiltonr paa Fjorden eller
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næste Morgen sad i Lunden og ganske idyllisk læste i 
min Bog eller lod Diet svæve over Fjorden til den 
modsatte smilende Kyst, forekom Erindringen om den 
28de Mai med alle dens afvexlende Indtryk mig som 
en kort, men levende Drom, og det stille, venlige Land
liv, jeg her levede, syntes mig min egentlige T il
værelse.

Ligesom der vistnok paa flere Steder i disse Blade 
sindes overflodige Reflexioner, saaledes kan jeg heller 
ikke her lade være at fremkomme med nogle Betragt
ninger over den alsiske Kogekunst, der er temmelig 
combineret, men kun lidet tiltaler uvante Ganer. Da 
jeg ester Retraiten fra Slaget ved Slesvig kom i Doar- 
teer i Dynnewith paa Als, lavede min iovrigt for
træffelige Værtinde mig en Kjodsuppe, hvortil servere
des en Slags Nisengrod, der hovedsageligen bestod af 
Svedsker, Rosiner, Corender, Safran, Sirup og Mad
fedt, hvilket i det Mindste forekom mig at være en 
uheldig Combination. Da jeg senere engang besogte 
hende og Intet havde mindre til Hensigt end at see 
Prover paa hendes Kogekunst, var hun nærved at for
give mig med en Hyldebærsuppe, hvori der fandtes 
store trillede Klumper af Boghvedegrod, blandet med 
de fleste ovennævnte Ingredientser, som her ere notwen
dige i enhver veltillackll Ret. Den forste Dag, jeg 
laa i mit omtalte Qvarteer i Ulkebolle, serveredes der 
en Ret, som jeg forst efter Udseendet skjonnede at 
være Ollebrod; men ved nærmere Analyse befandtes 
det at være en Melange af hakkede Syrer, Boghvede
gryn, Sirup, Svedsker, Corender og Rosiner og vist
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nok mange flere Ting. Jeg nægter ikke, at den forste 
Mundfuld, som jeg havde imodefeet med sand Vel- 
villie, et Dieblik efter lob mig ud af Mundkrogene, 
og at det ikke vilde lykkes mig, trods min Sult og 
min gode Dillie, at bringe en eneste Skeefuld ned. 
En anden Ting, som virkelig har forbauset mig, er 
det ringe Begreb, som Almuen t Slesvig i det Hele 
taget har om Bestemmelsen af de forskjellige Huus- 
geraad. I  det forste Qvarteer, jeg havde i Neu- 
Behrend ved Slesvig, serveredes Middagsmaden hver 
Dag i et Vandfad, ligesom næsten overalt paa Als; 
men det Forunderligste var, at man til vort Toilette 
bestandig bragte os en Bolle, og at der paa et unæv
neligt Sted stod en virkelig Terrin. Vi vovede na- 
turligviis ikke at gjore opmærksom paa denne Feil- 
tagelse, af Frygt for, at en Ombytning skulde sinde 
Sted.
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Den 5 tc J u n i 1 8 4 8 .

® en 4de Juni laa vor Bataillon paa Forposttjeneste 
i Byen Rakkebol t Sundeved. Da vi kun dannede 
Reserven for de udstillede Feltvagter, vare vi hvad
man kalder indqvarterede og nod alle de Beqvemme- 
ligheder, som ere forbundne med denne misundelses
værdige Tilstand. Jeg laa tilligemed den unge 
Lieutenant Muus og 100 Mand i en ussel Bonde-
gaard, saa der var just ikke megen Plads til at rore 
stg inden Dore. Det var imidlertid den smukkeste
Aarstid; Beiret var mildt, og kun et Par hundrede 
Skridt borte laa Resten af Compagniet tilligemed 
Capitainen, et Par Lceger og Flere. Der lob vi 
over, spillede Kort, snakkede og loe, kort sagt, sloge 
paa bedste Maade Tiden ihjel, og mere maa man 
under saadanne Omstændigheder ikke forlange.

Dagen var tilende. Et Leerfad med Grod, 
hvortil Alle langede, var endelig sat tillivs, og vi
begave os tilbage til vort Palais, flrcevede over de
snorkende Soldater, som, fuldt paaklcedte, laae sam- 
menstuvede overalt, hvor der kun var Ly eller Lce,
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vg ravede endelig tit vort Lukaf. — I  en Fordybning 
i Vceggen var vor fcelleds snevre, smudsige Seng, 
hvor der nylig havde ligget preussiske Soldater; paa 
Bordet laae nogle Spidskngler og en ynkelig gammel 
dansk Chacot, hvilken Tydskerne havde brugt som 
Legetoi. Tilsidst kastede vi os ovenpaa Sengen; men 
jeg fik i lang Tid ikke Lov til at sove for min Kam
merat, der var fuld af lystige Indfald. — Nceste 
Morgen gik vi igjen over til Naboens. En Krukke 
med gammelt harsk Smsr, som fandtes i Medicinknf- 
serten, blev snart Gjenstand for den almindelige Op- 
mcerksomhed. Bi oeltede det paa Omgang i noget 
Band, der ikke lugtede meget bedre, end Smorret 
smagte; men endelig tog dog hver sin Biskuit og 
smurte den, men meget sparsommeligt med det kostbare 
Smor. — Imidlertid fik Laegerne talrige Besog as 
Folk, hvis Maver vare komne aflave ved Forkolelse, 
simpel Kost, fordcervet Band o. s. v. Et Par Offi
cerer vare i samme Casus. De fik alle en Dosis 
Engelsksalt og lagde sig derpaa tilhvile; vi Andre 
begave os ud i Haven. Et hoit Pcrretrce, hvortil der 
var sat en Stige, fristede mig, da man derfra maatte 
have en meget vid Udsigt; men saasnart jeg var 
kommen derop, tog Muus Stigen fra mig, og nceppe 
var Stigen borte, for jeg horte Skud. Min Beret
ning derom modtoges med Latter, da man kun ansaae
den som et Paasknd for at komme ned, og jeg var
den Eneste, der i min Hoihed kunde hore dem. Faa
Dieblikke efter koin imidlertid Ordonnantser sprcengende 
ind i Gaarden; Paa 10 Minutter var Bataillonen



97

famlet, og vi rykkede næsten i Lob frem til Stende
rup -By. Her oplsstes vi i Compagnicolonner og 
trængte ind i Gyderne, hvor Fægtningen var almin
delig, lige haardnakket fra begge Sider. 10de Ba
taillon og 1ste Iægercorps, fom allerede vare meget 
medtagne, gik tilbage forat indtage en ny Stilling, 
og vi indtoge deres Plads. Jo længere vi stode der, 
desto varmere blev der; forst havde vi kun Infanteri 
imod os, men snart begyndte det fjendtlige Artilleri 
ogsaa at rette sin Ild  imod Byen. Vi havde ondt 
ved i de snævre Gyder at komme frem eller tilbage 
med vore Reserver, der maatte sætte over Grofter og 
Gjærder, hvorved Flere bleve faarede, uden at man 
egentlig vidste, hvorfra Kuglen kom. Denne Følelse 
af Fjendens Virksomhed, medens man selv forholder- 
sig passiv, er en af de ubehageligste, jeg kjender. 
Endeel Saarede bleve her ledede eller baarne os forbi, 
blandt Andre en af vore Artillerister, hvis Arm, 
truffen af en Kanonkugle, kun hængte fast ved Mrmet; 
han gik dog opreist, med en Kammerat under Armen. 
I  denne just ikke hyggelige Situation kiggede jeg over 
et Gjærde og opdagede, til min store Glæde, nogle af 
Odenje-Frivillige, som min Broder eommanderede. 
En af dem kaldte paa ham, og vi havde en kort 
Samtale, fom, da vi flere Maaneder ikke havde feet 
hinanden, et Dieblik lod os glemme vore Omgivelser, 
Faren og alt Andet. Snart blev imidlertid Fjendens 
Ild  krydsende, og Kanonkuglerne spillede faa livligt 
om os, at vi maatte ud af Byen, faameget mere, 
som de Afdelinger, der hidtil dækkede vor hoire Flanke,

>7
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havde trukket sig tilbage. Lieutenant Muus, der un
der dette Tilbagetog trak sig tilvenstre med Skytterne, 
blev skilt fra os; vi maatte altsaa udkaste en ny 
Kjæde og gik ester Ordre tilbage til Typpel-Kirke, 
hvor det Hele igjen alignerede sig. Dette Punkt var 
forsaavidt heldigt, som den Hoistcommanderende der 
kunde oversee Alt og tage sine Forholdsregler, men 
uheldigt, eftersom vi stode aldeles til Skive for Fjen
dens Artilleri, der heller ikke undlod at lade hore 
fra sig. Denne Stilling blev ikke holdt lcenge, og vi 
gik nu, benyttende Terrainet. tilbage i Retning mod 
Dyppel-Mslle. Da vi vare komne Nord for Byen af 
samme Navn, hvor 10de Bataillon igjen befandt sig 
paa vor hoire Floi og, som jeg troer, var ifccrd med 
at besætte nogle Huse og levende Hegn, — erholdt 
vi, ved en Ordonnants, Ordre til at rykke tilbage til 
Bjerget for at tjene som Bedcekning for de dervcrrende 
Batterier. Just som vi rykkede op ad Skraaningen, 
begyndte de deres Ild . Kuglerne susede hen over 
vore Hoveder, og de voldsomme Knald lode saa uventet, 
at et Par Recruter kom for Skade at dumpe lige paa 
deres respective Bagdele. Rogen skjulte Alt soran os, 
og vi ravede stem, uvisse om vi maast'e gik lige los 
paa Kanonerne, der uafbrudt syrede. — Artilleriet 
har den menige Mand i det Hele stor Respect for; 
men jeg lagde især ved denne Leilighed Mærke til, 
at Knaldet egentlig imponerer ham mere, end Kug
lerne forskrække ham. Det er ogsaa unægteligt, at 
naar man ikke er vant til dette Spectacel, har Kanon
tordenen, især naar den, som her, kommer lige i Næsen j
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fra 12 Piecer, eit Indflydelse paa Nerverne, som 
hverken det Physiske eller moralske Mod ganske kan 
trodse. — Da vi naaede Toppen, blev Compagniet 
oploft i en Kjcede, mellem det nævnte Batteri, som 
vi havde tilvenstre, og et lignende paa vor hoire 
Floi. Tæt bagved det forste stode paa en Kæmpehoi, 
hvorfra man har det meest glimrende Overblik, Ge
neral Hedemann, Major Læssoe og den ovrige S^ab. 
— Her laae vi nu meget mageligt, men betydeligt 
udsatte for den fjendtlige Kanonild, tilftdst ogsaa for 
Musketkuglerne. Snart rykkede vi lidt frem, snart 
tilbage, alt efter vore Kanoners Skudlinie; snart laae 
vi ibag et Hegn, snart paa den aabne Mark, og de 
fjendtlige Kanonkugler ftoge heelt ublidt ned rundt
omkring. Imidlertid have Preusserne havt temmelig 
hoitflyvende Planer; thi de allerfleste Kugler gik over 
Hovedet paa os, ja, flere faldt i Alssund bagved 
Brohovedet. Deres Granater sprang tildeels i Luften, 
og et Par Stykker, som faldt ned tæt bag ved os, 
gjorde ingen Skade. Lidt efter lidt vænnede man sig 
til alt Dette; jeg tog min Kikkert frem og betragtede 
hele det Skuespil, der fremstillede sig ved Foden af 
Bjerget. — Alle vore Tropper havde imidlertid 
kæmpende trukket sig tilbage og indtaget den forud 
bestemte Stilling paa Dyppelbjerg, hvor Reserverne 
fra Als nu ogsaa vare indtrufne; men der var en 
Standsning i den almindelige Kamp paa omtrent en 
halv Time, under hvilken Artilleriet næsten alene gjorde 
sig gjældende, og hvor de 24 Kanoner paa Dyppelbjerg 
indvirkede saa fordeelagtigt paa Preusserne, at Wran-

7 *
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gel siden i sin Rapport anflog dem til 100. Enhver 
maatte ogsaa beundre den Sikkerhed og Hurtighed, 
hvormed disse Pjecer bleve betjente; gjennem min 
Kikkert kunde jeg folge Ricochetterne langt bort. Et 
Par fjendtlige Kanoner bleve dementerede tæt Nord 
for Dyppel-By; fra den ene bortskodes alene 4 Heste. 
Med en fortvivlet Anstrcengelfe og Mod lykkedes det dog 
Fjenden at practisere dem bort. Hvert Oieblik sioge 
vore Kanonkugler ned deromkring og adsplittedc 
Hoben; hvert Dieblik myldrede de igjen frem med 
Touge og slæbte saaledes tilsidst Kanonerne bort. 
Dersom Fremrykningen fra vor Side var fleet 10 
Minutter for, vare de faldne i vore Hænder. Et 
Detachement paa omtrent 20 Mand af vort Com- 
pagni sendtes vel derned under en Stabsofficiers 
Anforsel; men der rettedes en faa concentreret Ild  
imod dem fra de omgivende hoie, tætte Hegn, faa at 
Flere saaredes og Foretagendet omsider maatte op
gives. Bag en Skov og nogle Bakker henimod Nybbel 
havde Fjenden betydelige Reserver: jeg har aldrig 
feet en saadan Blinken af Bayonnetter; men hvergang 
de rykkede frem, kyste vore velrettede Kanonkugler 
dem igjen tilbage, og — jeg kunde see det paa Blin
kene — temmelig hurtigt samt ikke faa ganske samlede. 
— Bor hoire Floi blev engang Haardt trængt, og 
Fjenden kjorte et Haubitsbatteri op tæt nede ved 
Soen, faa jeg ansaae de forste Skud for at komme 
fra Kanonbaadeue. Men lidt efter lode et Par 
majestætiske „Bum!" — „Bum!" Det var de svære 
Bombekanoner paa Als, der bleve vrede og begyndte
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at talc incd. Kanonerne paa hoire Floi af vore Felt- 
batterier udforte en Svingning tilhoire og skode om
trent perpendiculairt paa deres forrige Linie, hvilket vid
nede om, at Fjenden maatte vcere trcengt langt frem. 
Samtidig hermed avancerede imidlertid hele den ov- 
rige Deel af vor Linie og tvang saaledes Fjenden til 
at trcekke sin fremskudte Floi tilbage, dersom han ikke 
vilde udsætte den for at afskæres. Nu gik det rask: 
Garden rykkede frem tilvenstre af os, 1ste Iægercorps 
og siden 6te Bataillon tilhoire; vi maatte blive lig
gende ; — vor Skjæbne var eengang forenet med Ka
nonernes! Som Tilskuer betragtede jeg itu Resten af 
Kampen, og det var et stolt Syn at see denne Frem- 
rykken, dobbelt stolt ved vor foregaaende Retraite og 
Syd stentes nuværende Hastværk. I  Dyppel By blæste 
Preusserne Signalerne, som om Hornene skulde spræn
ges; tilhoire slog Flammen ud af tre Bondergaarde, 
font under Artillerikampen vare skndte ibrand; tilven- 
stre fore fjendtlige Batterier omkring og knnde ingen 
Steder faae Tid til at sende os en anstændig Afskeds- 
salut; thi overalt bleve de naaede fra vore Kanoner, 
der jo rigtignok den Dag, hvad Posteringen angik, 
havde betydelige Fordele fremfor Fjendens. Et Par 
Ryttere, blandt hvilke vi antoge En paa en hvid Hest 
for Wrangel, havde tidligere flakket om paa de samme 
Steder. Bagefter erfore vi, at Rytteren paa den 
Hvide var den General, som blev truffen af en Herre- 
gaardsskytte, der var af samme Mening font vi.

