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Fortale.
a jeg h a r tro et M a n g e afN y sg jæ rrig h ed h a r onsket a t hore
en F o rtæ llin g cm vor Udmarsch til S le s v ig , og vi S o ld a te r
ei rtiundtlig nole kan erindre A lt i sin sande S am m en h æ n g, vil
jeg som S o ld a t og som ben, der er noie bekjendt meb denne
R eise, forsaavidt te n a n g a a r mig og dem som v are i m it Folge,
udvikle den i sit sande Lys, og sim pelthen beftrive, hvordan R ei
sen h a r g aaet. J e g h a r sogt faa m eget m u lig t a t folge den
rene S a n d h e d , m en skulde nogen a f mine Læsere være af m it
F olge og opdage noget U rig tig t, bedes han godhedsfuld a t ville
u n derrette m ig derom , saa Feilen kan blive re tte t. Læseren vil
sinde de fleste D age udeladte eller ubenævnte, og det kommer deraf,
a t enten h a r T ildragelsen tilh o rt flere D ag e eller blot det dag
lige L iv , og Læseren kan her faa vide saa m e g et, a t han kan
forestille sig R esten. A lt hvad jeg h ar vist som nogen F o ra n 
d ring e r beskrevet, og Resten falder a f sig selv. J e g beder Læ
seren godhedsfuld a t undskylde de F eil, som med B ogens S a m 
m ensætning ere fo rbu n d ne, da jeg kun h ar m in U nderviisning
fra O rngangsftolen fom B a r n og nu er blot simpel S o ld a t.
A lton, den 25de S e p tem b er 1850.
Forfatteren.
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Lste Kapitel.
U dm arschm s A arsag saavidt den er m ig bekjendt.
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S lesv ig begyndte, som almindelig bekjendt, for
nogle A ar tilbage Hertugen af Augustenborg at finde
sig misfornoiet med at staa under den danske Konges
Overherredomme, og sogte af den Aarsag saameget
som muligt at fjerne sig derfra; han onflede at vcere
Konge over S lesvig og Holsteen med flere Stæ der, og
komme under nærmere Forbindelse med Tysiland. I
den Hensigt forenede han sig med Kongen af P reu s
sen, Prinsen af Noer, tilligemed Flere som troede der
ved at vinde. Je g har selv feet Kopi af mange Skri
velser, som flal være flrevne imellem dem, og som si
ges at være fundne paa Hertugens S lo t ester hans
Undvigelse, hvilke fremvise flere Aarsager til O proret,
og hvorledes de have sogt at betage Kongen af D an 
marks Opmærksomhed og Tvivl desangaaende. O m 
sider flal de have taget S agen alvorlig an og flal deels
have -lokket, deels truet de M ilitære i Slesvig og Holsteen, saaet Hjælp af Preussen og Hannover og siden
efterhaanden af mange tyfle S tater, og sogte ved M agt
at frasige sig det danfle Overherredomme. • Krigen be
gyndte da for Alvor, og de Danfle fik saaledes ingen
Tid til at faa ordnet sig for det Forste; men da dette
flede efter kort T ids Forlob, og da der kom mange
Frivillige fra Norge og S verige, fik Slesvig-Holstenerne nok at bestille. D e forsvarede sig tappert paa
begge S id er, leverede flere S la g og mistede meget Folk
indtil de D anfle endelig vandt en herlig S eier ved

Fredericia Fæstning den 6te J u li 1819, hvorefter freßgv
Partier behovede Hvile. T il ten Ende oprettedes cn
Vaabenstilstand, som vedvarede eet Aar, og Regierin
gen blev overdraget Hr. von Tillisch, Greve til Eulenburg; men efter Jndvaanernes Tilstand ftnlde der
vcere Militcrre i hver Stad, thi de kunde ikke indbyr
des forliges; om Manden var tysk saa var Konen danst,
Forældrene tyske saa Born ene danfte og omvendt. Stod
den ene Broder i danst Tjeneste, saa stod den anden i
tyst, og stråledes Herskab eg Tjenere, Naboer og de
som boede sammen i een Gaard, Ingen stemte overeens i det Hele, de kunde ikke taalc at se eller tale til
bvcrandre uden at ovcrstjelde hverandre for tyste eller
danste Hunde, Utroe, Meenedere, Modpartiste, Oprorere, Uærlige o. s. v. At saadan Tilstand kunde til
vejebringe Enighed var umuligt; Slagsmaal kunde op
sum, der kunde koste Liv og Blod endog i Fredens
Dage. For at forekomme saadan Uorden, sendte Hs.
Majestæt Kongen af Norge og Sverige endeel Solda
ter, der stulde opretholde Orden, indtil der enten blev
Fred eller Krigen igjen begyndte. Denne Reise faldt
da paa Nummedalste og Valdcrste nationale Musteteerkorps, 1ste gevorbne Jægerkorps fra Christiania,
endeel af Fredrikstads nationale Artilleri og endeel na
tionale Kavallerister fra Frederikshald samt Musik fra
1 Brigade, fra Norge. Og paa Værmelands Muske
teer-Regiment, Ostgetlands Livgrenadeer - Regiment,
Ekaanste Musteteer-Regiment, Venders Artilleri, Skaanste Husarer, Kronprinsens Husarer og Værmelænder-res, fra Sverige, General Hr. Malmborg.
Ldet Kapitel.
Udmarschens Begyndelse den I2 te August 1849.

