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mig i at fremlægge efterføl
gende Linier
Dine.

for Publicums

Men stjpndt det saa-

ledes er bleven temmelig lang
Tid post festum, har jeg dog
ikke taget i Betænkning nu at
offentliggjpre

dem,

thi

jeg

vover at tro, at selv henved
et henrundet Decennium ikke
"

har været istand til at bort

tage eller endog blot i mindste Grad formindske den Deeltagelse
og Begejstring,

hvormed enhver sand Ven

af

Fædrelandet

fulgte dettes 3aarige Kamp for Frihed og Selvstændighed mod
vildledede Brpdres

Oprpr

og Fremmedes Overgreb.

Jeg

nærer derfor ogsaa den Fortrøstning, at ethvert end nok saa
ubetydeligt Bidrag til yderligere Oplysning om hine vore
Hædersdage, saavelsom om Deeltagerne heri, aldrig vil være
udsat for at komme for sildigt eller at blive modtagen med
Ligegyldighed af det danste Folk, hos hvem ikke alene en varm
og oprigtig Fplelse for Frihed og Nationalitet

endnu saa
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levende rører sig, men hvor tillige Forbudet paa alvorlige B e
givenheder atter synes at samle sig paa den politiske Horizont.
Hvad der muligviis ligeledes vil kunne bidrage til at
fcengsie Interessen for disse Optegnelser, er saavel den Kjendsgjerning, at de kun indeholde simple usminkede Fremstillinger
af den umiddelbare Sandhed, opfattede og samlede af et Oievidue
og activ Deltager i de paagjældende Begivenheder, fom den O m 
stændighed, at de upaatvivlelig afgive et væsentligt Bidrag til
Bedømmelsen af Nationens primitive Karakteer. — Dengang
da ethvert enkelt Led af vort lille truede Samfund følte sig
berørt som af et eneste almindeligt gjennemgaaende electris!
Slag, der, truende vor Existents, vakte Nationen og ledede
Alle som Een og Een som Alle til at slaa Kreds om vor
ZEre og at staa Last og Brast meb h manden, — da vandt
vistnok hvert enkelt Individ som Deltager i hine Dages B e
gejstring og Opoffrelser sin velfortjente Andeel i den Hæder,
der høstedes,

og erhve.rvede sig et uomtvisteligt Krav paa

Samtidens Beundring og paa Efterslægtens Taknemmelighed.
Disse almene forøvrigt saa mangfoldige og skjøune Træk
af Opoffrelse og Fædrelandskjærlighed, der træde frem som et
almindeligt karakteriserende Grundtræk hos Nationen fornemmelig
i Farens Stund, og om hvilke Historien jo allerede opbevarer
adskillige Blade, er det dog her mindre min Agt at opfriske;
hvad jeg mere ønsker at

henlede

Opmærksomheden

paa,

det er den speciellere Karakteristik, der gjør sig gjældende i den
Klasse as Samfundet, som i Trængslens Dage i Reglen stilles
i de yderste værnende Rækker af Phalanxen om vor Arne,
hvor den, betroet den saavel farligste som hæderligste Plads,
desuagtet hidtil indtog en stjæv, en overseet og upaaskjønnet
Stilling ligeoverfor de øvrige Klasser, men som nu gjennem
sit Forhold under disse treu de Aars Begivenheder, har vidst at
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erhverve sig be uimodsigeligste

Fordringer paa den storste

Agtelse og Opmærksomhed, idet den foruden Faren tillige havde
M is tillid og Fordom at kjæmpe mod, og desuagtet langt over
traf Alles Forventning, ved den Kraft, Udholdenhed og Vesindighed, hvormed den vcernede om Nationens Selvstcendighed
og Bestaaen, vcelkede og hævede dens Selvfølelse og T illid og
flottede om Thronen, — om Orden og Net — nemlig — den
fra Landboalmuen, idetmindste dengang, saagodtsom udelukkende
fremgaaede „menige Mand" — vor kjcere, brave, bramfri
Landsoldat.

ndolents og
Umyndighed
fra

Folkets

Side, i For
bindelse med
Ubehændighed

fra

Magthaver
nes ,

havde

gjennem
Aarhundreder saa aldeles bragt „Ledet af Lave", der var

sat ved

vort Fædrelands sydlige Grændser, at frække Hænder tilsidst
endog vovede et Forsog paa aldeles at borttage det. — Da
imidlertid Faren overhængende og for Alvor stod for Doren,
og en fri Forfatning vækkede Nationen til høiere Bevidsthed,
opbod denne sin hele Kraft og tastede sig uforfærdet i Ledet for
atter at bringe det i Orden.

At dette efter blodige og lang-
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varige Kampe omsider deelvus lykkedes, skyldes, næst efter
Nationens Enighed og storartede Opoffrelser, upaatvivlelig den
danske Soldats Udholdenhed og Mod.
I Navnet „Landsoldat", eller rigtigere „Landevcernssoldat",
der under Krigen atter dukkede op som Benævnelse for Armeens
menige Mand, laa som bekjendt en igjennem uheldige Fortids
erindringer meget tvivlsom, fast spottende Klang, — men den,
der under Krigens Løb esterhaanden atter optog det, har
imidlertid nu omdøbt det til Navnet for uvisnelig Hceder.
Ethvert Erindringsblad, der indflettes i Krandsen om dette
Navn,

vil

derfor ei alene vcere velfortjent,

men sikkerligt

ydes med saamegen varmere Beredvillighed, som enhver Borger
i en fri og selvstændig S ta t, saaledes som vor, uvilkaarligt
maa fvle, at „idet han hcedrer Soldatens Navn, — Værneren
om Fred og Orden — hædrer han tillige sig selv."
Som en lille Nation af ikkun ringe politisi Betydning i
det store politisie Statssamfund, bør vi vistnok lægge saamegen
større Vægt paa Udviklingen og Erkjendelsen af saadanne sunde
og kraftige Egenskaber, der særligt synes at karakterisere den
danske Soldat, som det netop er slige, nemlig Modet, Kraften
og Dygtigheden, der forlehner den mindre Nation med Holdning
og
da
at

Styrke til at vove sig i Skranken mod

den større,

for

her enten kraftigt at hævde sin Plads eller idetmindste
tabe den med

Wre.

Men

netop

derfor

vil

ogsaa

enhver end nok saa ringe Skjærv, der kan tjene til at styrke
og

vække vor mandige Selvfølelse, have en

saameget større

Ret til at modtages og bevares med Varme og Sympathi, som
sikkerlig ingen Nation nogensinde vandt Agtelse hos Andre,
der ikke først lærte at agte sig selv.
Fremmede have ofte, saavel gjennem vore skjulte som
vore aabenbare Fjenders hadefulde Skildringer, dannet sig den
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vrange og nedværdigende Forestilling om det danske Folks
Karakteer, at denne i Reglen v ar slev, ligegyldig og indolent,
og at Folket som en Folge heraf v ar ndneligt til B r a v o n r , til
at tage kjcekke og dristige B e slu tn in g e r, og til med M o d , D y g 
tighed og E nergi at udfore dem. D e n danske Karakteer er vistnok
hverken hyitflyvende eller lidenskabeligt glodende, den er mild
og boielig, m en dertil stærk og fyldig som den danske N a tu r .
D e n er dyb som H a v e t, der m ildt omkrandser vore Kyster, —
blodbevægelig som dets B o lg e r og modtagelig som det for de
flygtigste I n d t r y k ; den betaler i Gjenskinnet hver venlig Folelse
æ rligt og trofast med lige M o n t tilbage, men hæver Hovedet
stolt og uforfærdet, n a a r O rk anen bruser over den.
D e n danske N a t io n næ rer vel ikke nogen Tilboielighed til
S p l e e n eller M e lan c h o li, men m a n tor dog ikke oversee, at
der hviler en. ejendom m elig, reflecterende Betænkelighed over
dens N a t u r , der fordrer en gjentagende Overveielse, forend
H and lin gen er istand til at folge efter, og at den i Reglen
hellere udsætter sig fo r at miskjendes, ja selv for at forurettes,
end den forledes til at handle overilet, idet den, med sit
forovrigt sundt iagttagende critiske B lik , næ rer en uovervindelig
F r y g t for at blotte sig eller for at blive G jenstand for Latter
og I r o n i . At Folket, uagtet denne ydre tilsyneladende P a s 
sivitet , p a a ingen M a a d e m ang ler Livlighed eller M o d 
tagelighed, frem gaar allerede tilstrækkeligt deraf, a t der upaatvivlelig ikke sindes nogen mere spadserende eller Adspredelser
sogende N a tio n end vor. M e d den Danskes aabne D ie for
S v a g h e d e r og N aragtigheder forener sig m indre spottende Ondskab
end godmodig ironiserende L u n e , der ængstelig for at stille sig
selv til S k iv e , med Om hyggelighed syger at beholde Latteren
p a a sin S i d e . U n d e r vort Liv i Felten fand tes ofte og meget
oste h a rm ly s S k jæ m t og Latter indby rd es, men meget sjeldent
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traf vi diarre eller P e rso n e r, der ved deres Opforsel udsatte
sig for a t blive G jenstand herfor. — At slaa Gjcekken los gjennem
tankelose Loier, passer ligesaalidt med Begrebet om den danske
N a tio n s K arakteer, som den fra Tyskerne laante Benævnelse
H a n s Q v a s t netop synes betegnende for dem. D e t er fo r 
nemmelig gjennem den vrange Fremstilling af disse Egenskaber,
at vore F jen d er sogte at begrunde deres hadefulde D o m om os,
hvilken i den Overskadiskes D in e m aatte erholde et saameget større
P ræ g af S a n d synlighed, som de omhandlede Egenskabers dybere
B e ty d n in g i Reglen skjuler sig bag et tilbageholdende, fordringslost
og kun lidet provocerende Væsen. M e d Besindigheden, G o d m o d ig heden og H um aniteten forener sig hos os D y b d e , G run dighed
og E nergi. — Ligesom m a n længe og vedholdende kan ose af
den dybe B r o n d , der fyldes fra mangfoldige Kilder, inden den
tom m es eller dens I n d h o l d bliver p lu m re t, saaledes kan m a n
trække længe p a a den danske jevne, forstandige S in d slig e v æ g t,
og sunde, ærlige, godmodige Egenskaber, sorend disse blive ndtomte eller det naturlige M a a d e h o ld gaaer over i forstyrrende
lidenskabelige U dbrud. —
S k jo n t den danske N a tio n ansees for at nære T ilboielighed til
en vis sneverhjertet eller begrændset Folelse for egne specielle
personlige I n te r e s s e r , og saaledes kun synes lidet modtagelig for
Betingelserne for Frihed og Fremskridt, nem lig for Erkjendelsen af
det Nodvendige i det enkelte I n d i v id s Bestræbelsers O p g a a e n i det
almindelige V e l; skjondt det betragtes som givet, at den overhovedet
trænger til betydeligt at varm es, og det om begge D re n e, førend
den tilstrækkeligt kan vækkes til dristige B eslu tn in g e r vg til
kjække, daadkraftige H a n d lin g e r, — saa beviser dog det danske
Folks F o rhold i A lm indelighed, fornemmelig und er den her
behandlede Periode, og den danske S o l d a t s i S æ rd e lesh ed , — at
n a a r alvorlige Begivenheder forst tilfulde have bragt N a tio n e n ud
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over Hverdagslivets Slendrian, den da paa ingen Maade lader
det skorte hverken paa Beslutninger, Offre eller Handlinger,
hvilke dertil have en saameget hpiere og paalideligere Betydning,
som de mindre ere Produktet af en blind, opblussende og
hurtigt forbigaaende Begejstring, end as en til Varme modnet
Besindighed.
At den danste Karakteer paa engang forener Villie og
Handlekraft med Maadehold og Besindighed kunne vi ikke
fremfpre noget smukkere Beviis f o r , end dengang Tusinder
af Folket i M arts 1848, i sluttede Masser, stille og hpitideligt,
uden et eneste lidenstabeligt Udbrud, frembar deres Onster for
Thronen om en friere Forfatning.

V iis os nemlig en Nation, der

med vcerdigere Holdning og ftørre Besindighed har spgt at bort
rydde sin forældede Statsbygning for at opfvre sig en ny, end
vor, — hos hvilken Arbeitet ikke kostede en eneste Draabe Blod,
og hvor dertil senere Enighed og Kraft stog en Kreds om den
lille truede Plet saa fast og urokkelig, at den vakte saavel
Fjenders som Venners Opmærksomhed og Agtelse. —
Dersom man i den varme Fvlelse, hvormed jeg i disse
Linier omtaler Soldaten, mnligviis skulde tro underlagt politiste
sociale eller communististe Sympathier, — fornemmelig fordi jeg
deri tillige lægger saa megen Vægt paa, at denne i Reglen er
Bonde, — da seer man sandelig andet og mere deri end hvad der
her har været min Hensigt.