Fjernere og mere enkelt lode nu Skuddene, blandt 
hvilke der kun faldt enkelte Kanonstud. Solen gik
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prægtigt ned bag Skovene i det Fjerne, og Aftenens 
Stilhed dannede en besynderlig Modsætning til den 
foregaaende Larm og Bevægelse. Kreaturerne, der, 
forskrækkede og saarede as Skuddene, havde faret 
vilde og brolende omkring, gik os igjen roligt forbi; 
Fuglene sang i Hegnene, og fra den iovrigt forladte 
Dyppel By lod en enkelt Lænkehunds Gjoen. Hoiere 
og hoiere flammede de brændende Bygninger, medens 
Solen gik ned som i et Hav af Blod, der farvede 
Kanterne paa Rogflyerne, hvergang en enkelt Kanon 
endnu affyredes langt borte. Flere af de flygtede 
Beboere kom igjen over fra Als; Nogle jamrede sig, 
Andre stirrede maallose paa deres nedbrændte Vaanin- 
ger. Over den ene af disse svævede, saa længe vi 
bleve der, en huusvild Stork med sin Mage; lige 
indtil Ilden havde naaet Reden, udholdt de den qvæ- 
lende Rog og forlode den ikke.

Jeg begav mig op paa Hoien, hvor Major 
Læssse endnu stod, forat erholde Underretning om, 
hvor vi skulde marchere hen. Da vi for Slaget havde 
deeltaget i Forposttjenesten, var der heldigviis Ordre 
for os at gaae til Sonderborg. Læssoe var mig 
fuldkommen ubekjendt; men jeg glemmer aldrig den 
Venlighed, hvormed han kom mig imode, rakte mig 
sin Haand og sin Madkurv og spurgte til mit saa- 
velsom de ovrige Officierers Besindende. Jeg havde 
kun lidet trostelige Efterretninger; thi man havde 
netop underrettet os om, at en Vogn var kjort til 
Sonderborg med den rafle lille Lieutenant Muus som 
Lig, samt at Oberstlieutenant Blom og flere Offiicie-
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rer vare saarede. — Da jeg igjen kom ned til vore 
Folk, ncermede sig et heelt Tog fra den nærmeste af 
de brændende Gaarde: en Læge gik ved Siden af to 
Baarer, der i en Hast vare lavede af Stænget og 
Straa og bares af nogle Soldater. Paa den forreste 
laa en haardt saaret preussisk Gardist med et bredt, 
blegt Ansigt, der faae ængsteligt ud, med rodligt Haar 
og et Par næsten livlose, skulende Dine; paa den an
den laa Liget af et smukt ungt Menneske, klædt som 
menig dansk Infanterist, uden Tvivl en Frivillig. 
Dinene vare lukkede, det krøllede brune Haar faldt 
frit iled over Panden; hans hele Physionomi bar 
Præget af Mod og en Ro, som dog snarere var til
kæmpet end frembragt ved en oieblikkelig Død. Jeg 
vendte mig om og blev ved at stirre efter ham; Taa- 
rerne traadte mig uvilkaarligt i Dinene. Jeg havde 
dog seet flere Lig den Dag; men under selve Kampen 
er man baade blind og dov for S ligt; man har sjel- 
dent hverken Tid eller Ro til at være medlidende!

Endelig marcherede vi da tilbage tit Als; jeg fik 
efter megen Moie Dvarteer til Folkene og mig selv 
i Sonderborg, skyndte mig derpaa iseng og sov snart 
ind af Træthed og Anstrængelse.

Næste Morgen vaktes jeg af mine to Brødre, 
hvoraf den Ene Dagen i Forveien havde hoitidelig- 
holdt en meget urolig Fødselsdag. Hvilken Glæde at 
samles igjen ester saadanne Farer, saadanne Begiven
heder! — Aldrig glemmer jeg den Nat ester Slaget
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ved Slesvig, da jeg, marcherende paa Landevejen, 
endelig traf en Afdeling as Ilte  Bataillon, der denne 
Dag havde mistet 5 Officierer, og erfarede, at min 
Broder, som var ansat ved den, levede; jeg sendte 
ham en Hilsen, som Soldaterne modtoge med hjertelig 
Glcede. Hvor man dog skjonner uendeligt paa, iscer under 
saadanne Omstændigheder, at spore Venskab og Deel- 
tagelse hos de Undergivne! Dette alene er tilstrække
ligt til at vedligeholde de Befalendes Mod og Lyst 
under alle Forhold, og det alene sætter dem istand til 
virkelig at udrette Noget med Soldaterne: ved dem 
skal Alt skee, derfor maa man ogsaa gjore Alt sor
dem; det lonner desuden rigeligt Umagen! —

Længere op paa Formiddagen begav jeg mig hen 
til Kirken. For jeg havde feet Lieutenant Mnus som 
Lig, kunde jeg ikke blive fortrolig med, at han var 
dod. — Ester nogle Vanskeligheder blev det endelig 
tilladt mig at komme ind: hvilket skrækkeligt Syn 
frembod sig der for mig! Alle de Rædselsscener, som 
man under en Kamp eller paa en Valplads seer flyg
tigt og enkeltviis, vare her samlede paa en lille Plet. 
I  Kirkens Hovedgang laae saavel vore som Fjendens 
Dode Side ved Side; da de vare blevne kolde i me
get forskjellige Stillinger, saae Alt saa skrækkeligt 
levende ud. Nogle vare dode i voldsomme Krampe
trækninger, Ansigtet var sordreiet, og Fraaden stod 
dem ud af Munden, Andre vare skrækkeligt lemlæstede. 
Blandt disse gjenkjendte jeg den Artillerist, som var 
sort forbi mig under Kampen i Stenderup By. Nogle 
saae dog saa smukke ud, at de ganske nmatte forsone
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En Med Doden: En dansk Infanterist laa mcb foldede 
Hcender og et Smiil paa Soeben, saa forklaret at knn 
en inderlig Bon sunde have frembragt det; en Under- 
officier af vor Garde, med et smnkt, characteristisk An
sigt, laa i en hvilende Stilling paa sin Tornyster, med 
Haanden under det tilbageheldte Hoved.

Med en Blanding af Gysen og Vemod kastede 
jeg et Afskedsblik til disse- Dode og skyndte mig op i 
Choret. hvor min Sovekammerat fra den foregaaende 
Nat nu sov en Sovn, som ikke mere sknlde forstyrres. 
— Det faldt mig ind, at han den sidste Morgen, da 
jeg vækkede ham, og -han som sædvanlig nodigt vilde 
reise sig, sagde: „Lad mig sove lidt endnu! Man 
maa nyde Livet, mens man kan!" Disse Ord horte jeg 
ham ofte udtalte i de sidste Dage, men anede ikke 
deres prophetiste Betydning.

Kuglen havde ramt ham lige i Hjertet, og han 
var dod uden en Klage, nden et Suk. Et „Hurra!" 
som han under Fremrykningen udraabte, springende 
op paa et Gjærde, var det sidste Ord, der kom over 
hans Læber. Jeg tog Klædet bort, som bedækkede 
hans Ansigt: det var nforandret. Hovedet bsiet lidt 
bagover, og Læberne besprængte med et Par Blod- 
draaber. Hvilken Lykke at doe saa ung, i et begejstret 
Dieblik, i Kampen for LEren, en stolt og smertefrie 
Soldaterdod! Hvilken Lykke at doe stråledes, efter et 
flygtigt Ungdomsliv, uden nogensinde at have solt en 
dyb, bitter Smerte, endsige kjendt disse smaa, usle 
daglige Sorger, der hentorre Hjertet uden at udvikle
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eller forædle Sjælen! Der var et Dieblik, hvori jeg 
ncesten misundte ham; i det næste erindrede jeg, at 
jeg her havde mistet en Ven af de faa, som blev mig 
givet i Verden, den Eneste, der venligt kom mig 
imode, da jeg sot faa Maaneder siden, ikke 19 Aar 
gammel, indtraadte i en fremmed Kreds, hvor kun Faa 
viste mig nogen Deeltagelfe. En uendelig Vemod over
vældede mig; jeg bedækkede igjen hanS Ansigt, tryk
kede for sidste Gang hans Haand og ilede ud af 
Kirken.
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P a a F o r p o s t .

<^aa Dage efter den 5te Juni rykkede vor Bataillon 
igjen over lit Sundeved for at afløse Forposterne, 
der om Dagen stode paa Toppen af Dyppelbjerg og 
om Natten bleve trufne lidt lamgere tilbage. — Hvor 
der var smukt derovre! Og med hvilken glad Følelse 
stod man ikke paa disse samme Steder, hvor Hoved
kampen for faa Dage siden havde fundet Sted? Man 
gjenkaldte sig det Hele saa levende i Erindringen og 
sagde til hinanden: her stode Kanonerne, her laae vi, 
her faldt han, her rykkede de frem. Markerne ned 
imod Dyppe! vare he elt nedtraadte, og Husene forladte. 
Kreaturerne lob lose omkring, og Koerne, som led 
meget ved i flere Døgn ikke at vane bleven malkede, 
kom hen til os, der hjertelig gjerne skilte dem ved 
deres Byrde. Ved Foden af Bjerget laae de ned
brændte Gaarde; langt borte kunde jeg gjennem min 
Kikkert fee eit stor forladt Hytteleir ved Kosmose-Molle. 
Hele den Forstyrrelse, som herskede i de nærmeste Byer, 
saae jeg især næste Morgen, da jeg i Dagbrækningen 
gik nd med eit stor Patrouille, deels for i det Hele
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at skaffe Underretning om Fjenden, deels for at see, 
om endeel af vor Bagage, som vi havde efterladt i 
Rakkcbüll, endnu var i Behold. Nede i Dyppel-By 
vare de fleste Ruder itustaaede. Kanonkuglerne vare 
gaaede heelt igjennem Husene; alle Dore stode aabne, 
og traadte man ind, var det samme Tilfceldet med 
Kister og Skabe, hvis Indhold for Storstedelen laae 
adspredt paa Gulvet: det saae ud, som om der var 
plyndret. En eneste Hund gjoede i eit Gaard; men 
den laae mat af Sult, og vi loste den naturligviis 
strar. Lidt længere tilbage stod der overalt Fodevarer 
paa Bordene; vore Wrter, som netop vare kogte, da 
Angrebet begyndte, stode nu serverede; men Fjenden 
havde kun faaet stakket Tid til at lange til Fadet. 
Udenfor Prcestegaarden laae Klædningsstykker og Meub- 
ler, Huusgeraad og Boger sonderrevne og itustaaede 
imellem hinanden; blandt de sidste fandtes et Bind 
af Holbergs Comedier, hvilket naturligviis strax gjor
des til Bytte. Paa en Kobbel i Nærheden af Kirken 
laae en 3 til 4 dode Heste paa een Plet, og paa flere 
Steder i Grofterne vare smaa Forhoininger, hvor 
man kunde see, at Dode vare begravne. I  selve Ve- 
detkjæden stak en Haand ud af en saadan Iorddynge.

I  Rakkebüll fandtes enkelte Folk, blandt Andre 
en Tjenestekarl i den Gaard, hvor min Capitain havde 
ligget. Alt af Værdi var flyttet bort tilligemed Be
boerne; men Paa et gammelt Træbord i Stuen stod 
endnu Krukken med det Harste Smor, hvilket vi havde 
æltet med saa stor Omhyggelighed og brugt med saa 
stor Sparsomhed. Jeg kunde ikke undertrykke en Slags
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Indignation over, at Fjenden ikke engang havde fun
det det vcerdi t̂ til at gjorcs til Bytte.

Saaledes font denne Gang tilbragte jeg altid 
Dagene meget behageligt paa Feltvagt, med at fee 
mig omkring, tale med Folkene, hore deres Kronniker 
og Sange, endelig med at spise, drikke og sove. Men 
Ncetterne vare ganske anderledes. Man tager ncesten 
altid en anden Stilling om Natten for at ikke Fjen
den skal kunne overfalde Posterne og i det Hele be
nytte sig af den Kundskab, han om Dagen har er
holdt om vor Stilling. Forinden Dagposterne ind
drages, gaaer man med endeel af Styrken noget til
bage, (kun yderst sjeldent frem) og udstiller nu Poster 
i en ny Kjcede samt udsoger en ny Plads til Feltvag
ten. Har det regnet, og man paa denne Expedition 
maa vade gjennem meget hoit Korn eller krybe over 
mange Grofter og gjennem Hegnene, bliver man rak
ket godt til for den ovrige Deel af Natten, baade med 
Træthed og Vcede. At sove bliver man da som oftest 
ikke fristet til, men synker henad Morgenstunden nce
sten sammen af Mathed, naar man hele Natten har 
maattet gaae op og ned for ikke at fryse fordcervet. 
Lige for Solens Opgang er Luften som oftest meest 
raa og kold; men saa kommer heldigviis Alt i Bevce- 
gelse. Patrouiller gaae frem ad Landeveiene, og hele 
den ovrige Kjcede rykker frem til den Stilling, man 
havde Dagen iforveien; imidlertid maa Alt staae un
der Gevær, og man lytter med spcendt Forventning 
til alle Sider, om der ikke falder noget Skud, da 
Fjenden ofte har lagt Baghold, som stulle opsnappe
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de forreste Blænkere, medens man rykker frem. En
delig har Feltvagten igjen indtaget sin forrige Plads, 
alle Posterne ftaae rolige, og man kan see paa deres 
Stilling og Gebærder, at de ikke see Noget til Fjen
den; Patrouillerne komme tilbage og melde, at han 
er langt borte. Nit sccttes Gevcrrerne i Pyramider, 
„Kaffekjærlingerne" komme med deres Slampamber, der 
nydes som den kosteligste Nectar, Soldaterne flaae med 
Armene i Luften, brydes eller dandse for at faae lidt 
Liv i de forfrosne Lemmer, og naar man seer paa 
dem, scette de saa venlige Ansigter op, at man skulde 
troe, de havde tilbragt Natten paa den allerbehageligste 
Maade. Hvor er det muligt, at man ikke, i det Mindste 
i saadanne Oicblikke, skulde holde inderligt meget af 
disse Folk?