Eng og Ager stod i sin fulde Flor og srembod et
fijont Syn saavel for den der eiede samme, som for
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den der Intet ctcdc bereif. Ageren var gron endnu,
men gav dog allerede gode Forhaabm'nger om et godt
Kornaar. Hoet var allerede modent for flere Dage
siden, men Jndhostningen funte formedelst en jevn Regn
ikke begyndes forend t Førstningen af August Manned,
da Veiret blev stadigere, og vi begyndte da Alle med
den fornoielige Forretning at indhoste det af Gud faa
rigelig givne Ho. Pludselig fik vi, som nylig vare feerdige med Aarets Ercmtie, der for Rekrutterne havde
varet i 50 og for de ældre Soldater i 20 Dage, O r
dre at være fardige og mode med alt vort Toi ved
Telthuset den !3cc August om Morgenen Kl. 3, be
lavede paa Afmarsch til Slesvig. V i maatte altsaa
forlade Hjemmet den 12te og ligge i Narheden af Telt
huset om Natten for betimelig om Morgenen at frem
mede i fuld An trak. Efterat have ordnet vore Sager
der, Marscherede vi ned til Nands fjorden ved Steensrud i iland, hvor vi stege ombord paa Dampstibet Le--ven for dermed at seile til Hadelands Glasværk, hvor'
vi ankom omtrent Kl. 4 Eftermiddag. Derfra mar
scherede vi til Steen paa Ringeriget og laa i Gaardene
deromkring til om Morgenen, da vi fik Ordre at mode
paa Krogkleven Kl. 5 for der igjen at opstilles og fort
sætte til Christiania; vi kom der omtrent Kl. 8 Aften
og fortsatte til Etterstad. Her anbragtes Telte for os
til at ligge i , baade i vandt og tort Veir, og kuns
paa lidt Rughalm paa den bare Jord; mange Penge
vilde til, for Fødemidlerne vare meget dyre, og vi
havde kun faa Penge, som snart gik op. I denne T il
stand forblev vi i nogle Dage, til vi den 20de defile
rede for He. Majestæt Kongen, og vi bleve kun til
næste Morgen paa Etterstad, da vi fore derfra, som
senere stal beskrives.
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3bte Kapitel.
Rnscn fra Christiania til Sendcrborg.

Solen skinnede deiligt, Himmelen var klar og Guds
store Gjerninger frembod et skjont Syn i den unge
Skares Dine, der den 21de August om Morgenen tid
lig stod fcerdig til at forlade Foedrelandet i det uvisse
Haab oftere at faa det at se. Nu blev et Feltkorps
sammensat af Nummedalsie og Valderfte Korps, og Alt
blev sat i behorig Orden. Derpaa marscherede vi ned
paa Huustangen paa Agershuus Foestning, hvor vi
defilerede for Hr. General Wedel, som bod os et kjcerligt Farvel og en lykkelig Reise til det fremmede Land.
V i toge nu Afsked med ham og vort kjcere Fodeland
med Mod og Munterhed som det kunde anstaa os som
Soldater, der staar fcerdige til enhver Tid at tjene
Kongen og Fodelandet i Liv og Dod med Mod og Tro
skab. Ja om end Mange af os et kunde domme om
hvorvidt vi derved kunde tjene Fodelandet, faa over
lod vi dette til dem der bedre forstod Sagen. Idet
vi overgave os i GudS Haand fulgte vi vore Office
rer paa den ubekjendte Vei, uden Frygt for nogen Fa
re, og stege ombord paa 4 seilfcerdige Skibe, der stulde
oversore os. V i stilede, ledsaget af et Dampffib, til
Filtvedt t Chriftianiafjorden, hvor vi for Modvind maatte kaste Anker, og hvor vi bleve liggende til om Afte
nen den 24de, da Vinden blev bedre. V i lettede An
ker for at drage videre og naaede forbi Fcerder ud i
Nordsoen den 25de omtrent Kl. 10 Formiddag, hvor
Vinden blev os saaledes imod, at vi ei kom stort frem
ad, men kom dog omsider saa langt at vi til alle S i
der råbte Land af Syne. Om Aftenen saa vi et Land,
som Sofolkene sagde os var Christiansands Stift i Norge,
et Dampskib seile os forbi til samme Kant vi stulde,
men drog ncermere ester Landet og forsvandt snart;