Jeg elsker den danste Soldat,

til hvem jeg nu i over 30 Aar saagodtsom udelukkende har stuk
ket mig, og hvem jeg npie kjender, hovedsageligen for hans
egen Skyld, — stjyndt jeg ingenlunde stal fordplge, at den
Omstændighed tillige væsentligt bidrager hertil, at han er udgaaet fra Almuen eller fra den Klasse af Samfundet, der
udgjpr Nationens Kjærne, hvor dennes oprindelige Natur og
Ejendommeligheder ere bevarede rene og uforfalstede, og hos
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hvem der er størst Sandsynlighed for at finde det rette,
usminkede Prceg af N ationens sande N a tu r og Karakteer.
D e t var jo dog i Fortiden netop
til den, at S p ro g e t og
Scederne flyede hen, for trofast at bevares, da M a ss e r af
Fremmede søgte at forvanfle og tilintetgøre vor nationale
Selvstcendighed, og det blev ogsaa i Nutiden fornemmelig den,
der sikkrede os mod vor egen Ligegyldighed og Jn d o le n ts og
omsider flog et Dannevirke om vor Bestaaen, da fremmede
M ag ter meb Vold vilde fuldende, hvad Sløvhed og U nder
fundighed havde begyndt. — Dette er, som mig synes, tilstrækkelige
Omstændigheder til at give Almuesmanden et væsentligt og
berettiget Krav p a a , at m an
uden Frygt for at misforstaaes,
tyr vove at bringe ham sin Hyldest samtidig med S old aten .

et B a a n d , der sammen
bandt vor lille kjække A r
mee og gav den S tyrke
i F arens S t u n d , fandt
ikke alene sit uimodsige
lige Tilknytningspunkt i
Følelsen af, at F æ d re 
landets W re og Existents
stod paa S p i l , og at A r
meen kun var istand til at redde samme ved urokkelig Kraft, Opoffrelse
og Enighed; — men det .fandt paa samme T id en ikke ringere
Styrke i den udmærkede D iciplin, der herflede i hele H æren fra
Begyndelsen af Krigen og til dens Ende. D en danfle S o l d a t
synes sødt til O rden og Lydighed; idet han veed at underordne
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sin Villie under høiere Hensyn, forstaar han ligesom den franste
M ilita ir at lade sin Personlighed smelte sammen med Heelheden,
idet Han med blind Tillid og Wrbødighed Bøter sig for Loven og
Dygtigheden. M edens den tydste S o ld a t i Almindelighed selvklog
og indbildst raisonnerer og squadronerer som Indledning til
Udførelsen af givne B e fa lin g e r, udsyrer den danske disse
ufortøvet og uden O m s v ø b , og kommer i Reglen først med
sine Bemcerkninger bagefter. Jeg har aldrig under hele Felt
toget truffet andet S u p p le m e n t eller Indvending mod mine
O rd re end dem, jeg um iddelbart selv har opfordret til; hvor
imod jeg, n a a r Tilfceldet gav mig Leilighed til ubemærket i den
stille N a t at høre og iagttage Mandskabet under dets gemytlige
og fortrolige P a ssia r ved Piben eller omkring Vagtilden, ofte
har hørt Bemcerkninger og Anskuelser, saavel med Hensyn paa de
specielle Enkeltheder som paa det Almindelige as Gangen i
Krigens større Begivenheder, og det saa sunde og træffende, at jeg
ingenlunde stammer mig ved at tilstaa, at jeg giennem disse
ofte har øst mangen nyttig Lære. Allerede ved Felttogets
Aabning i 1 8 4 8 , hvor vi endnu saa temmelig alle vare R e 
m itter, traadte disse Egen stab er, i M odsætning til Jnsurgenternes M an gel herpaa, flarpt og umiskjendeligt frem; ved B a n
fægtede upaatvivleligt enhver enkelt as disse med et priisværdigt
M o d og Udholdenhed, men de mødte vort Angreb uden Kraft,
fordi de floges uden indre S am m en h o ld . Enhver kjæmpede
paa egen H a a n d , medens vore S o ld a te r rykkede frem med
en O rden og R o , der ei sjeldent forlehnede vore Bevægel
ser med et P ræ g af vore sædvanlige Høstmanenvre, og derhos
gav vor hele Fremrykning en ualmindelig samlet Virkning og
Kraft. Illusionen om at vi foretoge os en sædvanlig Ovelsestour var hos M a n g e saa stærk, at en ærlig Jyde af 7de
B ataillo n ved at faa en Kugle i Armen med uvilkaarlig F o r-
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bittrelse udbryd: „ S a a s k u ld e d a d e n O n d e a n n a m m e
d e m , t r o e r a i t , a t be skyde m e d s k a r p t . "
Efterat det 2. Jægercorps havde meget alvorligen været
engageret i S la g e t ved S lesv ig den 2 3 April 1848 fra om
M orgenen Kl. 7 til om Aftenen Kl. 8 , beordredes det, under
den danske Armees Netraite til Flensborg, til at dække denne
som Arieregarde, og posteredes i den Anledning i Omegnen af
Oversee. M ed hungrige og dødeligt udmattede T ropper vilde
denne vanstelige Opgave sikkert aldrig have fundet en saa hæderlig
og efter Omstændighederne tilfredsstillende Lysning, dersom ikke
Corpsets kjække og uforfærdede Førere havde kunnet gjyre sik
ker Regning paa de menige S o ld a te rs Diciplin saavelsom paa
deres fulde Tillid og ubetingede Lydighed. .Efter under aaben
H imm el at have gjennemvaaget en knugende iiskold og taaget
N a t, blev Corpset op ad Formiddagen angrebet af de mange
Gange overlegne Forbundstropper, d er, med endnu aldeles
friske Kræfter, havde til Hensigt at overskjære den danske
Retraitelinie mod F le n s b o rg , for derpaa at fuldføre hvad
Preuserne D agen fornd havde begyndt. Uagtet det maatte
synes, som om den lille udmattede S k a re uundgaaelig skulde
knuses under de fremrykkende imponerende M a s s e r , tog den
desuagtet ikke alene ei i Betænkning at modtage disse, men
den rykkede dem endog imøde, og opnaaede derved tillige
Fordelen af et gunstigere T errain. P a a dette holdt omtrent
H Compagni af Corpset S ta n d til henimod Aften, og afslog
enhver Opfordring om Overgivelse, indtil de, efterat de fleste
Officerer vare faldne eller saarede, endelig, omringede og befludte
fra alle S id e r, saae sig tvungne til at strække Gevær. D enne
lille S k a re s urokkelige Holdning og M o d opnaaede virkelig saa
fuldstændigt sin Hensigt med at opholde Fienden og maskere
vore Bevægelser, at den danske Armee, saagodtsom udelukkende
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h a r den at takke for sin Redning paa denne vanskelige og
betydningsfulde D ag.

er gives et fa r
ligt Paaskud,
under hvilket
S old aten
undertiden
syger at un d 
drage sig
Fcegtningen,
jeg mener det
at ville hjælpe de S aared e. I enhver velorganiseret Armee
er slig Hjælp i Regelen strengelig forbudt, fordi Consequentserne
nodvendigviis maae fyretil, at Hæren netop der, hvor den meest
h ar jin samlede Kraft nydig, nemlig paa det varmeste Punkt
af Kampen, efterhaanden vil blive meest splittet. H o s os blev
denne Regel paa det Nyiagtigste overholdt.
Ved Jsted den 25 J u l i 1 8 50 segnede en af sine Under
givne almindelig afholdt Commandeersergeant dydeligt saaret til
J o rd e n ; — en Deel af Mandskabet trængte til for at understytte h a m , men vendte yieblikkelig tilbage til deres P l a d s , da
en i Nærheden værende Offieeer gjorde dem opmærksom paa
deres P lig t; da ingen Ambulance fandtes, beordrede Officeren
tvende M a n d til at bortbære ham paa deres G eværer, hvilke
imidlertid, uagtet Kampen hvert Oieblik tiltog i Heftighed,
efter mindre end en T im e s Forlyb atter vare vendte tilbage
for at deeltage i denne.
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I Reglen vovede aldrig S o ld a ten at overtræde Forbuddet
mod at tage sig selv tilrette eller at plyndre de faldne Fjender.
— D a General R yes Brigade stormede over Kongeaaen den 23
April 1849 ved V am drnpgaard, men atter kastedes tilbage, blev
en slesvigholsteensk Ofsicier dødeligt saaret liggende paa P la d 
sen; — til en dansk S o ld a t, der i Forbigaaende ydede ham en
øjeblikkelig B istan d, overrakte han sit II hr og sin P u n g , til
føjende nogle O rd , som S old aten ikke forstod; kort efter synker
denne selv Haardt saaret til Jo rd e n , men hans første Tanke,
da han senere erholdt H jæ lp , var at anmode sine nærmeste
Omgivelser om at besørge det ham An betroede til hans
Capitain, m e d F o r k l a r i n g o m h v c r l e d e s h a n v a r k o m m e n
til det.
— Ved Forposttjenesten 1849 i detSundevedske fornroligedes
vi uafladeligt af de fjendtlige Vedetter. Ofte snege disse, uden
anden Hensigt end den at søge Eventyr, sig frem og nedskiod
snigmorderifl en eller anden af vore enestaaende Vedetter. H e r
ved opstod efterhaanden blandt vore Folk en høi G ra d af
Forbittrelse mod Fjenden, men uagtet Lejligheden til at hevne sig
ofte gaves dem, vovede de dog aldrig at benytte denne, fordi
en fra Overcommandoen udgaaet Befaling havde forbudt at ind
lede nogensomhelst Fægtning uden speciel Tilladelse. — E n N at
erholdt vore Forposter paa dette Punkt Underretning om, at en
Deel fjendtlige Officerer, i Tillid til Passiviteten af vor H o ld 
ning, havde Dristighed nok til hver M o rg en i Dagbrækningen
at besøge et H u n s, der laa nogle og tredive S k rid t foran deres
Kjæde, altsaa umiddelbart foran Næsen af vo r, for der i al
Beqvemmelighed at indtage Forfriskninger. — M a n besluttede
at overrumple dem, og henimod Morgenstunden omringedes
Huset; — m an stak Geværpiberne gjennem V induerne, medens
den fjendtlige Vedetkjæde trak sig ilsomt tilbage; Anføreren
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for Expeditionen traadte derpaa, ledsaget af nogle M a n d ind i
Huset, med O pfordring til Enhver om at overgive sig, men
Fuglene synes enten at være bortfløjne, eller endnu ikke at
have indfundet sig, thi m an traf ikkun et P a r ældre Folk, der
rystende af Angst kastede sig paa Knæ og bade om Naade. P a a
B o rd og Hylde stod fuldt op af Levnetsmidler, rede til A n
retning, og I n te t havde vistnok været naturligere, end om Vore
uden B etaling havde gjort sig tilgode med hvad de forefandt.
— D a Officeren erfarede, at de tvende gamle Folk vare
fattige S takler, der paa G ru n d as Husets vanskelige Beliggenhed
mellem begge de stridende P a rtie r s Kjæder vare afflaarne fra al
anden Fortjeneste til Livets O p h o ld , forbed han sine Folk at
forøve nogensomhelst O verlast, eller at borttage Noget. En
Frivillig, — en Sydslesviger, om hvis Trostab og Wrlighed
man allerede længe havde næret T v iv l, kunde imidlertid ikke
modstaa Fristelsen, men stak en prægtig Pølse til
sig,
og kunde ved Tilbagekomsten til Feltvagten ikke tilbageholde
sin Glæde over Fangsten, idet han viste den pralende til en af
sine Kammerater, hvem han indbyd til at tage D eel i Nydelsen
af B y ttet. — Uden Betænkning tog denne Pølfen fra ham og
bragte den til den commanderende Officier, med M elding om
hvorfra den kom, og med Tilføjende: „ a t h a n s y n e s , a t d e t v ar
tu m p en t, tilm e d i m o d B e f a l i n g , at v i ll e b e r ø v e F a t t i g 
f o l k n o g e t a f d e r e s E i e n d o m . " S o m S t r a f herfor paabødes
det den Paagjældende ufortøvet at vende tilbage til S tedet, hvorfra
Pølsen var røvet, til hvilket Vandringen vistnok i og for sig ikke
var af den allerbehageligste S la g s , da han skulde passere Terrainnet midt imellem begge Kjæder; saameget mere som paa
den ene S id e et P a r af vore Vedetter i hans Overværelse erholdt
O rd re til at følge hans Bevægelser og uden Barmhiertighed at
nedskyde ham, dersom han muligviis skulde forløbe sig ud over
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den fastsatte Grcendse og gjore M in e til at echappere, medens
paa den anden S id e den Modtagelse, der muligviis ventede ham
fra Fjendens Forposter, upaatvivleligen ei heller syntes synderlig
beroligende. H an vendte imidlertid heelstindet om end betydelig
altereret tilbage, og betoges Lysten, idetmindste saalcenge han
sorterede under min Commando, til oftere at foretage Excnrtioner paa egen H aand af denne N a tu r.

t ville være ligegyldig
eller endog blot over
bærende med Hensyn paa
Opretholdelsen af den
moralske K raft og U d
holdenhed, der for S o l 
daten er saa nodvendig,
for at han med Lethed
skal kunne overvinde
Feltlivets B esvæ rlig
heder— hvoriblandt den
ikke horer til de ringeste, at udholde B y rd e n
af sin over 6 0 P d s .
svcere
A rm atur og Bepakning — er vistnok en i og for sig meget
farlig S a g , der altid straffer sig selv.Nogen Anke i denne
Retning har m an imidlertid ingen G ru n d til at fremføre
for ben danske Armees Vedkommende, hvorimod m an hvad
Fjenden angaar ofte havde Leilighed til at gjore den. Under
Felttoget i 1 850 er det idetmindste notorisk, at Jnsurgenterne
bestandig sloges uden Bepakning, medens den danske S o l d a t
derimod som bekjendt, iscer i Nærheden af Fjenden, uden U n d 
tagelse fled og stred med sit hele H u n s paa Nakken. — H vor-