Nu kommer Solen op og bringer rigtig Barme 
i Kroppen; Nogle gjore Toilette. Andre lcegge sig til 
at sove, og atter Andre stege Flæst, som, efter S i
gende, stal være meget velsmagende til Davre med en 
Snaps til. Man tæller Timerne og Minutterne til 
Afløsningen stal komme. Endelig kommer den; man 
fortæller de Nyankomne alle Smaabegivenheder fra 
det sidste Dogn, og imidlertid komme de afløste Po
ster ind til Bagten. Man afmarscherer til sit Dvar- 
teer, om man ellers har noget, og er undertiden saa 
heldig at naae det, at faae begyndt et Toilette eller 
at komme i Seng. Saa kommer der i ethvert T il
fælde en Ordonnants sprængende og melder, at For
posterne ere allarmerede, at Fjenden rykker frem o. s. v. 
Man ønsker Fjenden og Ordonnantsen og Alting Fan-
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den wold, pakker i en Hast sammen og iler træt og 
sovnig til Allarmpladsen. Der steiler man nu Ge- 
vcererne i Pyramider og faaer Lov til at gjore sig 
det beqvemt. Skydningen ophorer ved Forposterne; 
der kommer Melding om, at de igjen have indtaget 
deres forrige Stilling. Det kunde imidlertid vcere en 
Finte af Fjenden, og man vedbliver altsaa at nyde 
Allarmpladsens „Beqvemmeligheder" endnu i nogle 
Timer, indtil vore Recognosceringscommandoer ere 
komne tilbage og have meldt, hvor Fjenden kom fra, 
hvorhen han gik, hvilke Lsgne han havde bildt Be
boerne ind, om han havde Pikkelhuer eller Hestehaler 
paa Hovedet o. s. v. o. s. v. Nu faaer man igjen 
Lov til at gaae i Ovarteer; men imidlertid er det 
blevet for sildigt for Soldaterne at koge Mad, eller 
de havde allerede begyndt at koge og maatte smide 
hele Historien vcek, da vi bleve allarmerede. Saaledes 
omtrent er det daglige Liv ved hvad man kalder For
posttjenesten, og det kan, trods al de Kommanderendes 
gode Billie, og om de end slet ikke ere af nogen ccng- 
stelig Natur, ikke vcere meget anderledes, naar Fjen
den ikke vil lade En have Ro. Men der gives 
Forposttoure, som, ved ondt Beir eller uafbrudt Allar- 
mering, ister om Natten, blive meget strcrngere og 
uhyggeligere. Jeg vil her fortcelle et Par saadanne 
virkelige Tilfcelde:

En Nat i Mai Maaned 1849, medens Tydsterne 
blokerede Als, var jeg paa Feltvagt foran Brohove
derne. Det var bcelmorkt og regnede undertiden; 
Fjendens Poster stode saa ncer vore, at vi kunde hore
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Anraabene, hver Gang de loste af. Vore Vedetter 
stode i en mindre heldig Stilling, især om Natten; 
men man havde ikke Plads nok til at foretage For
andringer paa. Nogle af Posterne stode längs Hegn 
og vare saaledes lette at finde; men nogle af dem 
vare stubte frem midt paa Markerne, saa at man 
maatte see langs Jorden for at finde dem, og under
tiden opdagede man dem forst i deres umiddelbare 
Nærhed, saa at man selv blev ligesaa overrasket som 
Skildvagten, der hcestigt og forfærdet raabte an, me
dens Hanen spændtes. Markerne vare lerede og op
blødte af Regnen, saa at man ofte gled eller faldt, og 
især var det vanskeligt at komme op over Jordvol
dene med de hoie Hegn. Naar man var kommen op 
paa en af dem og, paa Grund af Mørket, ikke kunde 
see Jorden nedenfor, sprang man undertiden for kort 
og faldt i Grøften eller lige paa Næsen, og sprang 
man for stærkt til, berørte man Jorden saa ublidt, at 
det knagede i Lemmerne, og Jorden rystede under En. 
Undertiden tabte man et Oieblik Retningen og vidste 
ikke, om man var kommen ud over Kjæden, eller om 
man turde komme nærmere, naar Noget vorte sig i 
Nærheden. Hvor det er uhyggeligt at ligge saaledes 
og rode om Natten i Bælmørke og med Fjenden lige 
paa Næsen!

Jeg var netop vendt tilbage til Feltvagten efter 
en saadan Ronde, da der blev skudt stærkt fra Side- 
vagtens Poster tilvenstre. Med endeel af Mandskabet 
gik jeg frem og opløste dem i Kjæde langs et Hegn, 
der omtrent betegnede vor Dedetkjæde. De fjendtlige



113

Poster, som stöbe lige for mig, begyndte nu ogsaa at 
fyre, dog tilsyneladende uden at rykke frem; men det 
var saa morkt, at man ikke sunde fee en Haand for 
sig. Imidlertid gik de Vagter og Poster, som stode 
tilvenstre for os, tilbage, hvilket kunde sees af Ilden, 
og da vor Flanke stråledes blottedes, maatte vi lige
ledes retirere. Da vi vare komne Brohovedet saa næt,
at Intet kunde snige jig mellem det og os, gjorde 
jeg Holdt med Kjceden og sendte Reserven ned tit 
Skandsen. Fjenden fulgte imidlertid ikke efter; vi fik 
altsaa Ordre til at avancere. Efterat have rykket et 
Par Hundrede Alen frem, saae vi foran os levende 
Masser, som bevægede sig; vi gjorde Holdt for at 
iagttage dem, og da de kom nærmere, saae vi, at det 
var endeel Mennesker, der listede sig frem og ofte 
lagde sig ned for at see langs Jorden. Vi lob nu 
igjen tilbage til den tidligere Stilling, lagde os ned, 
og da de kom nær, anraabtes de med uhyre Kraft 
næsten af Alle paa eengang. Det viste sig nu at være'
nogle af vore egne Folk, der i Morset havde forvildet
sig, medens vi gik tilbage, og vare komne foran Fron
ten. Efterat have leet hinanden ud, rykkede vi nu 
igjen frem, rodende og famlende, indtil vor oprinde
lige Opstilling, uden at stode paa Fjenden, der vist
nok har været ligestm ubehageligt tilmode som vi. 
Paa disse Vagter maatte Folkene hele Natten staae 
med Geværet i Haanden eller skiftevi is sætte sig ned, 
sluttet og ordnet, i Groften; saa gjennemblodte, som 
vi oste vare, og trods Nattekulden, var det dog van
skeligt i denne Stilling at forhindre dem i at sove.
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I  December-Maaned 1850 havde mit Compagni 
en lignende Stilling foran Defileet ved Herregaarden 
Mühlhorst. Det var en kold Nat; det sneede, og Vin
den stod Posterne lige i Ansigtet. Tcrt ved Gaarden, 
som man blot kunde komme ind til fra 2 Sider, stode 
3 Smaavagter bag en Lobegrav i Hytter, som vi selv 
havde bygget saaledes, at der i Midten var et stort 
Baal, hvorfra Rogen steg lige op giennem et Hul i Taget, 
og rundtomkring var der Bcenke, hvorpaa Folkene sadde, 
hele Tiden med Geværet i Haanden, og beredte til at 
indtage deres Plads i Forskandsningen, saasnart Skild- 
vagten ved Doren meldte, at der faldt et Skud i 
Kjceden. Jeg havde netop visiteret Vagterne, der vare 
aarvaagne og paapassende, hvortil Baalet, der baade 
oplyste Hytten og beskjccftigede Soldaterne, bidrog 
meget. Næppe var jeg kommen ind paa Gaarden, 
for der faldt et Skud i Kjæden tilvenstre. Hele Be
sætningen kaldtes til Gevær, og jeg ilede ud for at 
see hvad der gik for sig. Næppe vare Dagterne komne 
paa deres Plads i Lobegraven, for Vedetterne kom 
tilbage. Den Mand, som havde fyret, var en frem
skudt Post, der stod ved Hjørnet af en indhegnet 
Markvei, hvortil foran stodte en Jordvold; han paa
stod, ligesaavel som sin Rodekammerat, at Noget havde 
listet sig ned imod dem langs Volden, at det ikke 
havde svaret, da der anraabtes, men kom nærmere, 
endogsaa efter at der var skudt. En kort Tid stode 
vi nu i urolig Forventning; men Ingen nærmede sig, 
og vi maatte altsaa rykke frem igjen til vor tidligere
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Stilling. Jeg fulgte meb ben Post, bet havbe fyret, 
og gik frem imob Hjornet af Hegnet og Deien, hvor- 
paa man blot f'unbe komme ub gjennem en meget 
smal Aabning i Iorbvolben; tilhoire fulgte en Robe 
og tilvenstre en enkelt Manb efter langs be nærmeste 
Hegn. Da jeg kom hen til Aabningen i Iorbvolben 
og mob en uhyggelig Folelse fatte Fobeu berinb, uben 
enbnu at betræbe Deien, saae jeg ligefor mig, hvor 
Iorbvolben stobte til Deien, Noget, ber snart hcevebe 
sig, snart igjen bukkebe neb; men Sneen salbt teet, 
og Blæsten brev ben lige i Dinene paa os. Lyblos 
gav jeg ben Solbat, ber stob lige bag mig, et Tegn; 
han saae bethen over min S kniber, nikkebe meb Ho- 
vebet, og i næste Dieblik knalbebe hans Bosse. Et 
saadant enkelt Skub har i Nattens Stilheb og Een- 
somheb, og især, naar man iforveien er saa spænbt, 
en uhyre Dirkning paa Nerverne. Di bleve selv saa 
sorskrækkebe berveb, at vi uvilkaarligt lob en halv 
Snees Sfribt tilbage; be, som vare tilhoire for os, 
lob enbnu længere; men ben enkelte Manb, som var 
gaaet frem tilvenstre, kom over Hegnet hen til mig 
og sagbe, at hvab ber havbe skuffet os var et Par 
Buske, som stobe paa Hjornet as Hegnet, og som han 
tibligere om Dagen havbe lagt Mærke til. Di gik 
nu igjen bethen og sanbt, at han havbe Ret; alle 
Poster kom igjen paa beres Plabs, og Dagterne satte 
sig igjen inb til Ilben, hvor bette lille Eventyr gav 
betn Nok til at tale om ben Nat.

Der gives maaskee Mange, som ville sinbe, at
8-
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baade jeg og min Kammerat ikke bor regnes med blandt 
dem, der tor synge:

Trods Ild  og Vand 
Og Blod og Brand,
Blot fremad, marsch, det skal gaae an!

meit jeg tor regne paa Overbarenhed hos alle dem, 
der selv en saadan Vinternat have varet i et lignende T il
falde som at skulle gaae gjennem en saadan snaver 
Aabning ud paa en Bei, hvor man troer Fjenden lig
ger; og jeg veed, at Mange, om hvis Mod jeg ikke 
narer den mindste Tvivl, om Natten have syret baade 
paa Traer og Stene og i deres Hjerte solt sig over
beviste om, at deres Liv var i den yderste Fare!
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Kampen ved Vedel  spang

den 25de Juli 1850.

(En Episode af Slagel ved Jdsted.)

Slatten imellem den 23de og 24de Juli brod 1ste 
Brigade op fra sin Bivouac paa Tasterup-Mark, med 
Forposter omtrent i en Linie over Soltbro og Ans
ager, og samledes ved Lillesolt, hvor Kolonnerne kryd
sede flere Afdelinger, henhorende til 2den Brigade. 
General Schleppegrell ankom med sin Stab, og efter 
at enhver Afdeling havde faaet anviist sin Plads, 
satte begge Brigader sig i Bevægelse, marcherede over 
Passet ved Soltbro, som var barricaderet, og hvor 
Forposterne endnu ikke vare inddragne, hvorpaa vi 
rykkede frem over en stor Hedeslette, ad Deien, som 
over Havetofte og Vedelspang sorer til Midsunde og 
Eckernforde. I  Hosterup By gjordes der Holdt, hvi
ledes og kogtes, medens Forposter udstilledes i Udkan
ten af Havetofte By, der laa tæt foran os, paa den 
anden Side af et lille Vandlob, og 13de Bataillon 
sendtes frem for at recognoscere imod Klapholt og
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Stendrupbust, hvor der snart udspandt sig en levende 
Fægtning, medens tillige en stærs Kanonade lod sig 
hore ved Popholz og Helligbæk, paa den store Chaus
see, hvor Hovedstyrken rykkede frem. Vor Bataillon 
beordredes derfor til at tage Stilling i Havetofte By, 
hvor vi bleve staaende til hen paa Eftermiddagen, da 
Skydningen ophorte, og 13de Bataillon kom tilbage, 
uden at have lidt synderligt Tab. Vi indtoge igjen 
vor forrige Bivouacplads og begyndte at arrangere 
os til Natten, medens Stabsofficiererne kaldtes sam
men forat modtage Befalinger til næste Dag. Noget 
Straa blev ni cd megen Moie bragt tilveie; men de 
Fleste maatte ligge Paa den bare Jord, der nu var 
ligesaa vaad af Duggen, som den om Dagen havde 
været glodende af Solvarmen. I  et Hjorne af Mar
ken, under Hegnene, redte Lieutenant Rousing og jeg 
vort Leie af Straa, og over os spændte vi de store 
Stykker Lærred, som vi, efter Franskmændencs Exem
pel, forte med os i Tornystrene, for overalt, ved Hjælp 
af et Par Plokke og Grene, at have et Læ mod Reg- 
11 en eller den endnu besværligere Sol. Alle vidste vi, 
at den næste Dag vilde være baade afgjorende og 
blodig; men de fleste af Soldaterne sov allerede trygt, 
og min Sidemand ligeledes; — jeg kunde dog ikke 
meer end hvile, som man rigtignok trængte Haardt 
til; thi næsten hele Dagen havde vi været i Bevæ
gelse, og det foregaaende Degn tilbragte vi paa 
Forpost.

Ved Midnatstid bleve vi igjen kaldte til Vaaben, 
og Alle vare snart jaa muntre, som om det gik til en
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Fest. Efterhaanden samledes Brigaden paa en Mark, 
og General Schleppegrell talte for sidste Gang nogle 
opmuntrende eller venlige Ord til Soldaterne. Foran 
os holdt en Escadron; i en vemodig, skjondt -egeistret 
Tone sagde Generalen til dem: „Jeg haaber, Folk, at 
I  idag, som altid, vil opfylde Jeres Pligt! Vorherre 
vcere med Jer!"

Forste Brigade, med 10de Bataillon som Avant
garde, rykkede nu frem ad Veien til Bedelspang; med 

. syv Batatlloner fulgte Schleppegrell bagefter til Klap- 
holt, hvor han dreiede tilhoire, ned imod Stolk. 
Luften havde hele Tiden vcrret taaget og raa; Afteg
ningen af Terrainet havde kun gaaet langsomt, og 
Generalen sendte Bud paa Bud frem til Teten af 
dotomten, om at vi skulde paaskynde Marchen. Hans 
Iver og Hurtighed viste sig denne Dag i den høteste 
Grad; han hastede til sin Heltedød med samme 
Utaalmodighed som til al sin Gjerning i Livet!

Kort ester afløste vi 10de Bataillon som Avant
garde. Jordvoldene vare hoie og stccrkt bevoxede med 
levende Hegn; det var Taage og Regn, og det hoie 
Korn, som vi vadede igjennem, bidrog endnu mere til 
at gjennemblode os. Jeg dannede med mit Peloton 
den venstre Sidedcekning for Eolonnen.