vi onstede at dette stulde kommet os til Hiælp, men
derom var heller intet Haab. Solen kastede sine stjonne
Straaler paa Havet, der ligesom opslugte dem, men
den sidste Bjergspidse vi fimte oine kastede Solstraalerne ind i vore Hjerter og erindrede os om vort Hjem,
som vi for faa Dage siden havde forladt, og som vi
ei vidste enten vi kunde faa se mere eller ikke; thi Guds
Naad ere urandsagelige og hans Veie usporlige. Nom.
11 Kap. 33 V. Snart tabtes det for vore Dine og
vi toge i vore Hjerter Assted med Fcedrelandet og be
gav os siden til Hvile. Skibet gyngede stærkt faa stør
ste Parten bleve meget syge, men Gud holdt sin bestjærmende Haand over mig, saa jeg den hele Tid und
gik Søsygen. Jeg holdt mig saa meget som muligt
paa Dækket og snart saa vi kun Himmel og Vand;
det regnede undertiden, saa jeg for ei at blive vaad
skjulte mig under Dækket. Stormen blev meget ra
sende og Skibet syntes tidt at ville hvelve, det hop
pede ligesom af en Bølge paa en anden, øg underti
den ned i de dybe Dale mellem Bølgerne, og da saa
det ud som vi der for bestandig stulde sundet vor Grav,
men vi stolede paa Gud og paa Søfolkenes ufravige
lige Mod, vi saa paa hvorledes de lobe af en Mast
i en anden ligesom et Egern og viste sig glade hvor
ledes Veiret saa ud. Saaledes gik Tiden hen indtil
vi naaede Skagens Fyr paa Jyllands nordligste Spidse
i Danmark. Herved opvaktes de næsten halvdøde S ol
dater, som kom frem af sin Dvale, ligesom Myren om
Vaaren, for at bese dette fremmede Land. Her saa
vi istedetfor gran- og fyrrebevorede Klipper kun stjon
ne Bøgelunde med store Agre og Sletter og smaa i
Klynger byggede Huse. Vcirmollevinger saaes at svinge
sig paa enhver liden Forhoining og Alt saa meget stjont
ud, hvilket vi ved Hjælp af det klare Veir havde Ad
gang til at betragte. Vinden var os imod, men dog
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gik det fremad, faa vi famme Aften ankrede \ M iilS
Vei nordenfor Frederikshavn, fom var den forste Handclsstad, vi faa t Danmark og forste Gang v i ankrede
paa danst Grund. Ncrste Morgen fik vi god Vind,
faa det gik hurtigt fremad og vi faa tildeels Land paa
begge Sider, deels intet Land paa nogen Sidc. Saaledcs asverleude kom vi saalaugt som til Fyen, hvor
vi ved at trete om cit Odte fik Vinden imod, og Nat
ten kom og forgik med en stet Seilads. Da Morge
nen brod frem, faa vi Oen Als til Hoire og Slesvig
til Venstre, men Vinden stilledes mere og mere, faa
at vi omtrent Kl.
aldeles ingen Vind havde, og
Skibet gled kun med den Fart det var kommen i, me
dens Vinden endnu vedvarede; snart ophørte den al
deles og Roret kunde ikke mere styre Skibet, det laa
stille og vendte sig som det vilde, men vi vare alle
rede komne faa langt, at jeg ved at klatre overst i den
hoiestc Mast faa Byen Sonderborg paa Als. Luften
var klar og Solen fin i nede smukt, og vi faa det stjonne Land med fine store Sletter, fatte Bøgelunde og
næsten modne Agre, der viste os Guds herlige Forsorg
for sine Skabninger i ethvert Land. Der laa i Hav
nen mange store Orlogsstibe, Dampskibe og Kanonbaade, der alle vare rede til Forsvar mod ethvert An
greb. Dcr kom fra et Orlogsskib en ung Sooffieecr
ombord paa vort Skib, som efferat have talt et Par
Ord med Hr. Kapitain Drovn begav sig tilbage til fit
Skib. Snart kom et Dampskib feilende, som vi haabede skulde ledsage os iland, men det feilet c os kun
meget noer, Folket faa paa os og det drog fin Vei.
Det lakkede nu allerede over Middag, og vi begyndte
at tro ikke at komme iland ten Dag, men snart kom
et and et Dampskib, som tog os paa Slccbetoug og forte
os hurtig iland. V i stege ftrav iland og bleve ind
kvarterede i Byen Sønderborg. Da vi havde spist til

Middag, gik vi ud og saa efter de andre Skibe, af
hvilke L kom samme Aften, men det 3die kom ikke, og
vi ventede derpåa forgjæves i 2 Dage; paa dette Skib
vare mine bedste Bekjendte og Barndoms Venner, saa
Længselen hos mig efter dets Ankomst var stor. V i
begyndte nu at bese os i Staden; i alle Gader vrim
lede det af danske Militære tilhest og tilfods, de vare
meget gjestfrie, bade os ind i bogierne og Vertshuscne
og viste sig venlige. I Staden var et stort Slot, som
sagdes at have tilhort Hertugen af Augustenborg, men
nu brugtes til Kaserne for de derværende Soldaterg
vi gik ind til dem og strar blev der hentet Brændeviin til at traktere os med, hvorpaa de fortalte os om
sine Bedrifter i Krigen, som vi horte paa med Op
mærksomhed. Disse vare af Kjøbenhavns Livgarde til
fods og udmærkede sig ved sin (Størrelse og sine Huer.
Den Mindste iblandt dem var 68 Tommer og deres
Huer var af loddent Bjørneskind omtr. Z Alen hoie og
næsten saa brede i overste Ende og saa lodne, at Haa
rene skjulte dets Skygge. Det var et stolt Syn at se
disse Folk med sit store Skfceg til Parade, hvilket vi
ofte gjorde. De, som vare frie fulgte os op paa Kirkegaarden og viste os de Faldnes Grave, hvilket var
et bevægeligt Syn. V i saa ogsaa Lieutenant Lovenstiolds Grav, en Son af Norges Statholder, samt
flere baade norske, svenske og danske Officerers Grave.
Du vil, kjære Læser! ligesaagodt som vi kunne tænke
dig disse Graves Udseende, og hvilke ulykkelige Skab
ninger vi Soldater ere, der til enhver Tid maa staa
færdige til at vove vort Liv eller' betages Brugen af
vore Lemmer og gjores til Krøblinge for hele Livet,
alene for at Landets ovrige Jndvaanere med Fred kunne
røgte deres Kald. Medens den civile Embedsmand
spiser sunde og gode Retter ved et dækket Bord og sover født i sin gode Seng i Hjemmet, maa Soldaten-
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saavel i ondt som godt V eir sove under aaben Him
mel paa den bare Jo rd og spise daarlig ja tildeelS
bedcrrvet M ad, og oste med sin fulde Oppakning gaa
flere Dage i R ad i Krigens vilde Roedsler, og mangle
selv disse T ing, uden deraf at hoste den mindste Nyt
te ; men trods Alt dette er han munter og soger at
tjene sit Fodeland med M od og Trostab i Liv og D od,
uden derfor at begjccre anden Lon end ceres for den
han er, og naar han kommer hjem erholde saa meget
for Arbeite, at han med Familie kan leve et sorgsrit
Liv. Je g forlanger ikke, at Nogen stal give os Noget
for I n te t, men at der kunde tilveiebringes Nceringsveie for os, som kunde udholdes og som ikke kunde stade
Nogen det ringeste paa hans Formue. Je g haaber.
In g en vil se surt paa mig, fordi jeg «åbenhjertig ud
taler mine Tanker og fremkommer med den rene S a n d 
hed, som den der allerede kjender den Urolighed, S o l
daterlivet medforer. Hvad jeg og mine Tjenestebrodre
rkke kjender staar os og dem som ester os bliver S o l
dater tilrest at prove.
I Sonderborg saa vi paa begge S id er af Sokilen
Batterier, der havde vceret benyttede i Krigen, og R u 
iner efter S laget. Ligeover for Sonderborg fortaltes
at have vceret en meget stor Bondeby, som nu var ode
lagt paa et P a r Huse noer, der i en liden D a l vare
beskyttede for Kanonkuglernes odeloeggende Kraft. O ver
S undet var en B ro lagt paa B aade og Pram m e, som
de aabnede, naar Skibe stulde passere det.
4 de Kapitel.
Reisen fra Sønderborg og Opholdet i H aderslev til N y ta a r.