.
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mange Gange ere ikke destomindre vore S o ld a te r vendte glade
og syngende tilbage fra en flere T im ers K am p, gjennemgnavede
paa Skuldre og Ryg, — ja hvor ofte ere de ikke segnede sandsesløse, undertiden endog døde til J o rd e n , under Vcegten as den
overvældende B y rd e , uden at flippe den? Gjennemtrcengt af
Diciplinens Betydning i denne Retning, vendte en Kapitain
den 6. April 1849 ved Ullerup sig imod sit K om pagni, i det
Dieblik dette var isærd med at trænge frem mod den langt
overlegne Fjende, med den B em æ rkning, „at næstefter ikke at
kunne spare sit S kud, til m an opdagede det Hvide i sin Fjendes
D ie , var det altid et haandgribeligt B eviis paa en flet S o ld a t,
n a a r han under Kampen lettede sig for andre S a g e r end for
sine Kugler og sit K ru d t." — „ G i d jeg skee en U ly k k e "
tilfviede han „om ikke h v e r d e n , d e r m i s t e r N o g e t a f
s i n e S a g e r u n d e r S l a g e t , s kal k o m m e t i l a t b e t a l e
det se lv ." Vi alarmeredes Klokken 114 — netop i det D i e 
blik, da en Deel af M andflabet paa Piketten var ifærd med i
de tilstødende G røfter at koge deres S u p p e ; en af Folkene havde
for i en F a rt at faa S u p p e n ret kraftig overtaget at sørge for
3de Corporalskabers Forplejning, og til den Ende faaet 1 9}
P b . Kjod i sin Kjedel — da Fjenden pludselig faldt over os.
M a n d e n fik netop T id til at helde S u p p e n fra det halvkogte
Kjød, men nænnede ikke tillige at bortkaste dette, hvoraf F ø l 
gen blev, at han uden M id d a g sm a d , med denne betydelige
Overvægt paa Nakken, nmatte udholde en halvsyvende T im e s
Kamp fftob en idetmindste 3 G ange overlegen F jende, som vi
imidlertid kastede 6 Gange, fordrev giennem Auenboll og Ulle
rup, og mod hvem vi beholdt Pladsen til Kl. henimod 11 om
Aftenen. Sveddrivende, kulsort og næsten ukjendelig af K rudt
og S m u d s segnede han ved Enden af Affairen dødelig træt til
Jo rd e n , idet han udbrød: „ N a a M i d d a g s m a d e n fik j e g
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da reddet, — men det v ar m i n

Sæl

kun K j edl ens

Skyld."
Da Fjenden den 25. J u li 50 anden Gang var kastet ud
af den brændende B y Overstolk, sendtes eit Patrouille fra eit
bagved Byen staaende Reserve ind i denne for at recognoscere.
Efter nogen Tids Forløb vendte Patrouillen tilbage meb M e l
ding om, at Byen var aldeles yde og forladt af Fjenden. Anfø
reren for Patrouillen, en Underofficeer, traadte derefter nærmere
til fin Kapitain for at underrette ham om, at man i Forraadskamret af et sammenstudt Hus havde opdaget nogle Spisevare
og et Fad Tykmælk, „men det v a r ," som han tilfoiede, „ n a t y r 
l i g t ikke blevet r o r t , da man ingen O r d r e havde havt
t i l at f our ager e ;" — nu derimod bad han om Tilladelse til
at vende tilbage for at afhente Fødemidlerne, „da disse kostbare
S a g e r el l er s let vi l de være udsat f o r at ødelægges."
koncentreringen af saamange Tropper i og omkring Byen
i 1850 førte efterhaanden meb sig, at ikke blot Lækkerbidstener,
men selv smaa Forandringer i de sædvanlige eensformige Ra
tioner bestandig bleve sparsommere, og desuagtet traf man dog
yderst sjeldeut Exempler paa, at Soldaten, for at komme i
Besiddelse af saadaune, gjorde sig skyldig i Tvang eller Selv
tægt mod Nogen.

I

Affairen ved Kropperbnsch

den 12.

November 1850 bleve nogle Faar studte, og kom, efterhaanden
som vi rykkede frem, til at ligge bag vor Kjæde. — Uagtet
Fægtningen allerede i længere Tid var ophørt, tænkte ingen af
Mandskabet paa at bemægtige sig Faarene, indtil en Unbftofficeer
senere under Afløsningen opfordrede Folkene til at medtage
dem, idet han meente, at det dog var temmelig dumt at
lade flige Extraportioner i Stikken.

„J a gid v i t urde" ud

brød en polidst Sjællænder, „men Pokker komme i det,
det hører nu engang ikke t i l vor B e s t i l l i n g ; — det er
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kun disse fede og dovne Am belan cesvi in ,

der have

Lov t i l at slæbe afsted nteb de Døde."
Som bekjendt fandt vi under hele Felttoget intet mere
fanatiseret Sted i Slesvig end Byen af samme Navn.

Hver-

gang vi havde Overmagten der, trak dens lumpne Beboere sig
ydmygt tilbage lig

en lille impertinent Hund med Halen

mellem Benene, for, naar vi atter vendte den Ryggen, at fare
bjeffende og skrigende ester os.

Da vi saaledes i April 1848

nødsagedes til at opgive Slesvig B y , sendte dennes Beboere
vore Soldater en varm og oprigtig meent Afskedshilsen fra
deres Vinduer med Krudt og Kugler; og da vi seuere, navulig
under Slaget ved Idsted, passerede Landsbyerne, forstak en
Mængde civilklædte men bevæbnede Personer sig i disses B yg
ninger, eller blandede sig endog i Fjendens Rækker for at bidrage
til vor Ødelæggelse, men de forstak atter deres Bevæbning, saasnart de truedes med at fanges, idet de med den uskyldigste
Mine skjulte sig mellem Egnens øvrige Beboere.

Desuagtet

havde man, da Slesvig settere ganske kom i vor Magt, intet
Exempel paa, — hvad Jndvaauerne vistnok havde skjellig Grund
til at frygte for, — at vore Soldater begik Excesser eller for
søgte at gjengjelde deres Forræderier, ved at udøve nogensomhelst
selvtagen Hevn.
Et Exempel, der vel i og for sig ikke tør henregnes under
Begrebet Diciplinen, titen som upaatvivlelig staaer i nært
Slægtskab med de Følelser, der dicterer denne, idet det afgiver
et Beviis paa den simple Mands sunde og retsindige Takt,
tillader jeg mig,

i Mangel paa en mere passende Plads,

endnu her at anføre.

D a Forbuudsarmeen i 1849 occup-

perede Jylland og var trængt frem til Aarhuus, følte de til denne
hørende Jnsurgenter efterhaanden deres Forhold mere og mere
uhyggeligt, idet de ofte bleve haanede baade af Allieret og af Fjende.
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Saaledes havde Preuserne, som det i Almindelighed fortcelles,
for Skik at besvare deres Hilsen ved at lægge de tvende mindste
Fingre til Huen, idet de pegede med de tm i de vorige i Veiret,
for herved at

lade dem fvle,

at de betragtede dem fom

Meenedere. Vore Bvnder skhede dem eller vendte dem Ryggen,
naar de tiltaltes af dem, uagtet dette ofte skete paa Dansk. En
Dag mvder en schlesvigholsteensk Dragon en ældre Bonde, der
var dreven i ZEgt, paa Torvet i Aarhuus, og glædede sig ved
i ham at have, som han troede, fundet en gammel Bekjendt
og god Ven, med hvem han i sin Tid havde lært sammen paa
Exerceerskolen i denne Bh.

Efter nogen Tid i Taushed at

have betragtet hinanden, svgte Dragonen at indlede en Sam
tale med Bonden paa Dansk; da denne imidlertid istedetfor at
besvare en Deel Spvrgsmaal, som hun rettede til ham, vendte
ham Ryggen, udbrvd Dragonen forundret:

„M e n

Peer

B e ie n , D u fjender- m ig nok ikke m ere!" — „A a jo ,"
svarede Bonden, „A har kj endt D ig ."

den hverken
at
Blod

blande
eller-

at tilsværge
hinanden
hvitidelige
Lvvter, have
vore Solda
ter fornem
melig i Fel
ten for Skik at knytte et ejendommeligt engere Kammeratskab, —
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et Slags Fostbroderskab imellem tvende Mcend, der gjerne fra
een B y eller Sogn alt tidligere have kjendt hinanden og som
nu sympathiserende flutte sig nærmere sammen for at dele Ondt
og Godt meb hinanden under Feltlivets Farer og Besværlig
heder.

Idet de dele deres S u ul og Brød

og i Fælleds-

stab samle til Bivouakken ligesom Fuglene til Neden det fat
tige Straa og Løv, der skal tjene dem til Værn mod Kulden
og Uveiret, hvile de sammen, spise og drikke i Forening, saaledes at den Ene aldrig opsnnser noget Extra, uden at jo den Anden
bliver deelagtiggjort deri. De slaaes, saavidt Tjenesten tillader det,
ved hinandens Side, og bliver den Ene syg eller saaret, finder han
sin første og sikkreste Pleie hos den Anden.

Den, der falder,

kan beroliget lukke sine Oine under den Overbeviisning, at
hans overlevende Kammerat ærligt vil søge at værne om hans
efterladte Eiendele, og trofast bringe Kjæresten eller Familien
hans sidste Hilsen. Idet de saaledes i Eendrægtighed og Hen
givenhed staa hinanden bi i Raad og Daad, og urokkeligt
kunne stole paa hinanden i hvad der end møder, have de,
medens de stadfæstede Begrebet, kun forandret Navnet paa det
mere poetisk klingende „ F o s t b r o d e r " til den plattere men vistnok
ligesaa betydningsfulde og ærligt meente Benævnelse „ S l u s . "
Ved Overstolk i Slaget ved Jdsted, blev cn Soldat saaret af
en Kugle i Hoften og styrtede til Jorden, n^op da vi anden
Gang kastedes tilbage igjennem Byen; hans Slus søgte at
komme ham til Hjælp, men saae sig ikke istand til at føre
Kammeraten med sig, da denne ikke formaaede at støtte paa det
saarede Been. Medens han derpaa, skjøndt besværet af sit Gevær
og sin Bepakning, med overordentlige desværre unyttige Anstrenngelser, nogle Meblikkc arbeidede paa at føre den Saarede med sig
paa Nakken, overraskedes han af Fjendens umiddelbare Nærhed og
blev dertil selv saaret i sin venstre Arm; men uden at ændse
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hverken Smerten eller det Farlige i Situationen, udbrød han
kun, idet han bortkastede sit Gevcer og sin hindrende Bagage:
See saa M a d s , nu mener jeg da, at jeg har Ret t i l
at b l i v e f or at hjelpe D ig .

Uagtet Fjenden trængte myl

drende frem fra alle Kanter og Kuglerne peb dem om Drene,
lykkedes det ham omsider at bringe sig og sin Kammerat under
Dcekning af en i Ncerheden værende Grøft, hvor begge, skjulte
mellem Planter og Dynd, forbleve ucendsede, indtil Slaget
atter vendte sig til vor Fordeel.
ingen

Af denne Slags har man

Vanskelighed med under Felttogets

Gang

at kunne

vorofte

have ikke

paavise mangfoldige Exempler.

vore Uvenner søgt
at opstille et Vrængebillede af vor bekjendte jevne, opoffrendeFordringsløshed

og God

modighed

ved at

udlede Grundlaget
for disse Egenskaber fra eenfoldig Passivitet, idet de mente, at vi ligesom
Faaret kun skulde være gode og skikkelige, fordi vi vare for
dumme og indolente til at være onde. — Krigen har imidler
tid maattet lære dem, i alt Fald tildels, at betragte Betyd
ningen af disse vore Egenskaber med andre Dine.

V i karak

terisere os sikkerlig hverken ved vor nordlige Nabos smidige
Underfundighed, eller ved vor sydliges exentriske Selvtillid,

^
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men vort Forhold under Krigens alvorlige og fljcebnesvangre
Begivenheder, i hvilke vi tilfulde bleve vækkede og gjensandt os
selv, beviste umiskjendeligt, at vor naturlige Hjertensgodhed
og Humanitet støtter sig til Djærvhed og Besindighed og er
forenet med sund logisk Takt og Snarraadighed.
Da Slaget ved Fredericia stod paa sit varmeste Punkt,
og det endnu var uafgjort, til hvem Seiren vilde helde, faldt
en af Jnsurgenternes Officerer dødeligt saaret i Nærheden af
Treldeskandsen; — en Soldat af 7de Bataillon kom tæt forbi
ham og troede ifølge en Bevægelse af ham at forstaa, at han
ønskede noget at drikke.
Skjønt Kuglerne regnede i tætte
Masser paa dette Sted, og uagtet Besætningen i Skandsen
kort i Forveien havde paa en forræderisk Maabe nedskudt vore
Folk, efterat have anraabt disse om Pardon, var Jyden god
modig og troskyldig nok til at nærme sig for at række ham sin
Feltflaske. Insurgenten vægrede sig imidlertid ikke alene for
agteligt ved at modtage denne, men hævede sig tillige i Beiret
og huggede vildt med sin Sabel efter Manden, saa at ikkun
Feltflasken, der optog Hugget og søndersloges, forhindrede ham
fra at blive alvorligen saaret. Jstedetfor at nedstikke Insur
genten, hvilket de fleste Andre vel neppe vilde have betænkt sig
paa, udbrød Jyden kun, idet han gik sin Bei: „Ja nu kan
D u Fanden teje mig vente, t i l jeg gier D i g Noget at
drikke."
Bed den heftige Kamp om Bøgemosen i Slaget ved Id sted, hvor fornemmelig den 6te Brigade gjorde Underværker af
Tapperhed, bleve vi kastede trende Gange tilbage over den
\ M iil brede Mose, der kun kunde passeres ved at springe fra
den ene Bulk til den anden, og hvor Soldaten, naar han
med sin svære Bepakning under Springet feilede, ofte blev
borte i Dyndet mellem disse; desuagtet gik man tredie Gang
9
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paa, og var endelig saa lykkelig at tage den.