Endelig faldt der tilhoire paa Hovedveien et Skud 
mod vor Fvrspids, og paa samme Tid opdagede vi 
foran os fjendtlige Poster paa en høt Bakke, bag 
hvilken en Feltvagt ligeledes kom tilsyne. To af Di- 
nesens Kanoner kjorte strax op og sendte dem et Par 
Granater, der bragte den samlede Flok til at for
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svinde; men nit begyndte deres Kjæde Ilden. Sol
daterne havde lovet os, ikke at svare paa disse enkelte 
Skud, hvorved Tiden fim vilde spildes for os og 
vindes for Fjenden; nden et eneste Skud lob vi paa 
hele Linien med et rungende Hurra frem over flere 
Marker, indtil vi naaede Udkanten as Bogelund By. 
Her gjordes Holdt sorat oppebie 3die Icegercorps, der 
var rykket frem samtidigt med os, ude tilvenstre. Jeg 
erholdt nu Melding om, at Capitainen og flere An
dre vare blevne saarede, samt Ordre til at overtage 
1ste Compagni, hvorimod Rousing, der havde saaet 
en Kugle gjennem sin Reisetafle og et Kaart, som laa 
deri, afløste mig og overtog Commandoen over Skyt
terne. Han sagde muntert, idet vi gik hinanden 
forbi: „Tydskerne have altid været flemme ester min 
Madpose; ved Slesvig skod de Remmene over paa den, 
faa hele Provianten gik floiten!" — Imidlertid var 
3die Icegercorps ved en Svingning kommet soran os 
og rykkede ned imod Skoven soran Bedelspang, hvor
imod vi fif Ordre til igjen at trække Skytterne ind. 
Batteriet Dinesen fjerte op paa en Bakke soran Fah- 
rensted By, hvori vi stode, medens Jægerne avance
rede hastigt og kjækt. Ester et Diebliks Dvælen i 
Byen, hvor vi havde det uhyggelige Syn as de til
bagekommende Saarede, fif jeg Ordre til at sende et 
Peloton ud tilboire mod den Træbro, der, som man 
formodede, skulde være fla act over Langsoen, enten ved 
Sondre-Fahrensted eller ved Gyldenholm. Et Dieblik 
ester kom en Patrouille tilbage, som jeg havde sendt 
ud tilvenstre, ad Beien til Fahrensted Gaard; den
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angrebne, sprængte og kastede tilbage; flere saarede 
Jægere kom fra den samme Bei og bekræftede dette 
Udsagn. Nu herte vi ogsaa tydeligt, at Skydningen
foran os nærmede sig, og Batteriets Dognlinie kom 
tilbage. Et Par Fanger, som sortes forbi os, saae 
trodsige og overmodige nd; men vore opbragte Sol
dater reve Cocarderne af deres Hner og Iernkorsene 
i det trefarvede Baand af deres Bryst, saa at under
tiden et godt Stykke af Frakken fulgte med. — Det 
var en ængstelig, uhyggelig Situation: Hjertet steg 
og sank med hvert Secnnd, eftersom vi horte vore 
Egnes eller de Fjendtliges Hurraraab, og eftersom 
Ilden sagtnedes eller forstærkedes. Bi bleve derfor 
glade ved at see vor Uvirksomhed endt, idet vi erholdt 
Ordre til at rykke frem og tjene Artilleriet som Dæk
ning, saa meget mere, som vi fra de foranliggende 
Hoider haabede at kunne oversee Kampen. Men det 
regnede tæt, og Taagen laa lige paa Jorden. Fjen
dens Ildlinie udbredte sig imidlertid meer og meer 
til begge Sider, medens vor kortere og svagere Front 
retirerede, fljondtIægercorpset allerede tidligere havde 
erholdt Forstærkning af tre Kompagnier af 10de Ba
taillon, hvis 4de Kompagni var blevet detacheret til- 
hoire, ligeledes imod den Træbro, som hele Tiden 
spogte Folk i Hovedet; et Factum, der rigtignok gjor 
Begivenheden i Ovre-Stolk noget ubegribelig. I  
denne Retning horte vi nn ogsaa den ildevarslende 
Geværild, hvis sorgelige Resultater snart bleve meldte 
vor Brigade, men heldigviis forst efter at vi igjen
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havde kastet Fjenden noget tilbage og vundet en hold
bar Stilling. Vor Situation var critisk og forvcer- 
redes ved Taagen, der gjorde det umuligt at see Hun
drede Alen frem og rigtigt bedomme, hvad der pas
serede, eller hvorledes man kunde bode paa det. Vor 
Bataillon onskede ivrigt at nmatte udfore et Angreb 
i Retningen lige mod Passet ved Dedelspang, hvor
ved Fjenden vilde nodes til at trætte sine Flere til
bage, for ikke at afflceres fra Broen; men forst nu 
erfarede vi, at 1ste Vug 3die Reservebataillon, som 
horte til 1ste Brigade, havde fulgt General Schleppe
grell, der med 2den Brigade rykkede gjennem Stolk 
mod Grüauer-Skoven; 4de Liniebataillon var saaledes 
den eneste Reserve. Forat dække Batteriet tilvenstre, 
hvor Fjenden bestandigt udvidede sig mere, detachere- 
des Rousing med 1ste Compagnies Skytter i denne 
Retning; men da det lod sig forndsee, at denne For
stærkning var utilstrækkelig, sendtes et Dieblik efter 
4de Compagni og Resten af 1ste frem i den ovenfor 
omtalte Retning, lige mod Broen. Der var igjen 
hoie Hegn, som vanskeligt gjennembrodes, og efter- 
haanden sang Kuglerne os rask om Drerne; men med 
et lystigt Hurra gik det fremad gjennem Jægernes 
Kjæde, og vi standsede forst ved det sidste Hegn foran 
Skoven. Her indtog 1ste Compagni en Stilling, 
medens 4de Compagni rykkede mere tilvenstre, hvor 
Ilden var sagtnet, trængte ind i Skoven, svingede 
tilhoire og saaledes faldt Fjenden i Flanken. Im id 
lertid havde den Idee udbredt sig, at det var vore 
egne Jægere, vi havde foran os i Skoven, og en
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kjæk Unberofftcicr tilbod sig at ville gaae alene frem 
forat undersøge Sagen. Dette vilde jeg dog ikke 
tillade ham; men da Ilden et Dieblik ophorte,
traadte jeg lidt op paa Jordvolden og raabte af 
fuld Hals: „Er det Danske, som er inde i
Skoven?" — I  samme Dieblik traadte en Jæger, 
med Hestehale i Chacoten, op paa Skovhegnet og 
fyrede. Hurtigt sprang jeg ned; men tæt ved Siden 
af mig styrtede en Soldat til Jorden, truffen af en 
Kugle gjennem Halsen og Ryggen. Jeg antog Saa- 
rct for dodeligt, losnede Tornysteren, forat lægge ham 
den under Hovedet, og onstede ham i Tankerne en let 
Dob; men ligbleg og med en uhyre Anstrængelse
reiste han sig op, vaklede nogle Skridt tilbage og
sank igjen til Jorden. Denne Scene gjentog sig, og 
jeg gav nu en af hans Kammerater Tilladelse til at 
folge ham tilbage. Paa Lazarethet levede han endnu 
i uogen Tid. — Samtidigt hermed horte vi 4de Com- 
pagnis „Hurra!" vg Hornenes „Attaqneer!" i Skoven, 
hvis Udkant Fjenden forlod, .og vi ilede nu ligeledes 
frem. Et Dieblik efter vare vi i Forbindelse med 
hinanden, og Tydskerne flygtede mod Vest gjennem 
Skoven. Da vi havde naaet en sordeelagtig S til
ling langs en Skovvei og en hoi Jordvold, der tit- 
venstre strakte sig heclt ned til Mosen og Vandlobet 
foran Vedelspang, medens vi tilhoire stode i Forbin
delse med en Kjæde af 3die Iægercorps, gjordes der 
Holdt, eftersom vi udtrykkeligen havde erholdt Ordre 
til ikke at storme Broen ved Vedelspang, men kun at 
vinde en holdbar Stilling, der forhindrede Fjenden
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i at rykke frem og omgaae vor venstre Floi. Her 
var dobbelt Forsigtighed fornoden, da der siet ikke 
fulgte nogen Reserve efter, og hele den samlede Styrke 
af Brigadens Infanteri kun bestod i 2 Compagnier. 
Paa venstre Floi vedbleve imidlertid 4de Compagni 
og Lieutenant Rousing med vore Skytter at trænge 
længere frem, og jeg ilede derned forat tilveiebringe 
Sammenhold i Opstillingen. Her blev jeg et Dicblik 
alene i Skoven, og dette Dieblik vil jeg aldrig kunne 
glemme. Det var paa en lille aaben Gronning, 
rundt omgiven af tæt Skov; Taagen laa endnu lavt, 
og jeg kunde ikke see mange Alen frem; under Bu
stene opdagede jeg et blodigt, halvt afklædt Lig, saa godt 
som lige ved mine Fodder, og rundt om saae jeg 
efterhaaden flere, medens jeg alene famlede frem i Sko
ven. — Faa Dieblikke efter var venstre Floi kommen 
tilbage i Linie med os, og det var med en hjertelig 
Glæde jeg gjensaae den unge Lieutenant R ***r, der 
saa rolig og bestemt havde overtaget Commandoen i 
det asgjorende Dieblik og var trængt ind i Skoven, men 
som nu beskeden traadte tilbage mellem sine Folk, 
hvem han alene tilkjendte Wren. I  denne Stilling, 
som baade var stærk og af Vigtighed for hele B ri
gaden, forbleve vi under Resten af Kampen, men hver
ken uforstyrrede eller uvirksomme.

Imidlertid var Fægtningen tilhoire for os meget 
levende, og Batteriet Dinesen gjorde fortræffelig Virk
ning, stjondt det mistede betydeligt ved de fjendtlige 
Spidskugler; den fjendtlige Kanonild var undertiden 
temmelig hæftig, men af ringe Virkning. Vi erfarede
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fenere, at der havde varet baade et 6-pundigt og et 
12-pundigt Batterie imod os.

Flere Gange gjorde Fjenden igjen Forsog paa 
at kaste os ud af Skoven, ister paa venstre Floi; men
vi sparede vore Skud, til han kom os paa kort Hold,
og gave da pludseligt eu Salve, der hver Gang 
bragte ham til igjen at vende om. Ved et af disse 
Angreb, der altid indlededes med en stark Gevarild fra 
Fjendens Side, bleve 2 af Bataillonens flinkeste Of- 
ficierer, Lieutenanterne Rousing og H****e saarede. 
En Soldat kom op og meldte mig det samt bad mig 
sorge for, at den Forstnavnte blev baaren bort. Det 
skar mig i Hjertet; thi paa Als havde jeg flere
Gange disputeret med Rousing indtil Vrede, om hvor
vidt det paa Kampladsen kunde ansees for tilladeligt at 
hjalpe sine saarede Kammerater bort, og jeg paastod 
dengang, som altid, at dette burde J"gcn gjore paa 
egen Haand, medens en Bevægelse udfortes. Avance
rede man, vilde Hjælpen snart komme af sig selv;
retirerede man, vare alle Kræfter dobbelt fornodne, 
og man burde da kun soge at holde en eller anden 
Stilling, medens Ambulancebærerne og enkelte dertil 
udtagne Soldater hjalp de Saarede bort; men var 
det tilladt Enhver at hjælpe sin Kammerat tilbage, 
vilde man snart, navnlig under en OMrmte, blive 
alene tilbage som Kæmpende. Det anede mig ikke 
dengang, at dette skulde blive anvendt paa min kjæ- 
reste Den; men heldigviis vare Omstændighederne for 
Dieblikket ikke af den Natur, at en oieblikkelig Hjælp 
burde nægtes, og jeg sendte derfor en Underofficier ned
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mig, at der Intet var at gjore for ham, og da jeg 
troede, at han ikke var gaaet derned paa Grund af 
Skydningen, vilde jeg allerede i min Hidsighed lade nogle 
haarde Ord falde, da jeg i kort Afstand bag ved ham 
saae 2 Soldater, hvoraf den Ene tidligere havde 
varet Rousings Oppasser, bcere hans Lig, som hvilede 
i Feltkappen, op ad Skovveien. Taufe lagde Sol
daterne deres Byrde ned ved mine Fodder, og jeg 
gjensaae det Ansigt, der for faa Timer siden havde 
udtrykt faa meget Mod og Begeistring. Kuglen havde 
ramt et Bryst, der slog varmt for Livet, men ikke 
frygtede Doden, og som elskede Wren over Alt! 
Jeg knalede ned ved Siden af dette dyrebare Lig; 
med Haanden paa hans Bryst lovede jeg at opfylde 
min Pligt, som han havde gjort det, og onskede ham 
i Tankerne en salig Hedenfart. En saadan Dod havde 
han onsket sig, og en saadan Dod var han vcerdig!

Esterhaanden sagtnede Ilden, og Solen, der hidtil 
havde varet skjult af Skyerne, begyndte at skinne 
over Skoven, at tørre vore Klceder og at oplive vore 
gjennemfrosne Lemmer. Officiererne i Kjceden besogte 
hinanden og omtalte Dagens Begivenbeder. Nu kom 
ogsaa Oppasserne med Madkurvene, der vare meget 
velkomne; thi fra Midnat til langt over Middag havde 
vi kun nydt Biskuit og af og til en Mundfuld 
Brandeviin, som Soldaterne kappedes om at byde os, 
og den er unagtelig af en magisk Virkning, naar 
man er sulten og gjennemblodt; den behover Hverken 
at blandes med Peber eller Krud!
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Endnu engang tilsendte Fjenden os nogle Kug
ler , men langt nede fra Skoven, aftfaa ganske uden 
Dirkning; vi anede nok, at det kun var sorat skjule 
Afmarchen. Folkene laae endnu i Kjætten, men med 
Undtagelse af endeel Skildvagter sov de fast og trygt, 
uden at agte den hviskende Lyd over deres Hoveder. 
Fjendens Spidskugler gik i det Hele forbausende 
langt; flere Gange floge de under Fægtningen ned 
mellem smaa Flokke af Jægerne, som laae bag ved 
os, og disse begynde da at skyde paa os, saa at vi 
forst efter megen Raaben og Viften med Faner fik 
Ryggen fri. — Tilligemed et Par andre Officierer 
havde jeg tilsidst sat mig ned, lænet op til et Hegn, 
og medens den Ene. udmattet af Vaagen og An- 
strængelse, faldt isovn, talte vi andre To med en 
ænstelig Uvished om hele Slagets Udfald. Fra Ge
neral Schleppegrells Afdeling var der kommen sorge- 
lige Meldinger, og af Kanontordenen længst mod Vest 
havde vi en tidlang kunnet spore, at vore Tropper 
gik tilbage; vi befrygtede derfor, at Passene Vest for 
Langso ikke vare blevne forcerede og at en ny Kamp 
forestod den paafolgende Dag.

Da kom Adjudanten pludselig og meddeelte os, 
at Slaget var vundet, og Fjenden afmarcheret fra 
Ved elspang; Soldaterne kom paa Benene og jublede 
ved den lykkelige Efterretning. Med en Kjæde gjen- 
nemstreifede vi nu Skoven for at opsamle Ligene, 
m. m. Forst nu mærkede vi, at en stakkels Am
bulancesoldat, der hele Tiden havde ligget ro
lig i Groften, hvor vi stode, endnu levede; han
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blev baaren bort tilligemed en Slesvigholstener, der laa 
lige ved Siden af ham, skudt i Hovedet, hvorafFraa- 
den uafbrudt boblede frem, medens iovrigt kun en 
enkelt Krampetrækning forraadte, at der var Liv i 
ham. Rundt om os laae flere fjendtlige Lig samt 
Geværer og sammenrullede Feltkapper o. s. v: i saa- 
dan Omgivelser havde vi tilbragt flere Timer! 
Oppe paa den store Landevei bleve alle Ligene bragte 
sammen, og man betragtede, efter Dagens blodige 
Optrin, denne Bunke med mere Nysgjerrighed end 
Gru. Under Latter og Spog opsamlede Soldaterne 
en Mcengde Kanonkugler, som vare flaaede ned i en 
Bakke lige foran vore Kanoner; disse dødbringende 
Bud bleve nu brugte som et Lcgetoi. Bataillonen 
stillede igjen, og med vemodig Gloede marcherede vi 
derpaa ned over Broen ved Bedelspang. En stærs 
Mollebygning, lige tilhoire bag Broen, var forsynet 
med Skydeskaar; paa Bakkerne ligefor os vare For- 
skandsninger; Vandløbet selv var kunstigt opdæmmet. 
Overalt var der vel Spoer af Ddelæggelse; men So
len skinnede mildt, og Brystet aandede let: det var 
igjen den samme Folelse, som da vi om Aftenen den 
5te Juni, ester at de sidste Kanonskud vare faldne, 
ved den nedgaaende Sols rodlige Glands, fra Dyp- 
pelbjerg skuede hen over det prægtige Landskab i 
Sundeved!