D en 1ste September ved S olen s O pgang v arV eiret fljont, roligt og stille. V i havde den M orgen faaet
O rdre at vcrre fcerdige og fremmode Kl. 7 med alt
vort Toi. Esterat vcrre ordnede, marscherede vi ned
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til B ryggen og steg ombord t et stort Dampskib, kal
det V aldem ar, font bragte os til Ö resund, 8 M ile fra
S onderborg, hvor vi stege iland og ndlossede vor Amunition, som medfortes i Kasser. M anden paa G a a r
den v a r forjaget as de Tyske, men de gjenvcerende Folk
lod os saa Kaffe, D l og Brcrndeviin, og V eien lige
ned til Kysten var bestroet med Blom ster. R u iner ef
ter Krigen vistes, Vcegge og T ag vare sonderskudte
og Kanonkuglerne havde gjenuemfaret Husene og odelagt M ob lerne. D et lakkede mod Aften og vi begave
o s saasnart muligt paa Veien. O v eralt modtoges vi
af B onderne med Velkomsthilsener og H u rra ra a b . V eiene vare blomsterstroede og Folk modte os med M a d
og Drikke for at vederkvccge os. Endelig kom vi til
2 Bondebyer, hvor N attekvarteer blev os anvist. V i
fik forst vor M iddagsm ad, hvilken vi ikke, uagtet F ol
kets bedste V illie paa de S ted er, vi marscherede forbi,
havde faaet. I G aarden hvor vi skulde have N atte
kvarteer atrrettedes A lt paa det B edste; vi fik god M ad
og Drikke, og paa G ulvet i et K am m er blev redet en
S e n g , hvilkek ikke kunde ventes bedre, da vi vare 2 0
a 30 M and i hver G aard . E fterat vi om M orgenen
havde faaet Frokost, fulgte Folkene os til vor S a m 
lingsplads, som var ved den anden B y ved V eien. H er
v ar denne saalcdes bestroet med B lom ster, a t Jo rd e n
nceppe kunde sees; Fruentim m erne havde bundet skjonne
K randse, som de hoengte saavel paa O fficererne som
Soldaterne^ og en gammel Skolelcerer kom i Spidsen
for fine Disciple, selv barende en stor og hver a f D o r
nene en lide« D annebrogsfane, alle behängte med B lo m 
ster og stjont smykket. P ondernes D o tre og Tjeneste
pigerne saa til os med venlige Blikke og kappedes om
a t give os LEbler og andre F rugter. V i toge nu Af
sted med dem og begave os paa V eien ; de fulgte os

og fortalte at de længe forgjceves havde ventet os, og
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at de nu, da vi vare komne, vare meget glade. T a
de siiltes fra os, cincte vi snart en Kirke og for vi
naacde den, modtc vi en Kone paa over 70 Aar med
simple men hele Klæder, som gav sig til at raabe Hurra
af. fuld Hals. Da vi naacde Kirken stode Beboerne
af den deromkring liggende lille Landsby ved Veien
med D l, Melk og Brcondeviin og denne var te ftre et
med Blomster. Ja Tilhorerne strommede ogfaa ud af
Kirken midt under Prædiken, faa Præsten blev tilbage
gansie alene. Han fagdes at vcrre tysksindet men T il
horerne Danske, og disse medbragte Blomster, som de
fatte paa os og ftroede paa Veien, samt gjorde öS Folge
et langt C tykke. Endelig fik vi Hvile i en D al paa
en sifon lille Slette tat ved Veien, hvor vi bleve op
stillede eg af Officererne formanede til under alle Om
stændigheder et at nyde andet end det klare Vand; ik
kun det halve Mandsiab fik Tilladelse til paa een Gang
at forlade Kvartererne; Enhver paalagdeS at henvende
fin Opmærksomhed paa HnfetS Folk, men imidlertid
ogfaa onrgaaes dem hoflig og forsigtig, ikke fordre mere
uden Betaling end vi tilkom, hvis de ikke selv af God
hed vil give oS Noget. Vagt blev udtaget til paafolgende Nat fom sinlde gaa dertil lige af Marschen; til
den anden Dag blev ogfaa Vagt udnævnt, men af
disse maatte mindst een i Kvarteret vaage, der skulde
vække fine Kammerater, cm Signal blev blæst i Ga
derne, i hvilket Tilfælde Alle paalagdeS at holde sig
vaagne og hore efter hvem de g-'ælde. Efterat vi vare
gjorte bekjendte med Signalerne og havde hvilet en
Stund, begave vi os videre. V i vare ei langt komne
for en tysk Uniform klædt ridende Off'iceer kom os
troede, rev oS forbi og derefter vendte tilbage. Snart
vare vi i Haderslev og det forste Onde, fom der niodte
os var, at Folket bar til os i store Baljer D l og Melk,
Brændeviin dnnkcviis og paa Flasier, og vi maatte
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staa og se paa dem, uden cif vore Officerer at faa
Tilladelse at smage det; de font bare det drak os til
og bad om Tilladelse til at traktere os, men forgfæocs.
B i vare meget torstige, men maatte i denne Tilstand
ftaa med fu lt Oppakning paa i omtrent 3 T im er, uden
at lade hore et Ord om at den var fortung eller at
vi blcve kjede af den. Endelig blev ester mange S a m 
taler mellem Officererne og Borgermesteren, der ei i
A lt var faa venlig, vore Kvarterer bestilte, og v i kom
til at faa vort T o i ophængt, samt sik led sket vor Torst
og stillet vor Hunger. Siden gik v i op paa Torvet,
hvor Byens Folk gjorde os Selskab, bad os ind i sine
Huse og i Værtshusene og trakterede os med Ok og
Brændeviin faa meget vi vilde have, hvoraf vi drak,
dog ei faa meget at v i bleve besk/ankede. D e fortale
os^ hvorledes de derværende Gendarmer havde plyn
dret og rovet de Danske; de havde nemlig opbrudt de
res Ehatoller, Komoder og Skabe, og borttaget alt
S o lv to i, G ulv og Penge, og na ar de ikke kunde finde
mere deraf, toge de Heste og solgte. B a r Nogen den
danske Konges'Billede, danst Kokarde eller Fane hos
blev ban banket Huden fuld og Tingene fonderrevne til Enerens Tab.
E t lignende Spektakel fandt
ogfaa famme Anen Sted, og hvortil jeg var Oienvidne.
D e Danse blev ved vor Ankomst faa dristige, at de
gik paa Gaden med ommeldte Mærker, hvilket fortrod
Gendarmerne meget, cg te begyndte paa deres sæd
vanlige Maade at sonderrive; men ft ra r blev Bagten
hentet og de Tyske lob væk, ja M ange af dem forlod
Byen om Natten. V i fom vare tilstede fom tjeneste
fr i maatte dente vort Toi oa strar fremmode taten og
forblive i Vagten t il Kl. 1 2 ,, v i skulde folge Tapto
og faat ant mere font kunde tilfa ld e , v i vare ia lt 24
M and. D a dette "
-Yvrcttct gik vi Hjem og begav
os til Hvile. Om Morgenen, da B on var forrettet.