Ved dette sidste

Forsyg blev en Soldat fanret i Hoften, hvilket forhindrede
ham i at bevcege sig fra Stedet, hvor han faldt; i Nærheden
af ham befandt sig en meget Haardt saaret Insurgent, der
sandseslys stak med det nederste Parti af Legemet i Mudderet.
Det gik imidlertid fremad for os, Slagets Tummel sporedes
efterhaanden svagere og svagere i det Fjerne, og tilsidst afbrydes
Stilheden i den af Rædsel forstummede Natur kun as de rundtom
liggende Dyendes og Saaredes Suk og Jammertoner.

Hen

paa Eftermiddagen kom Insurgenten til sig selv fra sin lange
og uafbrudte Besvimelse, og kastede et bynligt B lik om Hjælp til
sin Ulykkesfælle. Skjynt denne selv var haardt saaret og n ødlidende,
fornægtede hans bedre Natur sig ikke; med utrolig Anstrengelse
flæbte han sig de Par Alen fremad, der skilte dem fra hinanden,
og flk, liggende paa Maven, klaret den Ulykkeliges Been ud
af Vandet, hvorpaa han medlidende delte sit knappe Forraad
af Feltflasken med ham, idet han derhos sygte at lindre hans
ulidelige Smerter ved tillige at flytte Haus simrede Hoved.
Og da denne danske Soldat endelig i det Fjerne yinede ben fygende
Ambulance og ved det opstukne Gevær havde ledet dens Op
mærksomhed paa sig, tillod han paa ingen Maade, at man
hjalp ham fyrst, „ f o r d i, " som han yttrebe „E n h v e r jo vel
kunde see, at den Anden var meget værre f ar en end
han."

Hans Oposfrelse var saameget ædlere, som det paa

Grund af den uhyre Masse Saarede, der var sammenhobet
paa dette Punkt, og som det var meget vanskeligt at komme
til Hjælp, gjordes meget tvivlsomt, naar man, eller over
hovedet om man atter vilde finde ham selv.

Efter et langt

og smerteligt Sygeleie dyde den danske Soldat, hvorimod I n 
surgenten, hvem vi skylde denne Beretning, som ved et V id
under slap derfra med Livet.

Ved Frederiksstads Indtagelse faldt en Kapitain i Spidsen
for sit Kompagni dødeligt saaret tcet ved Byen; han blev, som
det formodedes, skudt as nogle Jnsurgenter, der dristigen havde
forstukket sig paa meget kort Afstand herfra.

Da Folkene saae

deres Kapitain falde og bemcerkede, hvorfra Skuddene kom,
styrtede de med Hceftighed løs paa Jnsurgenterne og fangede
tre«de af disse; — midt under den heftigste fjendtlige Ild
gjennempryglede de dem saa omstcendeligen og eftertrykkeligt, at den
Ene styrtede bevidstløs til Jorden; da man senere spurgte vore
Folk, hvorfor de ikke hellere havde afgjort det i Korthed ved at
jage Vedkommende en Kugle eller en Bajonet gjennem Livet,
mente de „a t det

dog vel a l d r i g

kunde

gaa

an at

drcebe F o l k, efter at man først havde fanget dem."
Skjønt Frederiksstadts Jndvaanere vistnok neppe turde hen
regnes til de moderateste blandt Oprørerne med Hensyn til deres
Stemning imod os, saae man dog som bekjendt vore Soldater
ved Byens Brand under Belejringen beredvillige« at ile dem
til Hjcelp selv i den heftigste Kugleregn, idet de ikke alene søgte
at bortbcere deres Gods, men endog under den øjensynligste
Fare for deres eget Liv flcebte afsted med gamle Folk og Børn
paa Ryggen for at bringe disse i Sikkerhed mod den Odelceggelse, som deres egne saakaldte Venner og Brødre hensyns
løst og uden Barmhjertighed lod regne ned over dem. Ja da
Tilførsten af Levnetsmidler standsede, og de enkelte tilbageblevne
fattige Beboere truedes med Hungersnød, deelte vore Soldater
deres knappe og tarvelige Maaltider med dem.
Da Fjenden den 12. Novbr. 1850 foretog en Diversion
mod vor S tilling ved Slesvig, havde en Bonde i Ncerheden
af Kropp drevet sine Kreaturer ind paa en Mark, der netop
dannede en Deel af Terrainet umiddelbart mellem
Fjenden.

os og

Dyrene, i hvilke den fattige Mand saagodtsom be-
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sad sit eneste E rn æ rin gsm idd el, vare uu ndgaaelig udsatte for at
dræbes, da Fægtningen begyndte. E n af vore P a tro u iller, hvis
Bestemmelse det v ar at recognoscere F je n d en s S t i l l i n g , kastede
sig underveis ind p aa M a rk en og drev, uosat for Fjend en s
I l d , Qvceget tilbage til den lyksalige B o n d e . Flere Trcek af
lignende N a t u r foraarsagede, at B e b oern e i og omkring vor
faste S t i ll i n g ved B y e n S l e s v i g ncevnte A a r lidt efter lidt fik
Ø rnene op for de rette Egenskaber hos den R a ce , der hidtil var
skildret dem med saa sorte og afskrcekkende F a rv e r, og der opstod som
en Fvlge heraf et gjensidigt T illid s - og Fortrolighedsforhold,
som upaatvivlelig i længere T id fortsat vilde have været det
sikkreste M id d e l til efterhaanden snldstændigen at loyalisere denne
vildledede D eel af Folket og efterhaanden at gjvre samme be
gribeligt, hvad det havde at betyde at turde henregnes til et
L an d , der styredes efter saa hum ane og frisindede Love som
vort. D e sv æ rre standsede de heldige V irkninger af disse B e 
stræbelser med F o ra n d rin g en i de politiske B egivenheder, netop
da Værket v ar bedst i G a n g .

^ 'n 9
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V 3-

itrieuft u of
H arm an hid
til næret den
T ro , at den
danske S o l 
dat i A lm in
delighed men
den jhdske i
Sæ rdeleshed
besad en vis
snæverhjertet
P aaholdenheb, medens
derimod m angfoldige E x em p ler, fornem melig fra Felten,
netop bevise det M odsatte. D a den danste Godgjorenhed
efter S la g e t ved Fredericia atter blev sat paa P ry v e, ndgik
ligeledes en O pfordring til Armeen om at komme dens saarede
B ro d re til H jelp, — og ikke en Eneste unddrog sig. — Enhver
S o ld a t afgav frivilligen 2 S k . hver 5te D a g af sin knappe
panning, og flere betydelige yieblikkelige B id ra g indkom strax ;
saaledes sammenstjyd paa Chefens O pfordring det fprste Jæ gercorps, der netop var recrutteret af Jy d er, i Lvbet af faa D age
den betydelige S u m af over 1 300 R d lr. til dette O iem ed. S o l 
daten, og maastee især den jydste, er undertiden karrig mod sig
selv, men jeg har under Felten aldrig truffet ham sneverhjertet
eller paaholdende mod sine fattige og trængende K am m erater.
M u lig t at fælleds F a re r og Besværligheder bidrage en D eel
til at stutte de i samme deeltagende In d iv id er tættere til hinanden,
men jeg m aa dog ansee det for utænkeligt, at saam ange smukke
I
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Trcek paa Wdelmod og Opoffrelse, hvortil jeg under Felttoget
har været Vidne, alene skulde have sit Udspring herfra.

Hvor-

ofte har jeg ikke i Bivonakken, paa Feltvagten eller under
Marschen sect den ene Kammerat dele sine fattige Smuler
iited den anden og pustet, at den, der svcelger i Overflødighed
og som desuagtet saa ofte aldrig faar nok, maatte sinde Lejlighed
til at øse en nyttig og heldbredende Lcere, ved at være Vidne
til den broderlige Deeltagelse og Hjertensgodhed, der overalt
gjorde sig gjældende i de omkring mig leirede Grupper, hvor
man saae den Heldigere, der havde fetaet fyldt sin Flaske eller
Pose, uforbeholdent, naivt og fordringsløst at dele med den
Uheldigere? — Hvor smukt og uegennyttigt fremtræder ikke
Offeret af den Mundfuld, som Soldaten under slige Forhold
yder sin hungrige Broder, idet han rækker ham den, uden forud
ængsteligt at beregne, om han ikke kort Tid efter maastee vil
være endnu mere trængende end den, som han nu vederkvæger? —
Den Draabe, som den ene Kammerat under Slagets Hede byder
den anden, uden at betænke, om han ikke mnligviis selv næste
Oieblik Haardt saaret vil komme til at smægte derefter, er
upaatvivlelig en langt betydningsfuldere Opoffrelse end den
hele samlede Værdi af de store og glimrende Gaver, som
den Rige,

ofte kun for

at see disse glimre

lader tilflyde den Trængende as sin
erhvervede Overflødighed.

paa Prent,

let og ofte ufortjent

I Parablen om „den fattige Enke"

var dennes eneste Skilling, som Skjærv i Blokken, jo Gud
langt velbehageligere end den Riges mange og prunkende Guld
stykker. Det er i Virkeligheden mindre Mængden eller Størrelsen
af, hvad man giver, end Hjertet, Maaden og Omstændighederne
hvorunder man giver, der bestemmer Gavens Værd.

Den

Nødlidende føler og forstaar gjennem sin egen Nød bedst sin
nødlidende Broders O val, og er det derfor meget sjeldent, at
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m an i Overflødigheden er istand til at bevare sine godgjørende
og opoffrende Følelser saa rene og ubesmittede som i F attig 
dommen. H o s de fleste M ennefler spirer som bekjendt Egenkjcerligheden og Paaholdenheden frem, netop i samme F o r 
hold som deres Velstand voxer. D e n danske S o l d a t er sikkerlig ligesaalidt smaalig som paaholdende, maastee netop fordi hans
bedre F ølelser, af hvilke han besidder en rig Kilde, G ud skee
Tak i Almindelighed hverken ere fortørrede gjennem for mange
Penge eller forqvaklede ved en forfinet Levemaade. P rø v at
trække en Bexel paa den offentlige Godgjørenhed og sæt J n d flnddet saa lavt, at den Fattige, til hvilken som sagt i Reglen
S o ld a te n hører, kan finde Leilighed til uden Undseelse at turde
efter Evne yde sin S k jæ rv , — og m an vil see, at af ti
Id e r e ere idetmindste de ni selv trængende.

oldatens H e n 
givenhed, W rlighed o g T ro flab mod sin
H e r r e , fo r
nemmelig som
dennes O p 
passer,var u n 
der Felttoget
næsten bleven
til et Ordsprog i Armeen. H v o r S m a a sif eller Bedragerier i
dette Forhold fandt S t e d , kan m an saagodt som udelukkende
strive dem paa enkelte Vagabonders Regning, der kun havde
søgt til Armeen for at friste et øieblikkeligt Underhold; U nd 
tagelser dannede i alt F ald kun saadanne Bondefødte, som ved

ya --------------------------------------------------------------------------------- ^
32

et tængere Ophold i de ftørre Byer vare blevne fordærvede.
Da Osficeersoppasserne fornemmelig udtoges af Trainkudsteklassen, denne forøvrigt mindst ansete Deel af Hæren, blev det
selvfølgelig tf ær Trainkudstene, hvem Leilighed gaves til at
lægge deres Wrlighed og uegennyttige Hengivenhed for Dagen.
Som

Pakæfler sjokkede de,

belæssede med

deres Herres

Sager tilligemed deres egne, ofte sveddrivende og med Tungen
ud af Halsen, lig eu tro Hund i Hælene paa deres Herre, og
gjorde kun Afstikkere til Høire og Venstre, for at fouragere til
Forsyningen af hans ambulante Spisekammer.

Naar m-an kom

til Ovarieret, Bivonakken eller til Hvilepladsen, sprang Ens Op
passer, hvor træt og foraset han end var, behændigt omkring, for
med Omhyggelighed at ordne og pleie om fin Herre, medens hans
Kammerater kastede sig ned for at pleie deres Magelighed. — Paa
engang i Function font Stue- og Kokkepige, saavelsom i Be
stilling font Overinspectionshavende over Madkurven, ordnede
han Seiet paa Marken ved Hjælp af Tornystre og Kapper og
dækkede Bordet efter fattig Set lighed, medens han i Ovarieret
søgte i en Fart at gjøre sig hjemme baade i Kjøkken og Stue,
for at undersøge og opdrive, hvad der knude tjene til hans Herres
Bekvemmelighed og Vederqvægelfe. — Hvor Omstændighederne
førte det med sig, accorderede han i Reglen med Vært eller
Værtinde til Fordeel for Herren, og lagde i faa Fald almindeligviis
et langt større diplomatist Talent for Dagen end denne felo.
Han forestod Huusholdningen, syede, stoppede og lappede, og
brugte gjerne Pronominet „ V i" om Alt, hvad der vedgik hans
Herres Interesser udenfor Tjenesten.

Han førte Regnskabet

over de indre Affatrer, gjorde Udlæg og Jndkjøb, og man har
sikkert yderlig faa Exempler paa, at han ikke i Redelighed
knude have tjent font Mønster for Oec on orner og Severanbeurer.
Havde man overladt Fleertallet af disse ærlige og ordentlige

c^9-
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Folk plein pouvoir over Kassen, vilde formodentlig mangen
En, der troede denne bedre conditioneret i Grcekeres og Jyders
Klyer, have fundet et styrre Forsiag i sine Penge.

En Lieute

nant, der under de mange Carrousseltoure, som vi under Felt
toget saa ofte vare nydte til at foretage os fra det ene Sted
til det andet, havde, som Velanstcendigheden byder, paa ethvert
Sted, hvor han i kortere eller længere Tid havde fundet Ly,
stadigt efterladt nogle forholdsviis passende Drikkeskillinger for
Opvartningen.