Vi stege nu op ad Bakkerne Syd for Passet; 
Soldaterne sang lystigt op og fortalte hinanden hvad 
de paa denne Dag havde oplevet; Geledderne sluttede 
sammen, og man mærkede endnu ikke rigtigt, at der
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var ledige Pladser. Senere falde de mere i Vinene, 
og der gives Pladser, som for evigt blive ledige i 
Hjertet!

Vi marcherede forst til Tolk, hvor Bonderne 
gjorde stg Umage for at jætte venlige Ansigter op. 
Herfra foretoges en Recognoscering ned imod Schol- 
derup og Kahleby, hvor der sindes Broer over den 
temmelig betydelige Loither-Aa, som danner et Ter- 
rainassnit omtrent en M iil foran Midsunde. Paa 
det sidstnævnte Sted vidste vi, at Fjenden havde 
slaaet en Bro over Slien, og at et Par Brigader 
vare retirerede i denne Retning. Det bragtes i Er
faring, at Fjenden havde Broerne over Aaen stærkt 
besatte; Morset var faldet paa, og med vore faa ud
mattede Tropper var der ikke at tænke paa noget nyt 
Slag, som man rimeligviis havde maattet levere forat 
rykke frem til Midsunde, og Terrainet egnede sig til 
et haardnakket Forsvar, endog af en ringe Styrke. 
Der udsattes altsaa Forposter i nogen Afstand fra 
Aaen, og Brigadens Hovedstyrke gik tilbage til Rubel 
forat bivouacere mere sikkert og skjænke Folkene den 
Hvile og Ro, som de saa heilig trængte til. Denne 
Beslutning motiveredes allerede ved en Ordre fra 
Overcommandoen til 1ste-Brigade, om at nærme sig 
Hovedstyrken, der bivouacerede i og omkring Byen 
Slesvig. Medens den ovenomtalte Recognoscering 
sandt Sted, vare et Par Compagnier af vor Bataillon 
opmarcherede paa en Syd for Tolk beliggende Mark, 
hvor Fjenden havde havt en Signalstation og Bivou- 
acplads. Der stod en ftor Halmstak, hvoraf hver

9
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Mand snart hentede sig et Knippe, og vi sov saa fasi, 
at man næppe kunde saae os vækkede, da der igjen 
kom Ordre til Opbrud. Trætte og sovende begyndte 
vi vor nye Vandring, vraltende i det dybe Sand over 
Heden. Natten var meget mork; det begyndte at 
regne, og vore Delvisere forte os ofte vild, enten as 
Uvidenhed eller af ond Villie. Endelig ankom vi 
paa en stor Mark ved Nübel, hvor der anvistes os 
Natteqvarteer i den vaade Lyng; Halm var der ikke 
at tænke paa, da Fjenden havde brugt hele Forraadet, 
og Mad var ikke til at opdrive; men man trængte 
fremfor Alt til Sovn. Dette var imidlertid for Mange 
et uopnaaeligt Gode; thi da vi ikke noie kjendte Ho
vedstyrkens eller Fjendens Stilling og befandt os mel
lem en fjendtligsindet, fanatisk Befolkning, maatte der 
udstilles Forposter rundt om vor Bivouacplads. Det 
var tungt at udtage Folk til denne Tjeneste; thi de 
tre sidste Dsgn havde ikke skjænket mange Timers 
Sovn, og vi vare i hoieste Grad trætte, sultne og 
forfrosne. Soldaterne satte imidlertid et bedre Ansigt 
op, end jeg havde ventet, og et Par fortræffelige Un- 
derofficierer bidroge her, som altid, ved deres Exempel 
til at opmuntre Folkene. Saa sjokkede vi da et Stykke 
tilbage ad den Dei, vi vare komne, og dernæst gik det 
over Grofter og Gjærder, gjennem Moser og det hoie 
vaade Korn, indtil vi havde faaet udstillet en Kreds 
af Poster og placeret Feltvagterne saa hyggeligt som 
muligt, i Hjørnerne af et Par sanunenstodende Hegn. 
Endelig kom jeg tilbage til Bivonacpladsen, trak for 
Varmens Skyld et Par hvide Lærreds Buxer ovenpaa
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mine gjennemblodte Klader, fik et Par rene Strornper 
paa og begik den Forbrydelse at trcrkke Stovterne af, 
hvorimod jeg viklede mit Lcerredstelt om Benene, 
svobte mig ind i min Kappe og agtede at sove. Men 
det var en. altfor cergjerrig Idee; thi i samme Die- 
blik ankom 3die Icegercorps paa Pladsen, og jeg 
havde i dette Tilfalde nogle Oplysninger at meddele 
dem angaaende Forposterne. Med en fortvivlet Re
signation stak jeg igjen Benene i mine Vandspande, 
udrettede mit Wrinde og smed mig dernast igjen i 
Groften, hvor jeg snart sov sodeligt, uden at lade 
mig forstyrre af Blåsten og Regnen, der faldt tæt 
paa Heden og de hvilende Stridsmand. — Saaledes 
tilbringer man undertiden Natten efter et vundet 
Slag. Jeg vil overlade det til Enhver, selv at tanke 
sig Natten efter et Nederlag!

o-
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Sesoetlelfen af F rcder ikso r t
den 8de Februar 1851.

$ e n  24de Januar var vor Bataillon sidste Gang 
paa Forpost foran Kochendorf, Mühlhorst og Holm. 
De sidste Forpofttoure havde vel været mindre besvær
lige end hidtil; vi havde med stor Interesse besogt 
den fjendtlige Forpoststilling, der nu var aldeles for
ladt, og talt nogle forsonlige Ord med de fjendtlige 
Patrouiller, der venligt og beskedent kom os imode; 
men vi længtes nu dog, ligesaavel som Slesvig-Hol- 
stenerne, efter en Forandring af Forholdene og lidt 
Ro ovenpaa den lange, anstrængende Vinter. De 
store Kampe havde for lang Tid siden afgjort Striden, 
forsaavidt Vaabenmagt formaaede det; de senere For- 
postfægtninger med deres unyttige Offere lignede meest 
Comedier eller Snigmord, og vore Soldater doiede 
jo meget Ondt i de flette Ovarterer, hvor Svmefjed- 
rene endnu bestandig vare deres Sengklæder, og hvor 
Tiden nu faldt dobbelt lang, da man med hver Time 
ventede Ordre til Opbrud og Hjemmarche.

Den 25de om Morgenen, da vi aflostes fra 
Forposterne, rykkede vi op i Landskabet Schwansen og
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erholdt lidt bedre Qvarterer end hidtil, da der ikke 
tidligere havde vceret Indqvartering her, og vi ventede 
nu en Rastdag, for derefter at marchere enten til 
Eckernforde eller Flensborg og indskibes. Om Natten 
kom der Ordre til Opbrud, og næste Morgen stod 
Bataillonen med sit Train opmarcheret ved Grasholt- 
Kro, paa den store Chanssee mellem Slesvig og Eckern- 
forde. Her erfarede vi, at Marchen vel gik til det 
sidstnævnte Sted, men derefter Syd paa, ind i Dä
nischwold, hvor der forelobigt skulde tages Qvarterer 
i den store Landsby Gettorf. Det anede os altsaa 
nok, at vi skulde besætte Frederiksort, der, efter Ryg
tet, skulde overleveres de 'Danste den 28de Januar 
om Middagen Kl. 12, samtidigt med Kronværket.

Vi marcherede gjennem Eckernforde og langs 
Fjorden, ad Kieler-Chausseen, ind i Sckmellmarkerholz, 
hvor vore Patrouiller tidligere, medens Bataillonen 
laa i Eckernforde, ofte havde haft Sammenstod med 
Fjenden. Det var en smuk, klar Frostdag. I  Sko
ven gjordes der et kort Holdt for at spise Frokost; faa 
gik det igjen fremad med flyvende Faner og jublende 
Sang. Undervcis modte vi mange Hjempermitterede 
af den slesvigholsteenste Armee; Nogle faae ængstelige, 
Andre nedflaaede ud, og fra en eller anden herskabe
lig Eqvipage skuede vel ogsaa et lokket Juukerhoved 
med nndertrykt Foragt ned paa de smaa, trivelige 
Landsoldater, der kun smilede lidt selvtilfreds, uden 
hverken med Haand eller Mund at lade den hidtil faa 
overmodige, men nu ydmygede Fjende fole, at Seiren 
var deres. Omtrent ved Middagstid ankom vi til
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Gettorf og indqvarteredes. Det er en Prægtig Landsby, 
eller rettere Flcekke, midt i det rige Landskab Dänisch
wold, med en smuk Kirke, fra hvis Taarn man har 
en umaadelig vid Udsigt, og som af Fjenden havde 
været betydeligt forhoiet samt benyttet tilDagtaarn, hvor
fra man navnlig holdt Die med hele Sokysten fra 
Eckernforde til Frederiksort og med de Navnelinier, som 
herfra udgik til alle Sider. I  Aaret 1849 havde 
den navnkundige, qvindagtige Prinds af Sachsen-Co- 
burg og hans mandhaftige Gemalinde deres Hoved- 
qvarteer her. I  Eckernforde omtalte endogsaa de iv
rigste Slesvigholstenere ham som en stor Stymper. — 
I  Gettorf og Omegn tilbragte vi mt Tiden indtil den 
8de Februar. Vi besogte hinanden i Qvatererne, 
hvoraf nogle, paa de omliggende Herregaarde, vare 
særdeles gode, gjorde Udflugter ned til Canalen, hvor 
Overgangene endnu vare besatte af slesvigholsteenfke 
Dragoner, skjondt hele Canalen undertiden var t il
frossen, og talte ofte med disse Folk, der altid vare 
meget hoflige og enten glade over Krigens Ophor 
eller nedkuede ved de mange Uheld. Hvad de mere 
Dannede iblandt dem, saavelsom hele Egnens Bonder, 
især irykkede sig ved, var Toldgrændsens Flytning til 
Eideren, ikke alene fordi den gav det politiske Slesvig- 
Holsteen Dodsstodet, men især fordi den i Dieblikket 
greb faa forstyrrende ind i deres Handel og Vandel. 
Iovrigt var Stemningen hernede aldeles ikke fanatisk, 
og Bonderne modtoge os overalt med Velvillie, stun
dom endogsaa med Glæde, f. Ex. i Königsförde, lige 
nede ved Canalen. Undertiden forglemte de sig selv og
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talte mcb en vis godmodig Stolthed om, hvor ftor 
en Armee de havde kunnet stille og fode, hvor godt 
den var munderet, hvor tapper den havde fægtet; 
men altid endte det dog med: Gudskelov, at Krigen 
et fordi! — Aede ved Canalen talte jeg en Aften med 
en gammel Bonde, der havde været med ved Stral
sund og fanget den bcfjenbfe Frikorpsanforer Schill, 
som derefter blev skudt. Han talte med umaadelig 
Roes om General Evald. Ligeledes mærkede jeg en 
vis Stolthed hos de Bonder, der havde kæmpet med 
ved Sehestedt; de endte som oftest deres Beretning om 
Slaget med de vrb: „Ja, dengang vare Holstenerne 
og de Danske gode Venner. Det skulde de altid være, 
saa kunde de udrette Noget." — Med et Par Andre 
besogte jeg Sehestedt og læste med en vis Vemod de 
forskjellige danske og holsteenske Regimenters Navne 
blandede mellem hverandre paa det simple, men smukke 
Monument, der er opreist til Erindring om Seieren. 
Denne Kamp, der hos Almuen i Danmark næsten kun 
er kjendt af Navn, var baade blodig og hæderlig, og 
paa den beroede hele det Armeecorpses Frelse, der — 
ester Adskillelsen fra de Franske, som under Davoust 
kastede sig ind i Hamborg — over Lübeck og Kiel 
maatte tage sin Tilflugt til Nendsborg. Seieren ko
stede os over 500 Saarede og Dode; men Fjenden 
sprængtes deels mod Nord, hvor General Wallmoden 
allerede for Slaget var paa Matchen til Eckernforde 
forat afskjære de Danske denne Bei, deels mod Syd 
over Canalen ind i Holsteen, og de Danskes Bei til 
Nendsborg var saaledes aaben. Best for Sehestedt
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stege vi op paa en meget hoi Bakke, hvor det banste 
Artilleri havde taget sin sidste Stilling under Slaget, 
og hvor Forposterne senere udstilledes. Herfra havde 
man den herligste Udsigt over den store Wittensee og 
de hoie Bakker mellem den og Bistensee; mod Syd 
faae vi over Canalen ind i en tilsyneladende ode Egn 
afHolsteen, og i det Fjerne skimtede man Voldene og 
Taarnene af Rendsborg, hvorfra et Jernbanetog pust 
snart soer til Nenmnnster. Hvortidt havde ikke dette 
hurtige Bud i de forste Krigsaar bragt mange Tusin
der af tydste Hjælpetropper til Oprorets iltede, og 
hvormange nedslaaende Efterretninger vare ikke, navn
lig under det sidste Felttog, med samme Hurtighed 
bragte rundt til de oprsrste Embedsmamd, der, lige
gyldige ved Offrene, stjcelvede for deres selvlavede 
Slesvig-Holsteen og deres egne Hoiheder, eller til 
Modre og Hustruer, som med Angst og Gru gjennem- 
lob de lange Lister overQvæstede, Dode og Fangne!