fig,
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gik vi op i S t. Marie Kirke, som varistor og stjon
baade udvendig og indvendig.
Den var indvendig
prydet med allehaande Malerier; midt for Hovedind
gangen var dobbelte Rader med Stole, paa hver Side
af disse vare Gange, saa brede som et almindeligt K ir
kegulv og iglen paa begge Sider Stole, samt udenfor
disse store Rum, hvor et og andet var sat, som tilhørte
Kirken og som tjente til Prydelse m. m.; Sanghuset
var 5 Trappetrin hoiere end Gulvet, rundtom besat
med smaa dreiede Pilarer, hvorpaa var sat en Bordvceg skjont malet og med allehaande stjonne Billeder
paa. Alteret var 2 Trappetrin hoiere og omgivet af
enBordvcrg henved 3 Alen hot, hvorpaa stod 18 me
get store Vorlys, af hvilke de største, der stode i M id
ten vare omtrent 2Z Alen hoie og meget tykke. Dobfondet, som det i Almindelighed kaldes hos os, bestod
af et af Metal støbt tykt Fad paa omtrent 30 Potters
Størrelse og som stod paa en sl Alen høt Metalpilar
i Form af et Menneske. Udvendig prydcdes Kirken
med ualmindelig høte Vinduer, som lyste fljont baade
i Kirken og paa de 4 Kor, som vare i den, af hvilke
det ene havde et meget stort, smukt Orgel. I For
gangen var en Vindeltrappe, som forte til et meøet
høtt Taarn, hvori var anbragt et Uhr med Talstive
paa alle 4 Sider. Paa Vceggen over sondre D or var
anbragt en Solstive, hvorefter Uhret kunde stilles naar
behøvedes, — ja stjon og stor var den hele Bygning.
1 Kirken laa paa den Tid af tyste Saarede saa mange
som kunde faa Rum, hvilke i Krigen ynkelig havde
mistet eller beskadiget sine Lemmer, som de komme til
at savne eller føle for hele Livet; disse bleve om Nat
ten bortkjorte, saasnart de kunde taale det, og de der
lifte nmltv
kjeres bleve paa Baarer transporterede
til et andet Sted, saa Gudstjeneste siden blev holdt
2 Gange hver Søndag, hvilket ikke havde ladet sig gjere
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paa 7 Uger. D en 4de Septem ber modtoge vi de S kaanste H usarer og den 8de s. M . vore Landsm and, der
vare fordrevne paa S o en , som for om talt, og om trent
i M idten af M aaneden 1ste og 4de Kom pagni, som,
da vi reiste, vare tilbage paa Etterstad. S n a r t be
gyndte vi med Erercitie, som vedvarede næsten til J u u l.
E it Aften blev nogle af vore overfaldne af nogle ty
ste S vende paa et V æ rtsh u u s, men de undvege paa
3 n a r som modtoge disse G jaster og beværtede dem
som det tilkom dem; en O le Knudsen blev tilbage gan
ske alene, og gav som en god N orm and Tysterne at
finde, at hanS Arm v ar stærk, og de roste sig ikke af
Legen. Alle vare siden den Tid meget opbragte paa
de tyste S vende, og vi fik ogsaa af vore Officerer T il
ladelse til i lignende Tilfælde at forsvare o s. Nogle
D ag e derefter bleve 3 H usarer overfaldt, men de lod
dem fole deres tunge S væ rd , saa M an ge bleve sva
rede, og Husarene flap vel derfra. E n danst Blikkensiager, ved N avn H artm an n , havde taget en saaret
danst Husar i sit H uus, hvorfor han havde faaet sine
V induer indflagne; for a t forebygge lignende O verlast
blev en Skildtvagt sat foran Huset. S a a sn a rt den saarede H usar blev helbredet, fik han Blikkenslagerens ene
D a tte r til SEgte. N u nærmede Ju le n sig, og denne
afveg kun lidet fra den ovrige T id ; thi Folket arbeidede, og Spisen var næsten den samme som sædvan
lig. D en 3die Juledags Aften kom et P a r norste S o l
dater ind paa et Herberaested for at tage sig en D ra m ,
og strar bleve de angrebne af en M æ ngde tyste S v e n 
de, hvorved et S lag sm aal opstod og endte med at de
tyste Svende Mcve ilde tilredte og tildeels dodelig sna
red e. D en næste Aften forsamlede sig paa samme S te d
om trent 50 S ven d e, og da 6 N orm ænd indtraadte,
bleve de strar angrebne; allerede i D oren modte dem
Flaster, som syiiderflpges mph V æggen, n a a r de et tra f
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og Svendene hentede fra G aard en alleflagS Dærktsi,
de kunde overkomme for at kaste paa Normændene,
men disse, der ikke. fandt sig tilfredse med cn saadan
Adfcerd, tog hvad der blev kastet og flog med og anfaa sig snart som hjemme i Huset, de sonderfloge tilsidst endeel B orde, S to le , S kab og D orene, ja endog
cn Kakkelovn blev nedreven, faa Svendene m aatte for
lade Huset ilde tilredte; det havde gaaet dem værre nu
end forrige Aften, medens Normændene næsten ingen
Skade havde faaet. N u blev det snart forbi med det
gamle A a r, vi ville nu se, hvorledes det er gaaet i
det nye.
5 te Kapitel.
F r a N y t a a r til 17de M a i 1850.