En Dag mod Slutningen af Maaneden, paa

hvilken Tid Officerens Kasse i Almindelighed lider af en ofte
endog temmelig foruroligende Ebbe, confererede samme Lieutenant
under betænkelige Miner med sin Oppasser om, hvorledes han
vel den Dag skulde bære sig ad for at maneuvrere sig gjennem
Middagsmaden,

da hans sidste Skilling Aftenen iforveien

forrædersk var flnpen ham af Lommen.
L i eut enant en i nte kjære sig etter,"

„ Aa,

det

skal

sagde Mads beroli

gende, „ jeg har endnu Penge af L i eu t en antens , der
godt kan strække t i l f o r de P a r Dage, vi have ti l bage
af M a a n e d e n . "

„Men

hvor i al Verden har D u

faa et dem f r a , " udbryd Lieutenanten forundret.

„J o seer

D e , " svarede Mads med en polidsk M ine, „ L i eut enant en
passer nu ikke a l t i d saa lige paa Der es Penge, der
v ar næsten ikke et eneste Q v a r t e e r ,
været,

h v o r i vi have

uden at Li eut enant en jo havde glemt nogle

S k i l l i n g e r paa B o r d e t ; dem stak jeg nu n a t y r l i g v i i s
t i l m ig, og gjemte dem, f or at have l i d t i Baghaa nden
f o r det T i l f æ l d e ,

at det skulde komme t i l at knibe

f o r os."
I

Slaget ved Slesvig mistede en af vore Officerer ved

Overgangen over et Dige sin hyire Arm.

Skjyndt Fjenden

trængte stærkt paa, og en voldsom Ild gjorde Stedet, hvor han
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laa, yderst farligt, betcenkte hans Oppasser sig intet Oieblik paa
at ile ham til Hjælp.

Fjenden gjorde dem til Fanger, men

forinden dette ftete, fandt Oppasseren Lejlighed til at sætte sig i Be
siddelse af Officerens Sabel og forstikke den under sin Kappe, hvor
han bevarede den, indtil man havde transporteret hans Herre til et
Lazareth, hvorhen han til sin Hjertensglæde fik Lov at folge
ham. Her gjemte han ubemærket Sablen, hvilken han betragtede
som sin Herres Hæderstegn, under Madratsen i sin Seng, og
holdt den skjult der, selv for denne, indtil han var ernæret og
de skulde udveples.

Han hvidskede da sin Herre i Oret, at han

havde gjemt Noget for ham, som han nok ftulde faa, naar de
forst vare i Sikkerhed, og paa samme Maade, som han havde
indpraktiseret Baabnet, slap han atter bort med det og tilbage
leverede, da de vare udenfor Fjendens Enemærker, med en
triumferende Mine sin forbavsede Herre hans velbevarede Sabel
med Felttegnet, men uden Skede.
Da vi i April 1849 maatte forlade Kolding, havde en
Officeersoppasser her forglemt sin Herres Feltkaffekande, der
forovrigt som A lt, hvad der ftal kunne henregnes under Be
grebet „Anvendeligt til fornuftigt og praktisk Feltbrug", be
sad mere relativ end reel Værdi, idet den ikke alene kun
præsenterede sig under den beskedne Form af B lik , men tillige
syntes at have gjort Afkald paa alle ovrige ydre Pretentioner
gjennem den massive Medfart, som den havde gjennemgaaet
under dens lange og velconditionerede Tjenestetid.

Forst den

folgende Morgen under Tilberedelserne til sin Herres Morgen
kaffe savnede Oppasseren til sin Forskrækkelse Kanden, hvilket
gik den ærlige Jyde saameget nærmere til Hjerte, som han ikke
alene vidste, hvilken P riis hans Kapitain satte paa et Stykke,
der hidtil saa troligt havde fulgt ham under hele Felten,
men tillige bemærkede dennes mismodige Mine over Tabet.
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Oppasseren, — hjemmehørende der paa Egnen, og saaledes
npie bekjendt med denne, udbad sig nogle Timers Orlov og
begav sig derpaa, efter i al Hemmelighed at have forsfasfet sig
noget civilt T p i i Ncerheden, ad ham npie bekjendte Omveie til
Kolding, i hvis Nccrhed han,stjult i et Krat,

oppebiede Mprket;

da dette havde indfundet sig, sneg han sig derfra ind til det
Huns i Byen, hvori hans Herre havde vceret indqvarteret, men
fandt det opfyldt med Fjender, der betragtede ham med mistroifte
Blikke.

Uden at betænke sig kaster han imidlertid behjertet sin

Trpie og giver sig ifærd med at klpve Brænde i Gaarden, hvilket
han derpaa bærer op i Husets forskjellige Værelser, og erholder
saaledes lykkelig og vel Adgang til sin Herres forrige Qvarteer.
Han træffer her en fjendtlig Officeer liggende paa Sophaen, men
aflæsser desuagtet uforskrækket Brændet, og forsoger endog flere
Gange ved S tp i med dette at erholde Overbeviisning om, hvorvidt
Officeren virkelig sover; overtydet herom lister han sig derpaa til
at borttage sin Herres Kaffekande, der fyldt med Kasse flaar
paa Bordet, og som det synes bestemt for den fjendtlige Officeer,
og sniger sig bort.

Henad Morgenstunden vender han vel

beholden tilbage til Kompagniet og præsenterer med glædestraalende Ansigt Kanden med den veltillavede Kaffe,

kun be

klagende, at han ikke ligeledes havde kunnet medtage den pvrige prægtige Anretning af Sukker, Flpde og Brpd, fordi han ansaa det for Værtens Eiendom og ikke nænnede at berpve denne det.
D a B iilo w og Staggemeyer i Spidsen for respective 1. og
11. Bataillon i Slaget ved Slesvig trængte frem over B n storferteich, for efter en 8 Timers Kamp endnu at vove et sidste
Forspg paa at fravriste Wrangel Seiren, kastede de A lt over
ende, hvad der modsatte sig dem, og bragte endog for en kort
T id Afgjprelsen til at vakle, men de saae sig desværre atter npdte
til

at

opgive de vnndne Fordele,

idet de maatte savne be-
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hörig Understøttelse, sordi alle vore Tropper,

Reserven ibe

regnet, overalt vare bundne i det heftigste Engagement.

D e r

ved kom tillige disse tvende kjcekke Batailloner til at lide et
forfærdeligt Tab, idet deres Retraitte, — paa Grnnd af den
næsten ufremkommelige Mose, som de maatte tilbage over, og
hvor de intetsteds

sandt Dækning eller kunde sætte

sig fast

mod den overalt paa Kammen af de omkringliggende Hvider
fremmhldrende meget overlegne Fjende,

— ikkun gik meget

langsomt og besværligt for sig. — S kridt for S kridt gjordes
desuagtet Terrainnet Fjenden stridigt, idet de djærve Jyder og
Sjællændere stedse gjorde kraftig Modstand, skjout de ofte stode
i Dynd til over Beltestedet; dog Partiet blev tilsidst for ulige;
vore Folk bleve nedskudte som jaget V ild t,

og eu Masse af

Officererne, der sogte at bringe Orden og Fasthed i Fægt
ningen, maatte bode med Livet for deres Ive r.

En af disse,

en Lieutenant af 11. Bataillon, faldt dodeligt saaret i M idten
as Mosen, medens

hansOppasser allerede havde bjerget sig

med Madkurv og Bagage til fast Grund paa den
Side af Uforet.

modsatte

Aldrig saasnart erfarer imidlertid Oppasseren*)

sin Herres Tilstand, foreud han kaster sine hindrende Sager,
og udsat

for den dobbelte

voldsomme I l d

vender

tilbage

gjennem Mosen, for at komme sin Lieutenant til Hjælp.

Efter

utrolige Anstrengelser lykkedes det ham med sin doende Herre
paa Nakken, at vinde tilbage til det samme Sted, hvorfra han
var gaaet, men synker her dodeligt truffen af en Kugle til
Jorden — og Begge bleve paa Pladsen.
Som bekjendt

havde vi efter Vaabenstilstauden

ningen af 1850 besat Reudsborg Krouværk.

i S lu t

En Officeer, der

cantonerede i Nærheden af Byen Slesvig, gav en Dag efter

* ) V a r ikke Trainkudsk, men udtagen af Geleddet.
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Stilstandens Afslutning sin Oppasser et Brev at besørge til en
Familie i Altstadt i Slesvigby, med Ordre til at bringe Bested
tilbage snarest muligt.

Hele Dagen var Ole borte og kom

først næste Middag græsselig tilrakket atter tilsyne. Han havde
i Hjemmet, hvor man ogsaa politiserer, hørt tale om, at T v i
stens ZEble Rendsborg endnu ikke helt var overgivet til os,
men at Tydsterne lumsteligen

havde beholdt Altstadt og kun

overladt os Reuværket, der i

hans Hjem gaaer for

at være

Acciseboden. I Byen Slesvig kjendte han kun den Deel af Byen,
som kaldes Friederichsberg, hvori han boede, saavelsom Lolfus,
igjennem hvilken han var marscheret, da han ankom hertil.
Han vidste altsaa af ingen anden Altstadt at sige end den, der
findes i Rendsborg.

Som forstagen Kulsvier betænkte han sig

ikke længe paa, hvorledes han bedst skulde stikke Tydsterne
Glaar i Oinene; — han gik derfor om Morgenen fra Slesvig
umiddelbart til Rendsborg, havende til Hensigt at drikke et
Par Snapse med dem i Acciseboden, eller i det af ham saakaldte Neuværk (der som betjendt er beliggende paa den mod
satte Side af Altstadt, medens Kronværket ligger paa denne);
han haabede da, at det maatte lykkes ham at sætte dem en
Blyhat paa, hvilket da atter stulde give
at liste sig ind i Byen og aflevere Brevet.

ham Lejlighed til
Ankommen til

Kronværket blev han meget overrastet ved der at træffe Lands
mænd, med hvem han til sin Glæde kunde drikke sine Snapse
istedetfor med de lumske Posekikkere.

Den forslagne Kulsvier

blev af Brændevinen end mere forflagen, opsatte ZErindet, ind
til det blev mørkt, og begav sig da tryg og selvtilfreds paa
Veien til Altstadt.

Her blev han greben, ført til Comman-

danten og som en dansktalende fordægtig Person ført i Arrest for
Natten, men brød ud og begav sig ad Snigveie gjennem Moser
og Dynd tilbage til Slesvig, hvor han ankom henad Middag
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irteb Brevet i god Behold og med en meget fornviet Mine,
men ncesten ukjendelig af Sved og Smuds, samt med mange
Undskyldninger, fordi man ikke havde givet ham Tid til at
opspyrge Familien.
istnok

kan

man saaledes
ikke negte at
Officeers op
passerne,
saalcenge de
udtoges

af

Armeens L i
nie, varesom
dresserede og
som

oftest

gamle tjenstvante

S o l

dater deres Herre i Reglen til ubetalelig Nytte, hvorimod de senere,
da den Bestemmelse blev emaneret, at de skulde leveres af Trainkudskeklassen, der dannede Udskuddet af Udskrivningen til Armeen,
og til denne ankom saagodtsom uden nogensomhelst Dressur, ofte
foraarsagede Officererne under deres Function som disses Kammer
tjenere og Factoter utaalelige Bryderier. De arriverede i Alminde
lighed til deres Bestemmelse ligesaa keitede, stjceve og fiirkantede,
som da de forlode Opvartningen i Kostalden eller Tjenesten bag
Ploven, og de førte dertil et Sprog, som Ingen uden de selv
indbyrdes forstode.

De

fleste vare ikke engang istand til

at læfe, skrive eller regne, og man begriber derfor letteligen,
at der ingen Nytte kunde drages af slige Officererne paabyrdede
Umcelende. Disse maatte ofte i meget lang Tid drage omkring
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itteb en saadan Trainkudsk, lig et klodset besvcerligt undertiden
endog ondskabsfuldt D y r, der med megen M pie dresseredes til
en blot nogenlunde menneskelignende Skikkelse,

for derpaa,

naar dette endelig undertiden var lykkedes, atter efter en stakket
Glcede at maatte begynde forfra med en N y * ).
En Oppasser, der netop befandt sig paa dette aandeligt
utilregnelige Umiddelbarhedsstadium, men som forpvrigt besad

*) Compagnichefen, hvis S tillings Betydning' i Armeen paa Feltfod i
taktist Henseende uimodsigelig tør betragtes som Armeens Middel- eller
Balancepunkt, og som med Hensyn til den oeconomiske Side er stillet
som Compagniets Fader, medens der paahviler dettes Commandeersergeant Forpligtelser t il det lig dets Moder, burde upaatvivleligen
tildeles Rettighed til, som Støtte for Opfyldelsen af sine ansvarsfulde
og ofte meget besvcerlige Pligter, at turde udvælge sin Oppasser blandt
de flinkeste og paalideligste af Compagniets Mandskaber i Gel eddet .
Han har nemlig ikke alene ligesom de øvrige Officerer sin private
Bagage at føre med sig, men flal tillige staa til Ansvar for en Blasse
Papirer, Penge og Detaillesager Compagniet vedkommende, hvilke han i
Neglen maa betroe til fut Oppassers specielle Omsorg at besørge ud
eller indpakket, eftersom Leilighed gives. Under Bevægelserne umiddel
bart foran Fjenden, og særligt i Kampens Hede, er en kjæk, adræt
og intelligent Oppasser upaatvivlelig en ubetalelig Skat for Com
pagniets Commanderende. Som endelig og udelelig Personlighed er
denne nemlig ikkun istand til at befinde sig paa eet Sted ad Gangen,
skjøndt hans Nærværelse faa ofte behøves paa eengang paa flere, og
maa derfor Enhver, der til Exempel har forsøgt hvad det vil
sige at befinde sig midt i Slagets Tummel med alle Dele af sit
Compagni i opløst Orden, og dertil faa sammenblandet og i en saa
stor Udstrækning, at det vilde være en Umulighed ved Vink eller
Signaler at see sig istand til behørigen at underrette alle Punkter
af dette om sine Hensigter, sikkert aldeles utvivlsomt have følt, hvilket
usiatterligt Hjælpemiddel man vilde besidde ved at have en Person
stadigt i sin umiddelbare Nærhed, til hvis Nøjagtighed og Paalidelighed man roligt turde betro at overbringe Ordre til Steder, paa
hvilke man hverken fandt T id eller Leilighed til selv at naa hen;
saameget mere som Compagnichefen i vor Armee desværre kun er
stillet paa tvende Been, istedetfor at han, saaledes som i flere fremmede,
fornuftigviis burde være arrangeret paa fire.
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en god B illie, fandt imidlertid et ret sindrigt Middel til at
bøde paa, hvad der skortede ham i Negne- og Skrivekunsten, idet
han, lig Fortidens Ridderskikkelser, søgte at afhjælpe denne
Mangel, ved at antyde en synlig Form for fine Tanker gjennem
visse henkradsede selvopsnndne Tegn. Havde Mads s. Ep. gjort
Udlægget til et Franskbrød, betegnede han dette ved en Oval
ined en Linie igjennem; Vadsten antydede han ved en Fiirkant
med en Streg paa hver Side, hvormed han formodentlig havde
en Skjorte

sor Die; Smør angav han ved en Snirkel, Ost

ved en Cirkel, Pølse ved en Streg, et Par Støvler ved tvende
Streger med Hager paa, et Par do. sorsaalede ved to Ovaler
o. s. v.