Endelig brode 2 Eompagnier af Bataillonen op 
den 8de Februar om Morgenen og marcherede til 
Frederiksort, hvorfra Slesvig-Holstenerne i de sidste 
Dage med storste Iver tilsses havde bortfort alt I n 
ventarium, baade lost og fast. Teet udenfor Fæstnin
gen gjordes der Holdt paa en Bakke, hvorfra man 
havde en herlig Udsigt over Kieler Fjord og til de 
stærke Sobatterier ved Labor paa den holsteenste Kyst. 
Derovre vaiede endnu det sort-rod-gyldne Flag; men 
i Frederiksort var det stroget, og med Undtagelse af 
et Par Skildvagter ved Indgangen faae man ikke e t. 
Menneske; hele Fæstningen var som uddod. Den sies-
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vigholsteenste Commandant, en Preusser, som i 3 Aar 
med udmcerket Tapperhed havde forsvaret den uan- 
grebne Fæstning, var imidlertid underrettet om Tiden 
til Afleveringen, samt at denne skulde flee til Major 
Neergaard, enMand, derbaade ved Mod, Dygtighed 
og Pligtfolelse var anerkjendt i Armeen, og som 
ved disse Egenskaber, i Forbindelse med Humaniteet 
og det Modsatte af Pedanteri, i hoieste Grad havde 
gjort sig baade hoiagtet og elsket af alle Classer i 
4de Liniebataillon, som under Felttoget i 1850 havde 
den Lykke at staae under hans Commando. Et Par
Officierer begave sig nu ind i Fæstningen tilligemed
en lille Afdeling Infanteri, der skulde besætte Vag
terne. Lidt ester saae vi et comifl Syn, idet en sles- 
vigholsteenfl og en dansk Gefreider gik foran vor Aflos- 
ning til alle Poster og dernæst marcherede tilbage til 
Vagten med de afloste Slesvigholstenere, der, hvor 
krænkende denne Handling end maatte være for dem,
ikke kunde bare sig for at lee ligesaavel som vore Sol
dater. Et Dieblik efter stodte en Baad fra Land; 
den bragte de afloste Slesvigholstenere fra den sidste 
Fodbred Land af Slesvig til Dampskibet Bonin, der 
ventede paa dem ude i Fjorden, og som snart forsvandt 
med sin kostelige Fragt. Bataillonen rykkede nu med 
flyvende Faner ind i Fæstningen, hvor der opmar- 
cheredes paa en lille Plads, som mod Syd begrænd- 
ses af Dfficianternes Boliger, mod Dst af Comman- 
dantboligen, mod Nord af Barakkerne for de ovrige 
Officierer og Soldater og endelig mod Vest af Mar
ketenderiet. En Afdeling marcherede strax til Flag-
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batteriet, hvorfra Dannebrog snart hilsede de tydske 
Flag ved Batterierne paa hun Side Fjorden. Com
mandanten, der i det Udvortes var en meget simpel 
Person, og en Underofficier vare endnu i Fcestningen 

, sor at aflevere dens saakaldte Inventarium, der ho
vedsagelige« bestod af et Par gamle, vistnok ubruge
lige Kanoner, som havde været i Frederiksort, for Op
roret udbrod, og nogle Boger og Papirer, ligeledes 
fra tidligere Aar. De tvende nævnte Individer vim
sede omkring med en kjendelig uhyggelig Folelse og 
bade blot om at komme afsted; Commandanten brod 
sig siet ikke om at saae Ovittering for Noget. Han 
har rimeligviis frygtet for, at Soldaterne skulde komme 
ind i Barakkerne og fee den forskrækkellige Odelæggelse 
samt det Svineri, der forefandtes, og at noget af det 
overflodigeSkarn da skulde være kommet over hans 
Hoved. Men han kunde være ganske rolig; vore 
Soldater solte sig altfor meget ved at have indtaget  
en Fæstning og at see Slesvigholstenerne gaae bort 
som vaade Hunde, til at de, selv uden de Komman
derendes Indskriden, vilde have tilladt sig nogen For
nærmelse imod ham. Commandanten og hans Led
sager forsvandt imidlertid, og vi begyndte nu at nn- 
dersoge de Ressourcer, som her forefandtes til at gjore sig 
Opholdet taaleligt. I  Commandantboligen fandtes 
kun de 4 Vægge samt nogenlunde hele Vindner og 
Dore; men i Barakkerne vare disse to sidste Ting al
deles ikke tilstede. Ei alene Ruderne, men Vindues
stolperne vare sondersiaaede, og de faste Sengesteder bræk
kede ned; paa nogle Steder vare Mure indsiaaede, og
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i  Officiersværelserne var alt Betræk revet af Væg
gene. Hertil fom, at alle Slags Ureenligheder og 
gammelt Straa m. m. fra et langt Tidsrum vare 
efterladte, eller vel rettere samlede sammen overalt. 
Foran Marketenderiet var et svcert Ierngelænder ved 
den hoie Steentrappe med Magt styrtet ned i Gaar
den: det Hele var Slesvigholstenerne vcerdigt! Heldig- 
viis havde vi medbragt uldne Tcepper, Halm og Brænd
sel; medens Nogle gjorde reent, kogte Andre, og in
den Natten vare Soldaterne saaledes nogenlunde ar
rangerede; Officierene laante et Par Borde og Stole 
i Officianternes Boliger; paa Gulvet redte vi med 
Halm og de fortræffelige uldne Tcepper, som vi, t i l
ligemed saa meget Andet, havde General Hansen at 
takke for, og saaledes havde Coinmandantboligen alle
rede antaget et, efter vore Fornodenheder, temmelig 
hyggeligt Udseende; endvidere erfarede vi, at der var 
en ret god Restauration, hvor Middagsmaden stod 
paa Bordet, — det overtraf alle Forventninger!

Efter endt Maaltid lagde vi os tilsengs, og efter 
endt Hvile stode vi op igjen, for i de faa Timer, vi 
ventede at tilbringe i Frederiksort, at see os rigtigt 
om. Mod Sosiden er Fæstningen meget stærk og 
imod Landsiden ikke saa ubetydelig, som man har 
villet gjore den til, skjondt den beherskes af nogle 
tæt udenfor liggende Hvider, hvorfra man med nogle 
Granatkanoner snart maatte kunne stikke de fleste Byg
ninger ibrand; men der sindes ogsaa en stor Proviant
bygning, som nu var indrettet til et bombefrit Blok- 
huus, og hvori den Deel af Besætningen, der ikke var
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fordeelt i Doerkerne, kunde opholde og udhvile sig. 
Fcestningeus Volde ere under Krigen sorhoiede og ud
bedrede betydeligt; i den meget brede Grav ligger en 
Roekke af Udenværker, og foran disse strækker sig en 
Mose af flere hundrede Alens Bredde næsten heelt 
rundt om Fæstningen, saa at et Stormangreb er meget 
vansteligt. De to Indgange, der findes, fore gjeunem 
en Dække af detacherede Værker med Grave og pas
sive Forhindringsmidler. Saalænge Kielerfjord ikke 
var os aaben, og Slesvigholstenerne havde fri Com
munication med Holsteens Kyst, saa at de derfra kunde 
erholde Proviant, Amunition og Aflosning eller For
stærkning af Tropperne, vilde dette'Punkt have kostet 
os langt Mere at indtage, end det var værd. Hele 
Fæstningen er vel omtrent § saa stor som Cidadellet 
ved Kjobenhavn og bestaaer af 5, dog ikke fuldstæn
dige Bastioner, hvoraf kun 3 vende mod Landsiden. 
Med en 16 Stkr. svært Skyts, baade mod Soen og 
Landet, et bevægeligt Feltbatleri og 6 Compagnier 
Infanteri maatte og burde man kunne holde Fæstnin
gen i nogen Tid, hvis. der ikke fortes en betydelig 
Mængde svært Artilleri op imod den.

Den 8de, da vi ankom til Frederiksort, var Dek
ret slet. og det regnede stærkt hele Eftermiddagen; 
den 9de saae det derimod ud til smukt Deir, og jeg 
foretog derfor en lille Ridetour ned til Canalens Mitn- 
ding ved Holtenau, hvor der staae tvende Steenstotter, 
een paa Landet og een ude i Havet; derpaa red jeg 
langs Canalen, der er af omtrent 100 Alens Bredde 
og bugter sig som en Flod mellem Bakker og Skove,
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ned til Knoop, en Herregaard, som Baade ved fin Ho
vedbygning og sin yndige Beliggenhed fan sættes 
ved Siden af Augustenborg. Da jeg kom tilbage til 
Frederiksort, spistes der Frokost med Sabelen ved 
Siden og Geværet i Haanden, ikke paa Grund af en 
Allarmering fra Fjendens Side; men 2 Compagnier 
af 1ste Reservebataillon rykkede strax efter ind i Fæst
ningen for at afløse os, og vi skiltes fra Frederiksort, 
uden senere at fole faa megen Lcengsel ester den, som 
medens vi endnu laae i Gettors og beleirede den.

Jeg har glemt at fortælle, at vi ved vor An
komst fandt nogle stesvigholsteenske Soldater, fodte 
Slesvigere, i Arresterne; de forklarede naturligviis 
alle, at de vare meget uskyldige og kun arresterede, 
fordi de vare dansksindede; i Straffejournalen stod 
der, at En as dem sad sangen for Cujoneri, en An
den, fordi han vilde desertere o. s. v.; hos en Sles- 
vigholstener var det jo ret onskværdige, fljondt ikke 
agwærdige Egenskaber, og jeg antager, at de senere 
ere blevne frigivne og sendte til deres Hjem.
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Den tappre Landsoldat.

ttpver Dag tcenker jeg tidt og mange Gange paa 
mine stjceggede, trofaste Kamerater derovre; thi det 
Hele staaer endnu saa levende for min Tanke, at jeg 
synes, hele Armeen maa vcere samlet derovre. Jeg 
kan ikke tanke mig, at denne store Masse er oploft 
og splittet ad, og at det er Scierherrerne fra Fredericia 
og Idsted, der nu i forskjellige Coustümer passere mig 
forbi som Tjenere og Lastdragere, eller thronende hoit paa 
en Bryggervogn eller et Las Torv. Og dog er der tidt i 
en saadan Lastdragers eller Torvebondes Ansigt Noget, 
der, selv uben Skjag, erindrer mig om den tappre 
Landsoldat. Undertiden, naar jeg tilfaldigt seer en 
saadan Karl stift i Dinene, hilser han mechanist og seer 
paa mig med det samme venlige, godmodige Ansigt, 
som naar jeg besogte Soldaterne i deres Vagthytter 
en Vinternat, eller naar de strakte sig om Morgenen paa 
Feltvagten, sovnige og forfrosne, eller som naar vi stod og 
ventede et Angreb, eller i Kampen, naar Kuglerne floi 
dem om Drerne, kort sagt, — som de a l t id  saae 
ud derovre! Saa falder det mig forst rigtig ind, at 
hine 40,000 Mand ikke längere staae med Svccrdet 
i Haanden, beredte til Kamp, fra Midsunde til Fre-
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deriksstad; faa mindes jeg med Vemod og Smerte 
den Dag, da vi sidste Gang skiltes ad, og at det 
Hele nu er forbi! — Men man tor jo ikke onske, at
hine blodige Optrin skulde gjentages, selv om nye
Seire ventede bs. Dannebrog vaier jo stolt og frit 
paa det gamle Dannevirke, der i den nyeste Tid sandt 
de samme heltemodige Forsvarere mod fremmed Over
last som i Oldtiden og Middelalderen. Ledet er jo 
hængt ilave, — faa kan man ikke forlange Mere! 
Vel blinke de smukt i Solens Glands, de dragne 
Svært) og de Tusinde Bayonnetter; vel klinger det stolt, 
»aar Kanonerne lade deres vægtige Stemmer hore, 
og stolt er det at see Mænd staae opreist, hvor
Kuglerne beskrive deres blodige Baner; men det tn aa
dog Altsammen have en Ende, og »aar Enden er god, 
faa er Alting godt!

Jeg kan ikke lade være her igjen at citere den 
herlige Cuirasseer i „Wallensteins Lager":

„Sværdet ei duer t il Plov eller Lee;
Ester det kun en blodig Host man kan see.
Os gronnes ei Marken, os modnes ei Kornet.
Ved Klangen af Hornet 
Soldaten iler ustadigt assted!
For ham har Arnen ei Ly eller Fred.
Han drager de store Stæder forbi 
Og den eensomme Hytte ved vildene S ti 
Og Landsbyen med de bugnende Agre,
Hvor Pigerne hoste, milde og fagre.
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Siig mig, hvad cr Soldaten værd,
Naar ei han sin egen M e  har tjær?
S il eget Værd maa man anerkjende 
Hvis ikke man vildt sial myrde og brænde."

Men den danske Soldat er ligesaa lidt bleven 
raa som overmodig i Krigen. Han har doiet meget 
Ondt og feet Kampens blodige Dffere; men naar 
Slaget var endt, har han deeltagende og forsonlig 
forbundet en saaret Kammerat og deelt Madposens 
Indhold med en fangen Fjende, naar det ikke var 
Frivillige, „for det Skarenstoi kunde jo ha'e blevet 
hjemme!" —  I  Ovarieret har „Mutter" sjeldent 
kunnet klage over ham. Soldaterne kjendte i det 
Hele taget Selvtægt saa lidt, at de undertiden kom 
til Officiererne og naivt klagede over, „at Mutter var 
saa krakilsk, saa hun ikke vilde laane dem Sloven til 
at røre i Kjedelen med eller en Spand til at hente 
Vand i." —  Born holdt Soldaterne altid uhyre 
meget af, og man kan ikke tænke sig omhyggeligere, 
taalmodigere Barnepiger, end de vare; de kunde bukke 
sig tyve Gange ned forat optage en Steen eller Sligt, 
som et Barn lunefuldt blev ved at kaste fra sig. 
Om Sommeren, naar Omstændighederne tillode det, var 
det deres storste Glæde at gaae med i Marken forat 
arbeide eller bære Malkespanden hjem for Pigerne, selv 
om disse var grimme som Natten. Med hvilken 
Alvor og Opmærksomhed bivaanede de ikke bestandigt 
Feltgudstjenesten og talte om Prædikenen lang Tid 
efter, ligesom jeg flere Gange fandt dens Indhold
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opskrevet i deres Dagboger. Desuagtet messede og 
prcedikede de mange Gange, baade naar vi laae ind- 
qvarterede i en Kirke etter paa Marken, og Indholdet 
var da just ikke det meest gudfrygtige; men stråledes 
er den menneskelige Natur jo nu eengang beskaffen!

Nersten i hvert Compagni var der et Par Folk, 
som ved deres Exempel og Spog, deres Sang og 
deres Spot vidste at holde Lystigheden og Modet 
vedlige „til enhver Tid." De vare ligesaa elskede af 
atte raske Soldater, som frygtede af de Gjerrige, 
Dovne og Feige, hvoraf der jo naturligviis overalt 
findes enkelte. Uafbrudt lyder det paa Marchen: 
„Det er ingen Under, at Du trækker stiat>au paa 
Skankerne idag, Jens, for Du veed nok, at „der er 
t il os," naar vi har taget Stabsqvarteer derude i 
Mosen, hvor Du flyttede dine Forposter sidst, da 
Faarene gjorde Svcermattaque paa din Stilning om 
Natten!" — „Har Du faaet solgt din Generalfor- 
pleining idag, Peer? Du seer saa glad og saa sulten 
ud." — Om end o g saa disse Satirer ikke vare vittige, 
udsvede de dog en betydelig Indflydelse, og Soldaterne 
frygtede dem ligesaa meget som de Foresattes Paa- 
mindelser. Men disse samme Satyrikere ere tillige 
de bedste, godmodigste Folk as Verden, der gjerne bære 
en Tornyster eller et Gevær for en træt, iovrigt 
flink Kammerat og dele Feltflastens sidste Draabe med 
den, der torster. Skal der udstilles Vagter om Natten 
efter en anstrængende Marche etter sendes Snigpa- 
trouiller ud i critiste Tilfælde, ere de altid parate; 
men man maa give dem Lov til at ironisere over
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deres egen Forfatning, ligesaa vel fom man hoster 
Frugterne af deres Spot over de Andre.

En temmelig fremtrædende Egenskab hos Sol
daterne var deres Forfængelighed. Havde En faaet 
en Hite af stint Klæde, kneisede han og følte sig strar 
en anderledes Karl, og havde En anskaffet sig en Vest 
rned Solvfnore, saa var Frakken eller Troien flaaet 
langt tilbage, og han faae ofte rned en selvtilfreds 
Mine ned ad sig, ligesom der stadigt hvilede en 
Mængde ftraalende, misundelige Dine paa ham. 
Paaklædningen har en uhyre Indflydelse paa Solda
ternes Humeur, og en velklædt Armee besidder en 
Selvfelelse, som vist næppe kan forenes rned pjaltede 
Klæder. Med deres Toilette vare Folkene yderst 
omhyggelige, endogsaa paa Forpost, og et Speil var 
en Nodvendighedsartikel. — Det var et c omist Syn, 
medens vi bivouacerede, om Morgenen at see disse 
sovnige, skjæggede Væsener sidde langs Vandgrofterne 
forat vadske og frisere sig, hvilket Sidste især foretoges 
med særdeles Omhu og optog en betydelig Tid; thi 
saalænge som blot et Par Haar skeiede ud fra den 
store Bukkel foran Dret, blev der spyttet paa Fingeren 
og dreiet med Kammen og feet i Spetlet, indtil Alt 
var ilave. Men det var ikke nok for deres Skjon- 
hedssands, at Haaret foran var langt og sad stift 
i den bekjendte Bukkel; bagi maatte det ogsaa 
været rigtig tæt og glat afklippet, hvorfor man over
alt, paa Marken, og i Gaardene faae Haarklipnings- 
scener, der varede hele Timer og udholdtes af De-
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linqventen, der sad med Ansigtet deb cesset af de lange 
Forhaar, med en monsterværdig Taalmodighed.