Ligesom G ud altid ledsagede os og stod os bi i det
gamle A ar, saaledes v ar han og vor Veileder og H jæl
per i det nye, og ingen T ing modte os uden G ud til
enhver T id var med os og holdt sin beffjermende H aand
over os. D en I l e J a n u a r vare vi beordrede til Afmarsch fra H aderslev til A penrade, og S n e e n faldt
den D ag til cn 8 T om m ers D yb d e, ledsaget af en
stærk V ind, som sammenkastede S neen oz gjorde den
yaard. D ette blev for os en varm D ag , hvilket E n 
hver vil kunne indse, da F oret v a r daarligt og vor
O ppakning tu n g ; Kulden skadede os ikke, men vi bleve
trætte, da S neen gik os tildeels over Knæerne og Veten
for os v ar ubekjendt. V i havde 4 M ile at g aa , faa
det blev meget silde, inden vi kom til vort Bestemmel
sessted, og vi havde M oie med forste G ang a t finde
vore K varterer paa dette for os fremmede S te d ; vi
bleve anviste kolde S eng eru m , og itu forst solte vi K ul
den, da vi og vare blevne vaade. Næste M o rg en da
vi stnlde fremmode til B o n fik vi se Skaanske M usteteer-Negiment at afmarschere. Endeel af dem havde
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bevogtet S taden for vor Ankomst, og det m arkvardigste ved dem var, at M ange vare over 60 A ar og havde
tildecls sine S øn n er og Sønnesønner med sig, som støde
ved deres S id er som S oldater. K ort for vor Afreise
fra H aderslev fik vi Adgang til S kole, og den begyndte
nit igjen ogsaa h e r; thi formedelst V interen kunde ei
anden Erercitic foregaa, end at vi hver anden D ag
paa cn stor S a l øvede od i Bajonetfægtning og G ym nastik. 20 M and bleve sendte' til en H erregaard, kal
det A arup, hvor de vare i 20 D age, hvorefter Le kom
tilbage til oS. E fter 6 U gers Forlob forlode vi igjen
Apenrade og begav os til H aderslev. D ennegang var
Veien meget blod, saa Marschen heller ikke nu var let,
og da vi ankom til H aderslev, blev det ingen M and
tilladt at gaa ud paa G aden uden Loedertoi. D ette
havde vi ei for vcrret udsat for, og Erercitien begyndte
snart igjen cg vedvarede til vi skulde fare hjem. T i
den gik fremad og endelig kom den 16de M a i, da
vi vare beordrede til Asmarsch til Flensborg. O m
M orgenen Kl. 6 bleve vi opstillede paa E rerceer-Pladsen, og cfterat h ave'taget Assted med B y ens Jn d v aa nere, der grced som om vi stufte v aret deres B o rn og
Sodstcnde, bod os kjarlig H aanden til F arvel, onstende
vs cn lykkelig Reise og at vi snart m aatte staa hjem
me i vore Familiekredse,, som de troede vilde glade baadc
dem og os, forlode vi under et smukt V eir H aderslev..
Afsted en fra denne B yes In d v aan ere v ar meget re 
rende ; det forekom os ligesom vi der forlod S la g t og
V enner. D a Veien var tor gik det h u rtig t, saa vt
naaede Apenrade omtrent Kl. 3 Efterm iddag. E fterat
have faact Kvarteer og spist, gik vi ud for at opsøge
vore Bekjendte iblandt de norste J a g e re , som vare der,
og da vi havde fundet dem , fornoiede vi os i deres
S elstab den hele Aften til Kl. over 9, da vi gik hjem
og begav os til Hvile.
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6 t e Kapitel.
F ra

17de

M a i til Ankomsten til C hristiania den

29dc

J u li.