Da Tegnene imidlertid ikke altid strakte til sor tillige

at angive Prisen, faa strakte hans sindrige Idee naturligviis ei
heller til sor Regnstabets endelige Opgjørelse, hvilket derfor i
Almindelighed afstedkom den allerbeklageligste Forvirring.
Hvad

der fornemmelig bragte Officeren

Betjening i en
Ukjendskab

og hans flette

oste meget pinlig Knibe, var begges totale

til Kogekunstens Hemmeligheder.

Som

bekjendt

befattede under Felttoget Intendanturen sig aldrig med at t il
berede de in natura leverede Fødemidler, men overlod det paa
den liberaleste Basis til Enhver selv at behandle dem efter
Smag og Leilighed; Følgen heras var, at Maden blev nhdt i
de sorstjelligste Kogningsstadier, alt estersom Talentet sor dens
Tilberedning stog til eller ikke, nemlig i overkogt, heelkogt, halvkogt eller i raa Tilstand.

I ben Naturtilstand, hvori vi paa

Feltvagten eller i rendez-vous Stillingerne ligeoversor Fjenden
oste befandt os med Hensyn paa Arrangementet as vort Spise
bord, sandt vel vor forfinede Opdragelse det undertiden lidt
besværligt at anvende Tænderne, Fingrene og Kogekjedlen som
respective Kniv, Gaffel og Terrin, medens en Soldat, med ben
hastigt tillavede og nkrydrede Suppe hængende paa Ryggen,
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tjente os som B o r d , — m e n , — lidt Ovelse og Nydvendigheden tærte os snart det Praktiske heri, saavelsom i med lukkede
Ø m c at gaa ly s paa det halvkogte, farvelyse, fast ubegribelige
S t o s , der undertiden flyd omkring i den sorte forrygede Kjeddel
imellem en mistænkelig og smudsigtudseende Fidtvelling. C g
desuagtet smagte et saadant M a a l t i d , der gjerne blev krydret
med et ypperligt H n m e n r og poetiske Omgivelser, samt animeredes
gjennem en af frisk Luft og dygtig M o t i o n styrket Appetit, os
ofte langt bedre end den lækkreste S o u p e e i den eleganteste
S a l o n . D e t varede derhos ikke længe, inden vi ifylge de
organiserende Bestræbelser i den menneskelige N a t u r sygte at
raade B o d paa M a n g le rn e i disse vore ufuldkomne M a a l tider, ved ikke alene at uddrage gastronomiske Lærdomm e af hist
og her caprede Kogebyger, men især ved efterhaanden at op 
dage en D e el hidtil overseete M a d la v n in g sta le n te r iblandt os,
hvilke bleve dragne frem for D a g e n s Lys, og under hvis W gide vi
Andre, erkjendende vor S v a g h e d , frivilligt stillede os. At desuagtet
vore Bestræbelser ikke altid kronedes med Held, beviste m angen
M i d d a g , der fandt os med lange Ansigter omkring en tilryget
S u p p e eller et forkullet Stykke Kjyd. S a a le d e s havde s. Ep.
en Ofsiceer en D a g attrapperet et Stykke Opekjyd, hvori han
med god G r u n d mente at opdage Betingelserne for en ypperlig
S t e g , og som han anbetroede sin M o r t e n , Trainkudsken, led
saget af en F o r m a n in g om at behandle det med behyrig O p 
mærksomhed. O m M id d a g en bestod den Lykkelige tilligemed et P a r
sultne V enn er en haard T aa lm o digh ed spryv e gjennem en halvanden
T im e s længselsfuld og forgjæves V enten paa S e rv e rin g e n ;
m an havde allerede fortæret de npillede K artofler og begyndte
netop et fortvivlet Angreb p a a det tyrre B r y d , da endelig
S te g e n arriverede. — Allerede dens F a rv e og F o rm m aatte
vække syrgelige Ahnelser, da den ikke alene saa ud, som om den
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var sort lakeret, men tillige v a r svundet ind til det H alve af
dens oprindelige S tø rr e ls e , og ved nærm ere Undersøgelse fandt
vi desværre ogsaa, at dens I n d r e fuldstændigt svarede til hvad
deus I d r e lod os befrygte, thi den modstod fra alle S i d e r
standhaftigt ethvert A ngreb, saavel af Kniv og Gaffel som af
T æ n d e r; ja selv vor ellers lan gtfra lækkersultne B o y stjævede
mistænksom til denne sorte ubegribelige M a ss e . M o r te n blev
stillet for F o rh ø r; — men han kunde aldeles ikke begribe, hvorledes
det gik til, at S te g e n ikke v a r bleven m ør, da han dog „i over stive
tren de T im e r havde kogt paa den, saa det spillede efter," og
dernæst havde stegt den „saa henved to gode T im e r." M a n trøstede
sig imidlertid til, at en trende T im e rs forarbeidet S u p p e dog
nmatte kunne afgive nogen E rstatning for den m'slykkede S te g ,
og m an besluttede sig derfor resigneret til at holde G ildet alene paa
M a a ltid e ts flydende V are. M o r t e n opfordredes til den E nde at
indbringe S u p p e n , men blev yderlig forbauset over denne B e 
faling, som han i Begyndelsen aldeles ikke forstod; da m an
imidlertid havde klaret lidt op i h a n s fiirkantede og forstyrrede
Hoved, meente han „at han dog aldrig kunde troet, at vi vilde
kere os videre efter det V a n d , som Kjødet v a r kogt r e e n t i",
og derfor, da Kjødet havde faaet nok til at steges, havde kastet
V andet i G røften. S o m jeg senere kom under V e ir med, vare
h an s H e rre r, forøvrigt med S k a m at tale om, ikke stort klogere
i den ædle Kogekunst end deres T je n e r ; thi E n af Selskabet,
der bildte sig ind a t være en særdeles forfaren S a u c e la v e r,
havde i al Hemmelighed gaaet denne tilhaande mod S lu tn in g e n
af S tegeo p e ratio n en , og flere G an ge gydt den lakerede K lum p
over, baade med V a n d , Ø l og M e lk , uden at hverken dennes
Udseende havde vakt h a n s M ista n k e eller at han havde opnaaet
N oget, der i fjerneste M a a d e havde Lighed m ed, hvad m an
i almindelig Forstand kunde ansee for henhørende under Begrebet
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Saus.
blev

At han naturligviis taug stille, da Stegen senere
underkastet den nøjagtigere critiske Desection,

og lod

Morten bære hele ZEren og Ansvaret, var jo kun den naturlige
Følge af en af Diciplinens fyrste og simpleste Grundsætninger.
Senere da vi en Aften i Barakken holdt Gildeparee d. v. s.
havde været saa heldige at capre noget Thetyi, og glædede os
til ved Piben og under en gemytlig Pasiar at kunne drømme
os tilbage i Hjemmets Glæder, fik Morten Ordre at tillave
Theen, med Oplysning, om at han saa omtrent kunde bruge
en Theestefuld af denne for hver Person.

Morten besad et

medfødt Had til al Overilelse, og vi havde derfor allerede
anden Gang stoppet vore Piber, inden han endnu havde ladet
høre fra sig. Endelig sendte han os fra Kogestedet en Substitut
med et Par Kopper i hver Haand, i hvilke der flyd en Mængde
sorte Theblade omkring i halvkogt Vand, hvilket efter Mortens
Mening nok saa omtrent maatte være det, man forstod ved
„Thee-Vand."

Da denne Mening imidlertid mødte vægt-

sulde Indsigelser fra

Flertallet

af

Selskabets

Medlemmer,

maatte Morten til at begynde forfra, med Paamindelse om at
Vandet først skulde paa Thepotten, forinden det blev heldet i
Kopperne.

Efter atter en rum Tids Forløb kommer Morten

luftende med forlegen Mine og tilstaaer, at det ikke har været
ham muligt at faa mere end en halv Kop Thevand ud af
Tuden, hvilket Ingen dennegang vovede at betvivle Rigtig
heden af, da han havde kommet Theen paa Maskinen istedetfor paa Thepotten, hvorved Hanen øjeblikkelig var bleven for
stoppet. — Man besad nu ikke flere Midler til at forny For
søgene med, saa at Selftabet desværre for den Gang maatte
opgive de poetiske Thetanker.
Uagtet alle disse Fataliteter kunde give et ringe Begreb
om Mortens Evner, maa man dog paa ingen Maade tro,
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at Morten ikke ogsaa kunde have saa sine egne Tanker om
mangen T ing, og omendskjønt Hans smaa Specukationer just
ikke altid vare heldige nok til at træffe (Sømmet lige paa
Hovedet, .saa beviste de dog altid en agtvcerdig Strceben hos
ham til undertiden at tænke lidt paa egen Haand. En Morgen
traadte Morten med en sceptisk Aline ud af sin Lieutenants
Barakke for at vise Jens et Par umage Støvler, af hvilke den
ene var lang i Skaftet og den anden ganske kort, og udbrød,
idet han kløede sig betcenksomt bag Dret:

„A ved da P i n e

død it, hvor mi n L i e ut e n a nt har været henne saa silde
i g aar A f t e s, — f o r

sikken to S t ø v l e r han dog har

faaet hjem med sig; den ene er kort og den anden er
l ang, — han tn a a nok i t ret havt sine Tan k er med
sig,

for

der

even

Hang

han
seer

har

et P a r

lige

saa

andre S t ø v l e r

gale

hd."

derinde,

Uagtet

Mortens

til selvstændig Eftertanke var han derfor ingenlunde

uimodtagelig for Paavirkning gjennem gode Raad eller T ilretteviisning af Andre.

Morten klagede en Dag for Jens, at

nagtet al bed han smurte og han smurte, saa kunde han i al
denne Uføre dog ikke holde hans Lieutenants Støvler fra at
drage Vand. — Jens meente, at det var der gode Raad for,
„han skulde kun lade dem bide af en gal Hund, saa skyede de nok
Vandet."

Morten syntes imidlertid at have Betænkeligheder.

„Troer dn kaste inte det læer sig gjøre M orten,"
Jens.

„Jo — o — "

forded, — " men
Bæst fra."

hvor

indvendte Morten"
Pokker faar

man

fortsatte

ded er nu inte
vel

saadan

ed
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un Krigen
danner K ri
geren og u d 
vikler hos
denne de E genskaber og
Talenter, der
under dag
lige alminde
lige S ysier
ingen ret Gienklang eller Tum leplads finde. D e t er G runden
til, at de G u ld a a re r, der i denne Retning igjennem en uscedvanlig lang Fredsperiode laa skjulte hos R atio n en , ere blevne
upaaagtede eller trængte i Skyggen, saaledes at vi ved Krigens
Udbrud endog selv tvivlede om, at de fandtes blandt os. Disse
cedle M etaller ere i den danske N a tu r i Neglen omsiuttede af
en Ertz, der saa sjeldent pleier at omgive disse, og de blive
derfor saameget vansieligere at opdage og erkjende. — S i n d s 
ligevægt. og Rolighed, en hvi G ra d af H um anitet og G o d 
modighed, bramfri Tale, jevne og usminkede Sceder ere upaatvivleligen Egenskaber, der ere R ationen egne, og som ei allevegne
findes forenede med B r a v o u r og Tapperhed. D a Ild e n im id
lertid senere ndsmeltede det af Ertzet indesinttede M e ta l, fandt
vi og Verden med Overraskelse, at Aarerne vare rige og rene,
og at den omgivende S k a l, istedetfor at forringe disses Vcerdi,
derimod gav dem en uformodet og forhpiet G lan d s. Ved
S id e n af disse Egensiaber fandt vi tillige en Haardfvrhed, en
Udholdenhed og T aalm od i Lidelserne og Besværlighederne, der
selv under de vanskeligste Forhold aldrig svigtede. — Hvadenten
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Maalet for Soldatens Marsch var den haarde Mark, etter Han
i Regn, Slud og Kulde vandrede gjennem Tynd og Morads,
Hortes uafladeligt Sang, Latter eller fljemtsom Tale.