Ligesom vi havde enkelte Sangere, der paa M ar
chen næsten aldrig bleve trætte af at synge og, naar 
vi kom i Ovarteer, endnu bleve ved, indtil de selv 
faldt isovn, saaledes var der ogsaa Enkelte, som be
sad en næsten dæmonisk Udholdenhed i at blæse paa 
Clarinet eller Floite. Solen brændte. Stovet laae 
singertygt over det rode, ophedede Ansigt, hvorfra 
Sveden dryppede ned; men Klarinetten var som 
manet fast t il disse Læber, der, drevne af en indre 
Nodvendighed, -fremtvang Klagetoner, som dog, blot 
ved at angive Tacten, lettede Marchen betydeligt for 
os Andre, der næsten vare qvalte af Hede og Stov 
eller segnede af Træthed. Spillekanterne havde rig
tignok den Lettelse, at Kammeraterne ofte bare deres 
Gevær og undertiden Tornysteren med. Saasnart 
vi vare komne i Qvarteer, havde spiist, vadsket os 
og taget en Luur, saa vækkedes man ogsaa af Sp il
lekanterne, der i Loen eller andetsteds indbode til 
Dands, en Opfordring, der sieldent blev forsmaaet. 
Snart completteredes Brigademusiken, som Soldaterne 
kaldte den, med Trommer og Ladestokke, der brug
tes som Triaugler, og Dandsen gik lystigt i Skjorteærmer, 
med Dandstovler og Trotofler; der klappedes i Hæn
derne og trampedes i Gulvet; de gamle, skjæggede 
Soldater dandsede med Iver og Alvor, med blufær
digt nedslagne Dine og de Arme, hvis Hænder holdt 
hinanden, stift strakte ned mod Gulvet, indtil de fattige
Tællepraaser vare brændte ned i de udhulede Torv,

10 *



148

der tjente som Lysestager, og de trætte Lemmer sandt 
Hvile i Svinefjedrene.

Endnu staaer det tilbage at sortcelle, hvorledes 
vore Soldater vare i Kampen selv; men hvad vidner 
vel bedre derom end Resultaterne af disse 3 Aars 
Slag og Fægtninger. — Ved Slesvig kæmpede vore 
Soldater 10 Timer mod en overlegen Magt, for de 
bukkede under; ved Dyppet og Midsnnde kæmpede 
de mod en ligesaa overlegen Magt og seiredc; ved 
Idsted kæmpedes der en heel Dag mod en Fjende af 
omtrent lige Styrke i en yderst fordeelagtig Stilling, 
og vore Soldater led og blodte, men seirede dog ved 
deres Udholdenhed og Selvtillid; ved Fredericia og 
Frederiksstad er der gjort Vidundere baade i Angreb 
og Forsvar. Og alt dette er opnaaet ved moralsk 
Styrke, ved den levende Folelse for Pligt og Mre, 
ved Udholdenhed og ved Tillid til de Commanderende, 
der heller ikke have sparet sig selv. Det, der udmær
ker vore Soldater, er et jævnt, roligt Mod og en 
religieus Hengivenhed, der tilsammen ligesaa lidt lade 
dem stye som soge Doden eller stræbe efter person
ligt at udmærke sig, og endelig en monsterværdig 
Disciplin, som Ingen har beundret mere end Fjenden 
selv. Vore Soldater gjore i Almindelighed ikke mere 
end netop at opfylde deres Pligt, men heller ikke 
mindre, og med fimdanne Soldater er det netop, at 
en duelig Anforer maa kunne gjore Underværker! 
De holde ikke faa meget af Patrouillefægtninger og 
Skjærmydsler, hvor der, uden noget Resultat, efterla
des et Par Saarede og Dode; men naar Slaget
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skal ftaae, og vi Alle cre mcb, faa vide de hvgd de 
ville, og faa ville de hvad de vide der stal flee. 
Paa Marchen og ved Forposterne ere vore Folk ud
holdende og paapassende, muntre og taalmvdige, 
naar man kun vifer dem den Godhed og Deeltagelfe, 
fom man skylder dem. Paa lange Marcher, i glo- 
dende Varme og S tov, er der Flere, som ere sunkne 
om af Mathed og Anstrcengelfe, end der have klaget 
og klynket, og naar man faa blot fandt et roligt 
Sted, hvor der kunde hviles, eller en Kilde, hvor den 
glodende Torst kunde lcedstes, vare de paany lutter 
Liv og Lune; Sangen istemtes med dobbelt Lyst, og 
Clarinetterne hvinede dobbelt gjennemtrccngende.

Hvilke Aftener og Morgener have vi ikke tilbragt 
efter hine Dage i Midten af Juli 1850, da hele 
Armeen bevcegede sig fra Jylland og Als ned imod 
Jdsted! — Den 16de Juli om Morgenen marcherede 
1ste og 2dcn Brigade med endeel Artilleri og noget 
Cavalleri fra Als i to Colonner frem gjennem Sun
deved til cn Linie mellem Sogaard, ved den store 
Chaussee gjennem Slesvig, og Gravensteen. Efter 
denne Marche, der paa Grund af Varmen havde 
vceret meget ansträngende, stod vor Bataillon paa 
Forpost om Natten, og næste Morgen samledes hele 
Styrken igjen paa et Par store Marker mellem Lundtofte 
og Sogaard, hvorfra 5te Brigade med endeel Artilleri 
og Kavalleri rykkede frem i en lang. tætfluttct Co- 
lonne og forenede sig med os. Det var et stolt Syn 
at fee disse mange Tropper af alle Vaabenarter med 
de blinkende Hjelme, Sabler og Bayonnetter, og mellem
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dem de lange Rækker af Kanoner, der snart flnlde 
tale deres stolte, alvorlige Sprog. Morgenen var smuk, 
og Sindet var let; Tanken ilede frem og slog Fjen
den, for man endnu havde seet det Miudste til ham. 
Endelig satte disse store Masser sig i Bevægelse; 
Colonner af alle Vaabenarter rykkede ud paa den 
store Chaussee, hvor man hverken fremad eller tilbage 
kunde see Enden paa Toget. En Escadron soer os
forbi, og midt i den red til almindelig Glcede et
velklcedt Fruentimmer, rimeligviis en Marketenderske. 
Infanteriet bolgede frem. Artilleriet fulgte efter med 
sin hule Rumlen, Hestene fnysede, Sablerne klang, 
og Hjertet sang. V i mcrrkede i Begyndelsen ikke, at
Veien kun gik over den golde Hede, at Solen brcendte
varmt, og at Stovskyerne stode tætte, ubevægelige 
omkring os. Det var en af disse stolte, lykkelige 
Ungdomsdage, som aldrig udslettes af Erindringen!

Efter en i hoieste Grad anstrængende Marche an
kom vi ud paa Eftermiddagen til Plainen foran Bau, 
og efterat denne By var afsogt, samt Arvantgarden 
skudt længere frem, bleve Geværerne satte i Pyrami
der, og vi maatte hvile. Lidt tilhoire laa Bau og 
foran os Cruusaastoven, hvor nogle Soldater, som 
sendtes ud paa Recognoscering, snart fandt en ypper
lig Kilde, der lædskede mange tusinde Tunger. — 
Aftenens Ko lin g begyndte; de Mange, som af feber
agtig Torst og Mathed vare faldne om paa Veien, 
indhentede os nu; Tornystrene bleve lukkede op, 
og alle blot nogeuluude undværlige Ting „permittere
des;" Stovterne bleve til Sko, og Stromperne t il
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Sokker; Skafterne trevledes op, og Traadene vikledes 
omkring Gevccrpyramiderne, faa at det Hele faae ud 
fom et Spindevcev; nogle lystige Hoveder holdt Auc
tion over alle de permitterede Sager, der laae adspredte 
over hele Marken. Proviantvognene ankom nu; 
Brod, Flcrsk og Brcendeviin uddeeltes, og der holdtes 
et Maaltid, som kunde gjcclde baade for Frokost, 
Middags- og Aftensmad, da vi for den fortærende 
Barme In te t havde kunnet spise hele Dagen igjen- 
mem. — Endelig kom der Ordre til Opbrud. Tor
nystrene spcendtes paa Ryggen, Geværet toges i Hviil, 
Commandoordene lod, og under jublende Sang fatte 
disfe Masser sig i Bevægelse og marcherede i for- 
fkjellige Colonner op imod Ban eller, fom vi, ned til 
Cruusaastov. Fra en stor, prægtig Bygning tilven- 
stre for Beten straalede en Mængde Lys ud i Mar
ket, og Musikken spillede lystige Milodier udenfor: det 
var General Schleppegrells Hovedqvarteer. — I  det 
næste Dieblik marcherede vi ind paa en dunkel Side- 
vei i Skoven tilvenstre og naaede snart Kobbermollen 
med dens mange Udbygninger og de samme Dag 
odelagte Forstandsninger. Nogle af Folkene beordre
des til at koge, forat der ved Opbruddet næste Mor
gen kunde være Noget at tage i Madposerne; nogle 
Poster udstilledes, og vi Andre lagde os tilhvile un
der aaben Himmel i Gaarden, hvor vi snart sov fast 
og trygt efter Dagens Anstrængelser og dens mange 
vexlende Indtryk. Den netop omtalte Kogning, naar 
man efter en lang Marche kommer modig til Hvile
stedet, var Soldaternes modbydeligste Bestjæstigelse,
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og havde det beroet paa dem, vilde de hellere have 
undværet al Maden; men for Sundhedens Skyld var 
det nødvendigt, og naar de vaagnede om Morgenen, • 

stive af Nattekulden, ved Kokkenes Raab: „Træd an 
til Flæsk!", node de med kjcndelig Velbehag den varme 
Suppe eller LErterne og stak Resterne af Sulet i 
Madposen. Men Kokkenes Function var rigtignok 
ikke misundelsesværdig; til Lyden af de Andres 
Snorken maatte de vadske Kjodet, antænde Baalet og 
skumme Kjedlerne, der næste Morgen næppe vare tomte 
og skurede, for de spændtes paa Ryggen og saa 
„Marche!", i den glodende Varme og qvælende Stov, 
nd'cn at have sovet eller hvilet i det sidste Døgn. 
T il dette Arbeide commanderedes Folkene naturligviis 
paa Omgang.

Næste Morgen vaagnede vi noget stive af Natte
kulden og Duggen, og noget omme af Brostenene, 
som havde været vort Leie om Natten; men den varme 
Suppe ventede. Solen stod allerede hoit paa Himlen, 
Kobbermollen, Skoven, Kruusaaen og de hoie Bakker 
paa hiin Side af samme dannede det herligste Land
flab. Det Hele var Liv og Bevægelse, Munterhed og 
Sang. Nogle af Soldaterne gjorde endnu Toilette, 
Andre lappede paa Buxerne eller stoppede Stromper; 
Nogle fiskede, Andre stegte Flæsk; Nogle holdt Stor- 
vadsk i Anen, Andre spadserede i Haven og besaae 
Ruinerne af de stærke, nu afbrændte eller nedbrudte 
Palisaderinger ved Overgangen over Anen. Jeg gik 
cn lille Strækning igjennem Skoven og kom ud paa 
en hoi Bakke, hvorfra jeg kunde oversee endeel af den
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yndige Flensborg-Fjord mob Byen og et stort Stykke 
af Angelen, gjennemstaaret af utallige Hegn, hvorover 
Adelby-Kirketaarn og en Mængde Vindmoller hcevede 
stg. Gjennem min Kikkert saae jeg hist og herBayon- 
netter blinke derude og troede at hore enkelte Skud; 
men hvad agtede man dem! Det var ikke for at stjcer- 
mydsle med Fjenden, vi vare komne; dernede ved Id - 
sted skulde 70,000 Mand modes til et blodigt Stcevne, 
og vore 100 Kanoner lade deres vigtige Stemme 
hore. Derfor var det, vi vare komne den lange Dei, 
med skarpe Svcrrd og skarpe Skud, med Iver og 
Kamplyst, med retfcerdigt Had og med ædel Harme. 
Derfor samledes idag 40,000 Stridsmcrnd omkring 
Flensborg By; derfor lod Sangen frit og kjcekt fra 
de fremrykkende Colonner, der med Mod og Tillid i 
Hjertet og med en Forudfolelse af Seiersglceden gik 
Fjenden imode!

Gid den Aand, som dengang besjcelede Folket og 
Armeen, lernge maa leve hos begge! Gid Armeen 
maa fole en cedel Stolthed ved disse store Minder og 
altid Deere ligesaa beredt til, med Glæde at taale de 
storste Anstrcengelser og offre Livet for Sandheden og 
Wren, for Fædrelandet og dets himmelfaldne Banner, 
der hellere maa farves ti Gange med Blod end een 
Gang vanceres! Gid hine faldne Kermpers Aand maa 
besjæle hver Krigers Bryst, naar Hornet igjen kalder 
til Daaben og til Kamp! Gid Officierer og Soldater 
maa besidde ligesaa meget Mod og Dygtighed, lige
saa megen moralfl og Physisk Kraft, ligesaa megen 
Begeistring og Darme, som hine 40,000 Mand, der
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den Dag rykkede gjennem Flensborg By, for at feite 
ved Idsted, Midstinde og Frederiksstad, for at leve 
med Wre, eller doe — fo r Wren!

Og gid Nationen ikke blot vil mindes hine Seiers- 
dage, der fremkaldte Jubel hos Alle, og hvorfor den 
saa smukt viste sin Taknemmelighed mod de hjem
vendende Krigere, mod de Syge og Saarede, mod En
kerne og de Faderlose. Gid den ikke blot vil forsorge 
Invaliderne, reife Mindestene over de Faldne og lade 
„den tappre Landsoldat" fo rstenet vare et Vidne for 
kommende Slagter om Nationens Taknemlighed mod 
den levende; — men gid Slaget ved Slesvig med 
det Blod, som der blev udgydt for Wren, uden at 
kunne tilkcrmpe Seieren, maa minde Staten og Fol
ket om Nodvendigheden af, a lt id  at have en stark 
Armee, der baade besidder Selvfolelse og Anerkjendelse, 
og om de Opoffrelser, Armeen i Fredstid har Ret til 
at fordre af Nationen, som Gjengjald for de Offere, 
den selv bringer i Krigen. Gid man ikke blot vil 
tiljuble Tropperne, naar Fjenden staaer ved Landets 
Grandser, eller naar Seieren er vunden; men gid 
man, ved gode militaire Institutioner, vil gjore Armeen 
stark nok til at mode en udvortes Fjende, uden forst 
ar lade den betale blodige Larepenge, — saa vil Armeen 
ogsaa nok havde sit gamle Ry og ikke blot kampe for 
F a d re la n d e t og Wren, men ogsaa med sit Blod 
ssge at afbetale sin Taknemmelighedsgjald til N a
tio n e n !



(Uddragne af forskjellige fkrevne Viseboger.)





I.

S c  Alses Piger jeg aldrig glemmer 
For deres -lide Kjcrrlighed;
Thi denne Kjcrrlighed de meest fornemmer 
For dem, som er i Soldaterstand.

Jeg saae i Dster, jeg faae i Vester,
Jeg saae i Sonder, og jeg saae i Nord, — 
Jeg saae jaa mange smukke Piger dandse; 
Men aldrig saae jeg den, jeg saae ifjor!