S k o v og M a rk begyndte a t g rø n n e s , G o g e n h o r
te s fra de 'n æ rlig g e n d e B o g e lu n d e , N a tte rg a le n fry 
dede sig og enhver S k a b n in g fornoiede sig ved V a a re n s kom m e, d a vi en stjon V a a r d a g , nem lig 17de
M a i , igjen stode opstillede ved A p en rad e K irke. Efte ra t hav e tag et Afsked m ed de o m talte J æ g e re og B e kjendte a f B y e n s F o lk , begave vi o s u n d e r et smukt
V e ir Kl. 6 M o rg e n p a a V eien til F le n s b o rg . V etcn
v a r fa a lige og je v n , a t vi kunde se hele M ile n fo ra n
o s , og A g re, som v are saa store, a t vi in g en E n d e kunde
se p a a d e m ; de v are allered e g ro n n e og saa fevne,
a t vi et p a a dem kunde o p d a g e re n eneste B a k k e , og
d et forekom o s u n d e rlig t, h v o rled es de saa betim elig
kunde blevet tilsaaede. Ud p a a E fterm id d ag en kom vi
til en Lovskov, d er v a r storre end a lm in d e lig , og d a
v i v a re komne ig jen n em den v in e te vi F le n s b o rg , som
v a r v o rt B estem m elsessted. S n a r t v a re vi p a a d e n s
G a d e r, der v a re tæ t besatte as svenske S o ld a te r og
B y e n s Folk, som bode o s velkom m en. D e r beg yndte
en m eget stærk R e g n , saa vi bleve g jen n em v aad e, som
ved v ared e u o p h ø rlig t den hele A ften. V i m arscherede
lig e til et stort H u u s , som m a n kaldte K a sse rn e n , h v o r
3 K o m p ag n ier skulde v æ re, m edens det 4d e blev in d 
kv arteret i B y e n , som tu rv iis siden blev om by ttet, saa
h v e rt K o m p ag n i stulde udholde 3 6 D a g e . V i gik n u
ud i B y e n og kjobte o s M a d , og d a v i kom hjem tfø rte
v i o s tø rre K læ der og gik til H v ile . D e r v a r en S e n g
til h v er M a n d , fo rsynet m ed en S t r a a m a d r a t s , en
S t r a a p r d - , et N o d h a a r s - T e p p e og 2 tynde istykkerre v n e L agener. S p is e n bestod a f e n g a n g dag lig K jod
eller Flesk, afo erlen d e m ed en a f D e le n e hver an d en
D a g , h v o rp a a a f v o re egne Kokke, som v a re ud-
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tagne dertil af vore Soldater, blev kogt Suvpe, og
hvoraf vi hver fik cn Portion. Flestet var saa fordcervet at vi ikke kunde spise stort deraf; det var nem
lig raaddent og fuldt af Orme. B i maatte nu siden
kjobe hvad vi ffutte have, med Undtagelse af Brod,
og dertil vilde vor lille Lonning næppe it (strække. Fri
heden var ikke storre, end at vi blot kunde faa være
ude en Time af Gangen hver Dag, og ikke mere end
20 Mand af Gangen kunde permiteres. Erercitien
vedvarede fremdeles to Ture om Dagen, hver Gang
i 3 Timer. Efter nogen Tid bleve vi endelig fri for
dette Fængsel, da vi bleve indkvarterede i Byen; Levemaaden blev meget bedre, og vi fik Tilladelse til at
bese den stjonne By. Nu hengik flere Dage i sin sæd
vanlige Gang, indtil i Midten af Juli, da SlesvigHolstenerne kom os meget nær. De vare kun { M iil
fra Flensborg og Danste ikke længer derfra paa den
anden Side, end vi kunde se dem fra Byen. Af vore
bleve nu Feltvagter udsatte omkring Byen, for at et
for os uventet Overfald kunde forekommes, og vi paa
lagdes ei at sove stærkere end at vi ved forfte Signal
kunde være færdige til Udrykning. Dette vedvarede t
3 Nætter og den 4de havde vi nok med at forberede
os til Hjemreisen; vi toge om Aftenen Afsked fra vore
Kvarterer og om Natten opholdt vi os omkring St.
Johannes Kirke, hvor der uddeeltes Proviant for næ
ste Dag til hele Kompagniet; endeel var paa Bagt i
Byen og endeel ved de Bondervogne, der havde lig
get tilrede for os, om vi ei fik Tid til at komme om
bord i Skibene; disse Vogne udgjorde ialt 150 Stkr.
Vagten blev nu aflost af Kronborgs Musteteer-Negiment, der kort tilforn havde aflost Ostgotlands Livgrenader-Regiment af Sverige. Den afloste Vagt kom
op til os ved Kirken og Proviant uddeltes til-hver Mand.
Om Natten Kl. 12 bleve vi opstillede for at afmar-
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schere til Bryggen; der bleve vi finnende til omtrent
K l. 5, hvorpaa vi stege ombord, de Svenske pnn et
russisk Dampsilb og vi pan 2de Seilskibe. Dampskibet tog oS pan Slæbetoug, og for vi vidste af det vare
vi allerede fan langt, at vi ikke mere fna Flensborg;
dette var, snavidt jeg erindrer, den 17de J u li.
Ud
paa Dagen blev Kronborgs Mnsketeer-Regimen-t aste si
af Danfte, og næste Dag begyndte der et Slag mel
lem disse og Slesvig-Holstenerne. Med os gik Seiladsen saa hurtig, at vi allerede omtrent Kl. 6 Aften
vare ved Nyborg paa Fyen, 30 M ile fra Flensborg.
V i stege iland og marscherede op paa Torvet, hvor vi
hvilede lidt over L T im e, cg fik hver en D ra m , et
Glas D l og Bagværk for omtrent 1 Skilling. Nu
begyndte det allerede at blive merkt, og vi marscherede
ud af Byen til en omtrent 1 M iil derfra liggende
Landsby kaldet Skalkendrop og flere deromkring lig 
gende Landsbyer, hvor vi bleve indkvarterede, og in
den vi fik vort Tot aflagt var Klokken allerede 3 om
Morgenen; siden fik vi Spise og Seng og Kl. 8 skulde
vi have afpudset os Stovct og være opstillede til Bon.
Læseren kan nu selv forestille sig, hvorledes vi befandt
os, da dette allerede var den 5te N at vi et havde fo
vet trygt een Time. I disse Landsbyer opholdt vi os
omtrent 8 Dage, hvorefter der kom Skibe fra Chri
stiania, som skulke afben te os, og Bonderne vare faa
gode at skydse hver fin Jndkvarteringsmand tæt imod
Nyborg, hvor vi bleve befalede at stige af for at mor
schere ind i Byen. Dette var den 26de J u li og vi
bleve der til om Aftenen for at bringe Proviant om
bord t i l '14 Dage. Derpaa toge vi Afsked bande med
Danmark og Slesvig og vare meget glade over at
Hjemreisen var begyndt. V i havde kun slet Vind, hvor
for det i den forste Tid gik langsomt, men Vinden blev
bedre og vi vare allerede i Chrisiianiaflorden den 27de
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om Aftenen, hvor Vinden var flet og det blev tilfldst
stille; dog kom vi iland ved Agershuus Fcestning den
29de Ju li omtrent Kl. 6 Eftermiddag. Paa denne
Sotur havde vt det just ikke godt, thi Provianten var
saa -edecrvet, at mange af es ikke smagte andet end
1 Kop Kaffe og lidt Brod, som vi selv medbragte t
Brodposen. V i stege nu iland og marscherede op paa
Huustangen, hvor vi defilerede for Hr. General We
del, der onffcde os velkommen; siden marscherede vi
met) rettet Gevær lige til Vaterlands Bro og derpaa
i Mag op til Etterstad, hvor Modtagelsen var som
den der pleter at være. V i vare nu saa hungrige,
at vi ikke kjendte os selv og kunde næsten ikke sptse.
Skulde denne Bog falde nogen ihænde, der har væ
ret i mit Folge, da vil han vist erindre, hvor moiefuldt det saavel denne Gang var, som naar vi man
gengang i Slesvig maatte ud paa Feltmanover om
Morgenen Kl. 4 og et smage det mindste til Frokost
for Kl. 10 og derover, ja jeg tror han med rolig
Samvittighed kan bevidne at jeg overalt i min Bog
fremstiller den rene Sandhed uden ringeste Falflhed.