Raar

Slaget begyndte, og dets Rcedsler med det, behovede man i
Reglen ikkun Oret for at opdage, om det var en fjendtlig eller
en af vore egne Soldater, der bleve bragte saarede forbi;
medens hine nemlig under skjeerende Jammertoner i Almindelighed
beklagede deres ulykkelige Skjcebne, forholdt disse sig stille og resig
nerede og led som oftest med et S m iil paa Læben. — Lykkelig den,
der er sat til Leder af flige Soldater. — Skjcendsel over den,
der ikke som saadan ved al fore dem til Seir og Hceder.
Pladsen,

Omstcendighederne saavelsom min Sandheds

kærlighed tillader mig ikke at anfore mangt et Exempel paa
denne Soldatens Dygtighed og Bravour, som det upaatvileligen
maatte kunne interressere at see optegnet her; — thi jeg troer
mig forpligtet til i Korthed kun at sremscrtte Exempler, til
hvilke jeg enten selv har vceret Oienvidne, eller saadanne der
gjennem paalidelige og velunderrettede Kammerater ere komne
til min Kundskab som fuldstændigt troværdige.
Da Kompagniet Worrisshoffer af 5. Bataillon den 13de
April 1848 blev detacheret over Slien ved Midsunde for at
besætte Ekernforde, fandt det Overgangsstedet inpaSsabelt, idet
man havde opbevaret Færgen paa den modsatte Side. — En
Undercorporal af Kompagniet traadte frem og tilbod sig i For
ening med en Konstabel at staffe Færgen tilveie; han aftog tilden
Ende en Ladedor, paa hvilken han, hvor skrobeligt et Be
fordringsmiddel denne end afgav, og uagtet han ikke kunde
svomme, dristigt satte sig i Bevægelse, omendfljondt et meget
mistænkeligt Rore paa den fjendtlige Side gjorde Foretagendet
end mere misligt, og Resultatet blev, at Færgen lykkeligt bragtes t il
bage under Dækning af Kompagniets velrettede Geværer. Senere
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ved Sandkrng i Ncerheden af Ekernforde, hvor daglige Sammenstod med Fjenden fandt Sted, traf man ham altid paa de
vanskeligste og meest ndsatte Poster, hvor de fortrinligste fjendtlige
Skytter efterhaanden bede Mcerke i ham og rettede deres Skud
imod ham uden dog at vcere istand til at træffe ham, hvorfor
han efterhaanden ansaaes for usaarlig.

Netop som Hoved-

trcefningen paa dette Punkt under Scheppelern den 21. April
saagodtsom var endt, strakte desvcerre et enkelt sidste Skud
ham til Jorden,

af

hvilket

han

kort efter opgav Aanden

paa Lazarethet, savnet af Kammerater og Foresatte.
Da Hannoveranerne i Forbindelse med Preuserne den 5.
Juni 1848 havde besluttet paa en eclatant Maade at feire
deres Konges Fodselsdag, ved at foretage et almindeligt Angreb
paa vor S tilling ved Dyppet, men som bekjendt ikke fandt
Festlighederne her saa ganste forberedt efter Duske, synes for
nemmelig hans hoire Floi at vcere bleven stusfet i Forvent
ningerne, eftersom den gjorde Begyndelsen med at forlade
Festen.

Ved

denne tilbagegaaende Bevcegelse trængte

vor

Garde til Fods meget heftigt paa, i den Hensigt ved en Flankebevcegelse at tvinge Fjenden ud af Byen.

En Undercorporal

i Forening med nogle Mand af ben omtalte Bataillon be
mærkede en Trop Preusere, der, idet den utilbørligt længe be
nyttede en fortrinlig Dækning, ganste havde tabt Forbindelsen
med sin Afdeling, hvorfor han forsogte paa at gjore Troppen t il
fange ved at afskjære den. Da Vore vare naaede i Høide med
den fjendtlige Trops Flanke, gave de samtlige I ld ,

hvorpaa

Undercorporalen ivrigt styrtede frem for at komme den retirerende
Fjende umiddelbart paa Livet, i den T ro, at hans Mandstab
fulgte ham, da pludselig en fjendtlig Corporal, paa faa Skridts
Afstand, vender sit ladte Gevær
roligt Sigte.

imod ham og tager fast og

Ene og uden Skud i Geværet taber imidlertid
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Undercorp oralen ingenlunde Fatningen, men kastende sig med
et Sidespring plat til Jorden, undgaaer han som ved et Mirakel
den dræbende Kugle, der piber ham tæt forbi Øret, og sprin
ger derpaa uforfærdet Preuseren ind paa Livet, kaster hans
fremstrakte Bajonet tilside, og istedetfor at støde ham ned,
griber han ham i Brystet og raaber: „N e i stop bi tte 33r o ’ er,
nu er Fanden taje mig T o u r e n t i l mig at snakke med,
— nu kan D u følge med over t i l V o r t . "
Den 29de Juni 1848 angreb den flere Gange stærkere
Fiende vor S tilling i Høide med Haderslev. — Selve Byen
blev ikkun forsvaret af ukrigsvante Tropper uden Kanoner, og
desuagtet holdtes den fra om Morgenen til om Aftenen med
ualmindelig Bravour mod et heftigt og overlegent Angreb, og
forlodes først henad Natten som en Følge af strategifle Grunde.
Under Angrebet havde Fienden sat sig fast bag en Bygning,
der fyldt med S tract og Korn laa tæt foran Broen, og hvorfra
han paa en følelig Maade generede os. — V i vare dengang
endnu ikke forsynede
Brandraketter,

med

hvorfor

vistnok understøttet af

de bekjendte fortrinlige Fossifle

en Underoffieeer af
vor velrettede I ld ,

Esspingolerne,
men

udsat for

den voldsomste fjendtlige Kugleregn, trængte over Broen og,
fljøndt saaret underveis, tændte Bygningen i Brand ved Hjælp
af

et Bundt

Frictionssvovlstikker, hvorved Fjenden

efter-

haanden fordreves herfra. — Det var ligeledes her, at en
Vandmølle, der ligger umiddelbart op t il Broen, og hvis tynde
Vægge paa mange Steder endogsaa kun bestod af Bredder, blev
i flere Timer forsvaret af en Officeer med 2 Esspingoler og
30 Mand

Infanteri

af

3die Reservebataillon,

som herfra

vedligeholdt en levende, velrettet I l d , uagtet efterhaanden en
Masse Kanonkngler giennemborede Møllen paa alle Kanter,
og Besætningen bestandigt maatte udholde det rystende Syn af
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Dede og Døende umiddelbart for sine Fødder.

Ingen for

lod Pladsen itben Ordre, og man maa indrømme, at en saa
behjertet Adfærd vistnok tør anses som en god Debut for
Tropper, der første Gang for Alvor lugtede Krudt.
Da vi i Begyndelsen af Felttoget 1849 hcederligen havde
bestaaet Kampen ved Atzböll og Ullerup, men den paatcenkte
Forening af det Ryefle Corps fra Jylland og Armeen fra Als
ikke kunde gaa for sig, fandt vi det overeensstemmende med
Klogskab atter at træffe sidstncevnte Deel tilbage til Als, medens
Ryes Corps søgte at sprede Fjendens Kræfter ved at lokke ham
Nord paa; — en Maneuvre, der førte det heldige Resultat
af Slaget ved Fredericia med sig.

Omtrent 15000 Mand

Forbundstropper forskandsede sig paa Dyppelbjerg for at blokere
Als og rykkede ved Hjcelp af stcerke Vcerker, spcekkede med svcert
Skyts, bestandigt Oen ncermere, hvilken de fra dette Punkt
aldeles dominerede. — For at sikkre Overgangen fra Als og
for at holde de fjendtlige Forteficationsarbeider saameget som
muligt fra Livet, besattes ben foran Sönderborg beliggende
Deel af det Sundevedste, i Forbindelse med det allerede i 1848
provisorisk opkastede men senere forbedrede Brohoved, dagligen
af en Bataillon som Forpost, der hver Eftermiddag maatte
aldeles uden Dcekning rykke frem til Afløsning, umiddelbart
under de truende fjendtlige Kanoner. — Uagtet disse ikke altid
lode sig nøie med at true, men ofte uventet sendte en morderisk
I ld

ned mellem de fremrykkende Afløsninger, gik Afløsningen

desuagtet stadigt for sig med en mønstervcerdig Orden

og

Rolighed. — Den 5te Juni vare de fjendtlige Arbeider rykkede
saa langt frem, at man den 0te om Morgenen begyndte paa
Approscherne til Vcerker, som hvis det var lykkedes Fjenden at
anlægge dem, upaatvivleligen vilde have ført til, at vi ganfle
havde maatte opgive det Sundevedfle.

Da det ved den frem*
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brydende Dag blev os klart, hvad Fjenden havde for og allerede
under den forløbne Nat havde forberedt, søgte vi at fordrive hans
Skandsearbeidere, hvilket gav Anledning til, at der cfterhaanden ud
spandt sig en levende Fægtning over hele Linien, der endog i flere
Timer gik over til en heftig Artillerikamp. — lste Reservebataillon, der den Dag havde besat Forposterne, beholdt under
den hele Dags Kamp ikke alene sin Plads, men trængte endog,
senere understøttet af 3die Reservebataillon, med en beundrings
værdig Krast og Dristighed Fjenden over 500 Al. tilbage paa
hans venstre Fløi, og dertil saa tæt op under hans Batterier,
at det forreste af disse ikkun laa 20 Skridt fra Fronten af vor
Kjede. — I

denne S tillin g , hvor farlig og vanskelig den end

var, holdt vi os urokkeligt i henved halvanden Maaned, indtil
Vaabenstilstanden, uagtet Fjenden ofte, isærdeleshed ved hyppige
natlige Overfald, søgte at vinde tilbage, hvad han havde tabt.
Blandt Andet prøvede Fjenden en mork, regnfuld og taaget
Nat med ^ Compagni I n surgenter, der, som det fortaltes, fr i
villigt havde tilbudt sig, at overrumple og nedsable en nogle
og tyve Mand stærk Replipost af Vore, som paa dette udsatte
Punkt var bestemt til at soutenere Vedetkjædens høire Fløi.
Skjønt

en

gjennemisnende Taage

og Regn

havde

kunnet

begrunde Fjendens Formodning om, at Replien havde benyttet
en faa Skridt derfra beliggende forladt Bygning til Dækning,
var dette dog lykkeligviis ikke Tilfældet, thi da Fjenden i al
Stilhed og med Lynets Fart omringede Bygningen og fyrede
ind

ad Vinduerne,

styrtede

med et rastt „H urra"

den lille

i Flanken,

kjække Skare

ham

og viste den studsende

Fjende, der paa Grund af Mørket ikke var istand til at
opdage, hoor ringe vor Styrke var, efter en kort, men varm
Fægtning med Tab atter tilbage, hvorfra han kom.
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D a den danste Armee den 3die April 1849 samtidigen
fra Kongeaaen og fra Als rykkede ind i S le s v ig , erholdt M ezas
B rigade O rdre til at gaa imod Gravensteen, hvor den udsatte
sine Forposter til henimod Azböll. — D en 5te om Morgenen
blev 2det Jæ gerco rps, der havde besat Forpostlinien, aflyst af
en Forstcerkningsbataillon, som nylig organiseret endnu ikke
havde vceret i Ild e n . Netop som Aflysningen var endt, og de
Aflyste havde begivet sig paa Veien tilbage til deres Bivouakp lad s, bleve Forposterne pludselig angrebne og efter en kort
Fægtning trængte ud af deres S tillin g . Uden Ophold vendte
Corpset tilbage igjen og mydte allerede underveis en Deel F ly g 
iende, hvilke det imidlertid stak ind i sine Geledder; efterhaanden
som det rykkede Fægtningen nærmere, blev Forvirringen styrre
og styrre; m an sygte at optage den overalt vigende B ataillon
og bringe den til at samvirke i Fægtningen, men den syntes
ligesom betagen af en panisk S kræ k, og bragte kun Uro og
Forstyrrelse i de til Hjælp fremrykkende og velordnede Rækker.
D a var det, at S o ld a tern e af 2det Jægercorps, sylende at
Hædersdagen fra Oversy stod paa S p i l , vendte Geværpiberne
mod deres vigende B ryd re, med T ilra a b om, at de kun havde
tvende T in g at vælge imellem, — „ e n t e n u o p h o l d e l i g a t
vende om, — eller skjændigen at falde for deres
E g n e s K u g l e r . " — Skam sulde fornyede de Fægtningen,
dreve med Kraft atter Fjenden tilbage og sogte gjennem fordobblet I v e r og Anstrengelse at udflette Indtrykket af deres
begangne Feil. D e t var til den Ende blandt Andet, at en Underofficeer af den sidstnævnte Afdeling, mod S lu tn in g en af Affairen,
trængte med nogle M a n d saa kjækt og umiddelbart ind paa
Fjenden, at han fik T a g i en fjendtlig Officeer, som han
imidlertid atter saa sig nydsaget til at flippe, fordi h an, ved
tililende Hjelp fra fjendtlig S id e , paa et hængende H a a r selv var
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bleven fangen, idet han, truffet af flere voldsomme Kolbeflag,
Haardt saaret sank til Jorden.
I Begyndelsen af Kampen ved Ullerup, d. 6 April 1849, hvor
en Deel as vor S tilling en kort Tid blev trængt tilbage af en ufor
holdsmæssig overlegen Fjende, faldt en af vore Officere Haardt
saaret, og blev paa Grund af vor tilbagegaaende Bevægelse
liggende mellem de tvende fægtende Kjæder udsat for begges
Ild .

Kompagniets tvende Ambulancesoldater sendtes øieblikkelig

efter ham, men de havde neppe faaet ham paa Baaren, førend
den ene af dem styrtede dødeligt saaret til Jorden, hvorpaa den
anden, der imidlertid saa Fjenden trænge paa, forlod Baaren
af Frygt for at blive tagen til Fange.