Jeg har forsvoret at drikke Brcendeviin,
Jeg har forsvoret at spille Kort;
Men jeg har -eilet til en alsisk Pige, — 
Det er det Bedste, som jeg har gjort!

— Di heised op vore Seil jaa hvide 
Og feilet) bovt fra det gronne Land;
Bed Stranden stod der en lille Pige,
Hvis salte Taarer paa Kinden randt. —
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—  Nu kan jeg flet ikke til Dig komme. 
Kan ikke ride, kan ikke gaae;
Men jeg vil vente, til det bliver Sommer, 
Saa seiler jeg over Bolgen blaa.

Og kommer Tiden, at vi skal reise
For udi Krigen at drage hen.
Jeg vilde onske, jeg kunde komme 
T il Dig og favne min bedste Ven.

— Farvel, Du sode lille Alses Pige! 
Farvel min Kjæreste og min Den!
I  tretten Uger har vi sammen været 
Og drevet mangen glad Time hen.

M in Vise flutter jeg; den er tilende, — 
Jeg har ei Tid til at skrive meer.
De Alses Piger dog jeg aldrig glemmer
For deres blide Kjcerlighed!

II.

S u b til Flaskerne er tomme.
Og saa længe jeg har en Skilling i min Lomme, 
Saa ville vi drikke Kong Frederiks Skaal,
Hvad enten den er udaf Bly eller Staal.
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Men faa gjcelder det at vcere rolig, 
Fornoiet og glad,
Dn, tappre Btcends Krone,
Du danske Soldat!

En kjcek Ofsiceer
Kan have udi Felten mange tusind Plaseer, 
Naar Hornene klinge. Trommerne slaae, 
Naar Fanerne svinge. Kanonerne gaae.
Men saa gjcelder det at Deere rolig, 
Fornoiet og glad.
Du, tappre Mcends Krone,
Du danske Soldat!

Udi Sorg, udi Nod
Jeg veed, at jeg i min Uskyldighed doer.
Om jeg doer udi Sengen, eller og ltbi Felt', — 
Jeg veed, at jeg doer som en tapper Krigshelt: 
Men det gjcrlder kun at vcere rolig,
Fornoiet og glad,
Du, tappre Mcends Krone,
Du danske Soldat!!
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III.

(Fragment.)

Ä len  vi, som Kongen tjene,
Di kunne nok fornemme.
Vi ere kun lidt estimeert.
Dog Soldat at være,
Det er dog en 2Ere,
Som ikke er saa lidet værd.
Naar de Andre sodt til Hvile kunne gaae, 
Maae vi ofte vaage og passe paa.
Jeg vil et skrive meer om slige Ting;
Thi Enhver det just ei vil forstaae!

IV.

9 tn  er vi alle rykket bort 
Fra vores Fodeland;
Di reise baade hid og did 
Udi Soldaterstand;
Di reiste baade hid og did 
Fra vore Venner kjær;
Gud veed, om vi den Glæde netaer 
At tale med dem meer? —-
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Et Brev jeg nu vil strive hjem 
Alt til min Ven faa fjerr;
Jeg skriver, at jeg ligger her 
I  Staden Sonderborg;
Jeg skriver, at jeg lever blandt de alsiske Moer, 
Som dagligt for mig ftaaer;
Men det er ei de Dukker smaa.
Som hjemme paa Lolland gaaer.

Ak, Verden er faa fuld as Svig,
S  aa salst, bedragerisk;
Man mcerker ikke ret dertil.
Forend man er deri!
Derfor Enhver, som har eu Ven 
Og Kjcrreste udvalgt.
Bor fremfor alle Andre den 
Dog elske overalt.

Jeg haaber, at min Lykke ei 
Bli'er derved dog forspildt!
Saalcrnge jeg kun sporger, at 
M in Ven gjor Ret og Skjal.
Lev altid vel, min sode Ven,
Ihvor Du reiser hen;
Men bliv bestandig huld og tro 
Imod din bedste Ven! —

il
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V.

fo rhen  bu var Du min eneste Tanke,
Forhen ba var Du min kjcerlige Den;
Hver Dag jeg lcengselsfulb til Dig mon' vanke, 
Danbrebe lcengselsfulb hjemab igjeu.

Nu bine Venner bet ville forbybe.
At jeg Dig mere maa tale og see.
Derfor fra Dinene Taarcrne flybe.
Derfor er Hjertet faa opfylbt af Vee!

Hvor jeg omvanker paa vilbeste Deie,
Stebfe bit Billebe folge skal mig,
Og uaar jeg lcegger mig ncb Paa mit Leie. 
Tanken bog stebfe skal m c  hos Dig.

Jeg er fornoiet, hvab Skjebnen v il skikke, 
Skjoubt jeg er eenlig og ganske forlabt.
Skaalen er skjcenket, — jeg vil ben ubbrikke. 
Om bet eub bliver veb morkeste Nat!

Lab saa kun Derben, lab Lykken kun fare!
Ene til Gub vil jeg sætte min Lib.
D il Du mit Billeb kun trofast bevare.
Skal jeg taalmobig henstibe min Tib.
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Den, som jeg eengang mit Venskab har givet. 
Skal indtil Doden forblive min Den.
Slet ingen Magt formaaer det i Livet 
At kunne rive mit Hjerte fra Dig.

Den, jeg mit Hjerte har givet i Eie,
Skal jeg forblive min Levetid huld;
Ingen sig derfor flal lægge iveien,
For jeg nedsænkes i forteste Muld!

VI.

Sangt fra sin elskede Fader og Moder,
Langt fra sin Pige og favreste Mø,
Langt fra sin Søster og langt fra sin Broder 
Fandt mangen Angling for tidligt sin Død.

Det er for din Skyld saa mange maa lide. 
Hertug, hvor kan Du forsvare din Daad?
Alle vi saa tappert for Kongen vil stride
At Du skal skuffes, trods alle kloge Raad.

Pogt Dig, Forræder, kom ikke meer tilbage! 
Fly fra dit Als og det deilige S lot!
Der nu man horer kun Sukke og Klage,
Hvor Du har levet saa prægtigt og godt.

11*
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Fred, æble Fred, kom dog atter tilbage!
Alle saa inderligt længes efter Dig.
Nu forst erkjendes de henrundne Dage,
Som haver blomstret og gjort os lykkelig.

Langt fra mit elstede Hjem jeg omsvæver.
Kastes omkring paa det brusende Hav,
Soger min Fode paa fremmede Steder,
Har kun de Glæder, som Herren mig gav.

Sommetider pleier man at ligge saa stille. 
Sommetider seiler man for foielig' Vind, 
Sommetider truer os Stormen den vilde,
Saa man vender om for i Havn at gaae ind.

Regnen og Stormen sig reiste gefærlig.
Seil stoges sonder, og Skibet fif en Læk!
Veiret og Vind gjorde Reb og Seil besværlig,
Saa at Enhver maatte kaldes tildæks.

Anden Dags Morgen, da Solen fremtræder. 
Skinned den saa deilig, saa rod og saa varm.
Oppe paa Dækket vi torte vore Klæder,
Dnfled at hvile udi vor Piges Arm.

Skaal for Kong Frederik! Han længe skal leve! 
Skaal for vort Danmark og for det danske Sprog! 
Skaal for de Ssmænd, som om paa Havet svæve. 
Kæmpe saa tappert for gamle Dannebrog!
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Skaal for Captainen, og Skaal for vore Lige! 
Skaal for de Brsdre, som fætter os iland! 
Skaal for min yndigste, deiligste Pige,—
Gid hun maa leve saa sorrigfri som jeg!

VII.

@ne saa er Du min inderlige Glæde!
Du kun kan stille mit Sind udi Ro.
Tusinde Taarer for din Skyld Diet væde;
Altid er jeg forrigfuld, og aldrig er jeg fro.
Der findes ikke nogensteds den Lyst, den Venlighed, 
Som kan fordrive al min Tungsindighed!

Gaaer jeg ved Stranden, paa Mark og i Enge,
Da er der slet ingen Glæde for mig.
Deilige Frugter paa Grenene hænge.
Hvorover Hjertet dog ellers fryder sig. —
— Der sindes ikke nogensteds den Lyst, den Venlighed, 
Som kan fordrive al min Tungsindighed!

Gaaer jeg i Skoven, for min Sorrig at glemme. 
Skoven giver Eä)o, alt efter sin Klang,
Nattergalen sjunger der ogsaa med sin Stemme:
Det er dog ellers en frydefuld Sang! —
Der sindes ikke nogensteds den Lyst, den Venlighed, 
Som kan fordrive al min Tungsindighed! —
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Tcenk paa bin Den, saalamge fern Du lever,
Tcenk, at han lever saa eeuligen hen;
Tcenk, at for bin Skylb saa vibe ban svcrver.
Haver i Verben flet ingen anben Den!
Saa kommer vel igjen tilflbfl ben Lyst, ben Venligheb, 
Som kan forbrive al min Tungsinbigheb!

VIII.

Äom, Pige, tag Glasset i Haanben 
Og brik saa en srybesnlb Ska al!
Her Glasset bet sylbes t il Ranben, — 
Di brikse bet brebsnlbe M aal! — 
Kling klang! Kling klang!
Her til vor Sang
Di briste bet brebsnlbe Maal!

Drik, Benner, be robeste Draaber 
Og vcer ikke sparsom bermeb!
Det er en gob Doctor i Sorgen 
Og giver os Munterheb.
Kling klang! Kling klang!
Her til vor Sang
Di brikse bet brebsnlbe Maal!
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O Pige, som sad ved min Side, 
Kom her og hviil i min Arm!
T il Hjertet de Draaber sig snige. 
Og Kjcrrlighed brænder saa varm. 
Kling klang! Kling klang!
Her til vor Sang 
V i savnes og kysses saa omt!

IX.

SJtcb Sorrig og stor Smerte 
At skrive staaer mig an:
Dn har saa falsk et Hjerte,
Saa falsk som Skum paa Vand. 
Da jeg Levvel mon' sige 
Og drog ad Holsteen hen, ja hen. 
Jeg tænkte ei, min Pige 
Hun svigtede sin Ven.

\

Jeg reiste saa frimodig 
Fra Staden Kjobenhavn 
Hen til de tydste Lande,
For der at gaae i Krig,
At stride for min Konge 
Og for min kjcere Ven, ja Ven, 
Just derfor var jeg kaldet 
At gaae i Krigen hen.
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Og da jeg nu var kommen 
T il Als, den lille O,
Da faldt mig udi Tanker 
Igjen min kjære Mo.
Der blev vi indqvarteret 
Enhver alt paa sit Sted, ja Sted; 
Jeg strax mig monne sætte 
At skrive til min Den!

M in Skrivelse jeg sender 
T il Dig paa Sjællands Kyst;
Du mig ei mere kjender.
Som var dit Hjertes Lyst.
M it Hjerte har Du saaret;
Jeg tro'de paa dit Ord, ja Ord; 
Du har eu Anden kaaret.
Og Falskhed i Dig boer.

Hvor vil Du Dig henvende,
Naar Du Dig tænker om?
Du veed. Du ei unddrager 
Dig Herrens strænge Dom!
Jeg til min Gud vil bede 
For Dig, min utro Den, ja Den, 
At han Dig Held berede,
Ihvor Du vandrer hen. —
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X.

rind s Ferdinand han red udi Skoven faa gron,
I  sin Klcedning saa skjon;
Han red med sine Venner alt t il Tidsfordriv;
Han tomste ikke paa, det skulde koste hans Liv.

Lille Life var altid faa venlig og mild.
Ja, var yndig og snild;
Hun var ogsaa ndi Skoven spadserende frem;
Hun tænkte ikke paa, hun skulde dod bæres hjem.

Da Prinds Ferdinand faae lille Life faa stjon 
Udi Skoven faa gron,
Hans Hjerte det brændte af Kjærligheds Glod;
Han ousted at omfavne den yndige Mo.

Prinds Ferdinand sig nærmed lille Life med de Ord, 
Som hun ogsaa forstod:
„Jeg vil onste, at Du maatte finde Behag 
I  hvad fom jeg af Dig vil begjære idag!"

Lille Life hun svared beskeden og bold.
Men dog rolig og kold:
„Jeg med Flid stal opfylde Alt, hvad I  begjær. 
Alene blot undtagen at have Jer kjær!"
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P rinds Ferdinand da hug nt eb sin Sabel saa blank- 
Lille Lise nedsank;
De andre smaa Jomfruer, fom vidste et Raad, 
Fortalte til Hr. Ankerstrom den grusomme Daad.

Hr. Ankerstrom hatt sukked og bad til sin Gud
For sin elskede Brud:
„Har Prinds Ferdinand hugget lille Lise ibjel,
Saa skal det aldrig mere ham i Verden gaae vel!"

Hr. Ankerstrom han kaldte paa sin Tjener saa ung: 
„Det vil falde Dig tungt;
Idag skal Dn ride t il Prinds Ferdinand saa stor 
Og bede ham at folge lille Lise til Jord."

Prinds Ferdinand han svared: „Du sige kan ham:
Jeg skal gjore ham stor Skam;
Jeg skal lægge ham hos Lise udi hendes Grav, — 
Jeg skal od elægge ham som en Krigsmand saa brav!"

Fem Hundrede Helte, som til Krigen var lært.
T il at bruge sit Sværd,
Dem tog han nu med sig og drog saa afsted;
Han vidste, at Hr. Ankerstrom var ivrig og vred.

Prinds Ferdinand han spurgte: „Hvorledes staaer det t i l 
I  den sørgelige Tid?
Jeg synes, at Du drager din Sabel saa blaa;
Du har din Hjelm og Harnisk og Handskerne paa!"
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Hr. Ankerftrsm ham svared: „Du fortjener at doe; 
Du har myrdet min Mse,
Du har myrdet min Brud og min elskede Den;
Men forend om et Aar jeg det hævner igjen!"

Prinds Ferdinand han svared: „Pas Dit paa Dig selv. 
Om Du vil fare vel!
Her udenfor Doren holde fem Hundred Mand,
Og endnu et Par Tusind kan rustes af mit Land."

Da Hr. Ankerstrom han saae denne væbnede Magt, 
Som ved Doren holdt Vagt,
Han raabte: „M in Gud, haver D it mig forladt?
Skal ogsaa jeg i Graven nedlægges saa brat?" —

Men han svang sig saa brat paa Prinds Ferdinands Hest, 
Som ved Doren var fæst';
Saa gav han den Sporen, — af Kræfter den sprang. 
Det funked efter Hoven, og Steenbroen sang.

Om to og tyve Dage til Rusland han kom 
Til den Keiser saa from.
Den Keiser han kunde ud af Vinduet see.
At Gangeren, der fnyste, var flnmhvid som Snee.

Da Hr. Ankerstrom var kommen til Keiserens Port, 
Faldt hans Hest dod til Jord; 
lindskjondt denne Ganger var saa modig og grum. 
Der laa den nu dog, farvet i Blod og i Skum! —
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Hr. Ankerstrom han sagde: „Jeg er kommen idag 
For at melde Dig en Sag:
Prinds Ferdinand har Lise ndi Graven nedlagt;
Nu efter mig han soger nd af yderste Magt."

Hr. Ankerstrom han kneeled for-Keiseren ned.
Som ynktes derved:
„Nær Du ikkun rolig og ved et freidigt Mod; 
Saadanne snart din Fjende Du skal see for din Fod!"

Prinds Ferdinand blev kaldet til den Keiser saa bold, 
Og stietten blev holdt:
„For det skjerndige Sabelhug, D it lille Lise gav.
Skal Boddelen med Dxen dit Hoved hugge af!"
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