7be Kapitel.
Opholdet paa Etterstad og Hjemreisen til vor Familie.

Nu har D u allerede kjære Læser af Foranstaaende
feet, hvorledes Gud har reddet os fra alle Farer og
trolig staaet os bi, at der et har modt os Noget, som
ikke har gaaet over, og vi ere nu allerede indtraadte
i Fodelandet; at der et er omkommet nogen af oS,
uden dem som det behagede den naadige Gud at kal
de hjem til sig fra Sottesengen, som og kunde fleet It*
gesaavel i Fodelandet som paa det fremmede Sted.
Deres Navne vecd jeg ikke, men de vare: ett gevorben Jæger tilfods, fodt paa Toten, som dode i Flens
borg; en national Mufleteer af Agershuusfle Korps,
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som dode i Haderslev, og en Kavallerist fra Ftederikshald, font dode i Landsbyen Hoier.
Forudet disse,
der var Norste, dode mange Svenste, som seg hverken
veed Tal paa eller kjender, hvilket vel ogsaa kan vcere
det samme. V i bede alle til vor naadige Fader for
dem, at han vil stjænke dem den evige Fred; vi haabe,
at han allerede har forundt dem et Sted i sit Rige,
som kan vcere os ubekjendt. V i ville nu heraf tage
det Erempel, at Ingen har Brev for sit Liv. og at
naar Gnd kalder, vi da maa ftaa fcerdige at folge, en
ten vi ere beredte eller et, saa have vi Trang til at
bede Gud om et for hastig at bortrykke os fra Naadens T id , men give os Tid til Forbedring, og me
dens denne Tid er os forundt, ei misbruge den til
Synd og Ondstab, men betcenke, at Een kan falde
bort i sine blomstrende Aar ganste fund og frist, Een
bortfalder formedelst Alderdom og Svaghed og ingen
af dem veed hvad Tid det steer; derfor er det nodvendigt, kjære Lceser! at vi altid ere beredte. Jeg staar
desvcerre paa et saa laft Trin i denne Henseende som
nogen Anden, og bortodfler Naadens Tid i Synd,
Daarstab og Ungdoms Forlystelser, ei betcrnkende hvad
der tjener til evig Fred.
Da jeg nu har fortalt den hele Reise og den hele
Tid nydt Guds naaderige Bestjermelse, maa jeg og
saa fuldende. Om Morgenen den 30te J u li fik vi
Befaling til at rengjore og pudse alle vore Sager ef
ter Reisen, og til hver Dag var der Noget at levere
eller modtage, saa vi et kunde forlade Letren uden T il
ladelse. En Krudtmolle der i Nærheden var nylig for
vor Ankomst bleven sprængt i Luften, og vi havde kun
Anledning til at betragte dens Ruiner og de stakkels
ynkelig tilredte Arbejdere, der endnu ei vare begravede,
og som havde efterladt fattige Koner og forsvarslose
Born. Endelig nærmede sig den Dag, vi igjen skulle
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forlade Etterstad for at fuldende den begyndte Hjemreise. V i bleve befalede at have pudset alt vort Toi
til den 3die August, da vi om Formiddagen bleve op
stillede Kl. 8 | for at modtage Hs. M . Kongen, Hs.
M . Dronningen, Hs. K. Hoihed Kronprindsen med hole
Gemalinde og mange andre hoie og fornemme Herrer
for at gjennemgaa al Erercitie, som varede til Kl. 4
Eftermiddag. Efter at have modtaget Hs. M . Kon
gens Tak for vor udviste Flid og Trostab i det Hele
begav vi os igjen til vore Telte. Mange af os havde
endnu ei haft Tid til at spise Frokost, og vi havde nu
et i 7\ Time haft nogen Hvile. Da vi nu havde ord
net os, stulde Reisen fortscettes, og vi forlobe endnu
samme Aften Etterstad og marscherede magelig, indtil
vi den 5te August ankom til Hadelands Glasværk, hvor
vi overnattede til den 6te om Morgenen Kl. 8, da vi
afseilede med Dampskibet Loven og ankom til OdnæS
i Land samme Dags Eftermiddag Kl. 4, hvorfra vi
demiteredes, og de der ei havde længere hjem, end det
lod sig gjore at naa saa langt den Nat, sov allerede
for Dag i sin Familiekreds, og Læseren kan selv flutte,
hvorledes vi bleve modtagne. Nu var Reisen endt, og
med den er ogsaa min Beskrivelse tilendebragt.
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