En Underofficeer, der

bemærkede dette, kastede uden Betænkning sin Bepakning og
ilede, uagtet den voldsomme Ild
Nærhed, den Saarede til Hjelp.

og Fjendens

umiddelbare

Da han imidlertid ikke saa

sig istand til ene at magte ham, sprang en Officeer ham til
Understøttelse, men uagtet denne øieblikkeligen faldt, opgav han
ikke sin Beflutning, førend den saarede Officeer, efter at være
gjennemboret af nok en Kugle, smerteligt bad ham om at lade
sig ligge for at kunne dø i Fred*).
Da Forbundsarmeen i 1849 holdt Besætningen paa Als
i Schak, imedens Jnsurgenterne beleirede Fredericia og Preu-

*) Det var fornemmelig denne lille Episode, til hvilken jeg var Dienvidne, der aabnede mine Dine for Ufuldkommenhederne ved den i
vor Armee efter franst Monster etablerede Ambulance, og som for
anledigede mig til at forsoge paa at forandre vort bærende Ambu
lanceapparat til et kjorende, der, transporteret ved Hjælp af Hjul,
var istand til at fores af en Mands Kraft med idetmindste samme
Lethed som det bærende, hvortil der bruges tvende. Paa vort Arse
nal i Kjobenhavn har et fuldstændig udfort Exemplar af et saadant
Apparat nu ventet i benved 10 Aar paa at finde en endelig Afgjorelse
af Sporgsmaalet om dets praktiske Anvendelighed for Felten.
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ferne forfulgte bet Ryeske C o rp s op i J y l l a n d , v a r m an fo r
nemmelig p a a førstnævnte S t e d i lang T id i Uvished om, hvor
stor en S ty r k e m a n havde imod fig. F o r at erholde Knndstab
herom besluttede en K ap itain ved en af de Afdelinger, der holdt
A ls befat, da han en D a g netop v ar tilb e d t K om m andoen over
Forpostkjeden i S u n d e v e d , at forsøge paa at tilvejebringe nogle
O p ly sn in g e r angaaende Fjendens S t i ll i n g og S ty rk e paa dette
P u n k t. H a n listede sig i den A nledning skjult frem til en af
fine forreste dobbelte Vedetposter, befalede den ene af disse at
forstikke sig bag en Busk og efter at have byttet Bevcebning
med h a m , paatog han sig h a n s Skikkelse og stillede sig paa
h a n s Post. — H a n beordrede bernæft den anden V e d et, en
fiffig, behændig og kjernekraftig S jæ llæ n d e r til at begive sig
nogle S k r i d t frem ad, for i P a a s y n af den ligeoverfor staaende,
ligeledes dobbelte Vedetpost, at nedlægge sit G ev æ r og derpaa
a t næ rm e sig denne under A ntyd ning af fredelige Hensigter,
ved nemlig at drikke dem til og derpaa at gjøre T egn med F e lt
flasken, at deri ogsaa v a r noget at drikke for dem." D a T ilbud det,
u nder tilsyneladende fredelige Auspicier v a r bleven modtaget,
begav den til Vedet forvandlede K apitain sig under lignende
F a g ter nm iddelbart i Hælene p a a S j æ l læ n d e r e n , for at
hjælpe ham med U nderh oldnin gen , da den menige S o l d a t
begribeligviis ikke var særdeles bevandret i det tydste S p r o g ,
hvilket han imidlertid vidste at finde et ypperligt S u r r o 
gat f o r, gjennem sine meget talende og betegnende G estus.
Alt gik i Begyndelsen over Forv entnin g vel; den ene af T y d 
sterne, en luftig Vindspiller, der forøvrigt ligesom h a n s K a m m erat
havde nedlagt sine V aaben, fra hvilke de dog fim havde fjernet
sig fa a S k r i d t , lod M u n d e n trostyldigt og «åbenhjertigt løbe
om Løst og F a st, saa at Officeren behændigt i saa temmelig
tilfredsstillende O m fa n g fik udpum pet, hvad han attraaede at vide;
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han vilde netop

til

at afslutte Underholdningen og vende

tilbage igjen, da den anden Tydsker, en kraftig og alvorlig
Personlighed, der taus og iagttagende havde lyttet til, pludselig
greb ham i Brystet,

— formodentlig gjort mistænkelig ved

Forskelligheden i Soldatens og Officerens Holdning og Veklcedning, — raabte paa Forrcederi, og spgte at drage ham
med sig.

—

Uden at indlade sig paa nogen noiere eller

undvigende Forklaring, gjengjceldte Officeren Fjendens Haandgribelighed, idet han til yderligere Oplysning trak en Pistol frem
fra Barmen, rettede den mod hans Hoved og truede ham med
at trykke lps, dersom han ikke uden Modstand pieblikkeligt
fulgte ham; i en Haandevending endevendte samtidigen den
djcerve og resolute Sjcellcender den snakkesalige Kammerat, og
satte sig derefter strap ved

et Spring i

Besiddelse af de

tvende ncerliggende Geværer, hvorpaa han snildt og behcendigt holdt de opmcerksomblevne og forfolgende fjendtlige Side
vedetter fra Livet, saaledes at det virkelig lykkedes, fornemmelig
fordi Fangerne stadigt styredes som Dcekning mod den fjendt
lige Side, at fpre disse tilbage til den ncermeste Feltvagt. —
Her vedligeholdt nu Nr. 2 sin Tavshed ligesaa urokkelig og
betcenksom, som hans Kammerat hidtil havde været snakkesalig,
gemytlig og meddeelsom.
I Slaget ved Kolding blev en Soldat af 1. Jægercorps
indbragt til Ambulancen med et Skudsaar i den hpire Arm;
da Lægen havde undersvgt Saaret og anlagt ham en forelpbig
Forbinding, forlod han ham for at bestjæftige sig med en
Anden, i den Formening, at den Saarede som sædvanligt
oppebiede flere andre mindre Haardt Saaredes Soignering, for
i Forening med disse at blive transporteret paa en Vogn til
Lazarethet. Da Transporten senere flulde gaa for sig, savnede man
Manden, der intetsteds var at sinde.

Efter et Par Timers

55

Forlyb bragte man Ham Haardt saaret atter til Ambulancen.
„M en hvor i al Verden har Du vceret henne," udbryd Lcegen
forundret, idet han gjenkjendte ham?

„Jeg beder om For

ladelse Hr. Doctor," men da De havde faaet svybt Armen
ind, synes mig at den ikke hindrede mig videre i at tage fat
igjen, og jeg meente derfor at kunne gj yre mere N y t t e
ude i Kj eden eud paa H o s p i t a l e t . "
En af vore Soldater kom under Fcegtningen i Nærheden
af Julianehaab mellem Veile og Horsens i 1849 ud af For
bindelse med sine Kammerater, fornemmelig som Fylge af hans
Iv e r for at finde Leilighed til at anbringe sit Skud paa en
ligeledes paa fin Side for langt fremrykket Preuser. — Begge
befandt sig paa aaben Mark aldeles uden Dækning; — men
da Preusereu bemærker sin Modstanders Hensigt, standser han
og flnldrer sit Gevær, medens denne skyder; den danske S o l
dat, der nu har skudt og feilet, vil ikke synes ringere; — han
trækker sit Gevær an, stiller sig i Paradepositur som Skive
for Preusseren og Kuglen piber ham igjennem Huen, dog
uden at tilfyie ham nogen Skade. — Han aftager Huen,
viser Preuseren Hullet, — og begge svinge Haanden hilsende
mod hinanden, idet de ile tilbage til deres Afdelinger.
En gammel Bonde, der i sin Ungdom havde været S o l
dat, og som saadan gjort Felttoget med i 1813, var om
Morgenen til den berymmelige 6. Ju li 1849 klavret op i et
af de hyiste Træer paa Kirkegaarden i Gauerslunde, der ligger
omtrent en Milsvei vesten for Fredericia, for herfra at iagt
tage Slagets Gang,

og for efterhaanden at underrette sine

nedenfor forsamlede Kammerater om, hvad der foregik. I ængste
lig Spænding kunde han i lang Tid Intet opdage uden en sig
stedse heftigere udviklende Kanonade i Forbindelse med en
Krudtdamp, der indhyllede Horizonten og betog ham al Udsigt
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til, hvad der foregik bag denne.

Det Trykkende i ZEngstelsen

og Forventningen tiltog imidlertid hos ham i samme Grad, som
Kampens Heftighed forygedes; — men pludselig syntes endelig
denne at aftage, Solen bryd frem, og samtidig skiltes Ryg
massen paa flere Steder ad, visende ham Rydkjolerne, der
tydeligere og tydeligere trænge frem paa alle Punkter.

I sin

Begejstring tilraaber han sine Kammerater „ H u r r a , de Danske
avancere", men flipper i sin Ive r, for tillige at klappe i
Hænderne, Grenene, ved hvilke han holdt sig, saaat han hoved
kulds fra sit over 20 Alen hyie Standpunkt styrter til Jorden,
hvor han med knust Arm og forflaaede Lemmer bliver liggende
som dyd.

Da han senere atter kommer til sin Samling, er

hans fyrste og ivrige Spyrgsmaal til de Tilstedeværende, om
de Danfle have seiret, og da man beroliger ham hermed,
men tillige udtaler sin Beklagelse over hans syrgelige Tilstand,
svarer han med glædestraalende Ohte,

„aa Pokker med den

Arm og det Par Puf, dem spenderer jeg gjerne for den Fornyielse, som jeg har havt."
Lieutenant Glnd af Artilleriet, der ved sine Fortjenester
fra Underklasserne havde svunget sig op til Officeer, hvilket
i Begyndelsen

af Krigen

var

en ualmindelig Udmærkelse,

isærdeleshed i denne Vaabenart, svigtede hverken ved sin Opfyrsel eller ved sin militaire Conduitte den T illid , man saaledes
havde viist ham.

I

Slaget ved Slesvig commanderede han

en Deling, nemlig 2de Kanoner, med hvilke han som bekjendt opholdt Kampen ved Indgangen til Friederichsberg i flere
Timer, og han fortrak ikke, fyrend hele Armeens tilbagegaaende
Bevægelse tvang

ham

dertil,

og fyrst

efterat

han havde

mistet saameget Mandflab af Skytses Betjening, at han flut
sig nydt til at stige af Hesten for selv at forrette Menigs Tjeneste.
Skjynt han flap nfladt fra denne saavelsom senere fra flere
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ligesaa varme fæ gtninger, vilde Skjæbnen dog, at Doden,
rigtignok gjennem

Fjendens Kugler,

flulde

overrafle

ham

paa hans Leie, for hvilket han, som han gjentagne Gange
havde yttret, nærede en sand Afsty.

Han lemlæsledes nemlig

under Fredericias Beleiring i sin Seng paa det Frygteligste af en
Bombe, faa Dieblikke efter at han havde sogt Hvile der ovenpaa
en meget anstrengende Tjeneste, og han dode faa Dage efter.
Tvende vakkre, opvakte forældrelose Brodre lode sig i en
Alder af 13 ä 14 Aar engagere kort for Krigens Udbrud ved
en af de i Kjybenhavn garnisonerende Batailloner som Horn
blæsere.

Uden yderligere Tilhold vare de i saa ung en Alder

selvfolgelig udsatte for mangehaande Fristelser, men opforte sig des
uagtet saa exemplarisk i Tjenesten, at de, saavel ifølge deres
Godmodighed som paa Grund af deres livlige og freidige Karakteer, vandt baade deres Foresattes og deres Kammeraters Velvillie
og Hengivenhed.
samme Kompagni.

Ved Felttogets Aabning tjente begge i det
I

Slaget ved Slesvig blev den Angste

dødeligt saaret i Hovedet under Retraiten over Bustorfermosen,
og sank fra en Bulk dybt ned i Dyndet; Broderen ilede ham
til Hjælp, men var ikke istand til at trække ham op; en Soldat,
der bemærkede deres fortvivlede S tillin g , kom til, og da han
saa, at den Saarede ikke mere stod til at redde, forkortede han
medlidende hans Lidelser ved at trykke ham fuldkommen ned under
Dyndet, og rev derpaa uden Toven den af Skræk og Smerte
forstenede Broder med sig, da de Begge stode i den oiensynligste
Fare for at blive afskaarne og tagne til Fange. Aaret ester saaredes
ved Kolding den efterlevende Broder i Hovedet, og ved Fredericia
erholdt han en Kugle i Hoften. — Efter et meget langt og
smerteligt Sygeleie, der efterlod en Stivhed i det ene Been,
blev han i 1850 ansat som Stabshornist hos General Schleppe
grell.

Ved Overstolk i Slaget ved Jdsted blev hans Hest sam-
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tidigt med Generalens skudt under ham, og forviklet i S tigbvilerne slap han kun med Nod og Neppe fra at knuses under
Hesten; — kort efter kvæstede en Kugle hans venstre Arm,
netop som han var beskjæftiget med at understate sin faldne
General, men stjvndt tæt omringet af Fjender, naaede han dog ved
egen Hjælp tilbage til Ambulancen, hvor Armen blev forbunden
og senere amputeret.
Som bekjendt gjorde Fjenden den 12. Septbr. 1850 et
nventet og mislykket Forsog paa at tage vor stærke S tilling ved
Midsunde, der ikke alene var dækket af Slien, men tillige paa Over
gangsstedet var styrket ved et Brohoved samt anselige Forskandsninger, — istedetfor, som vi snarere havde frygtet, at trænge
langs den ostlige Side af Treenfloden, hvor vor udstrakte og
temmelig blottede S tilling ikke vilde have gjort det saa vanskeligt
at isolere vort ved Lehmsinck saagodtsom i Luften svævende hoire
Flankecorps, hvorved atter en Omgaaen af Hovedcorpsets S tilling
ved Slesvig vilde være muliggjort.

En af vore Batailloner

havde besat Ekernforde, hvor den, understottet af nogle af vore
Dampskibe og Kanonbaade, beherstede saavel Byen og Kysterne
omkring samme som den tæt ved Broen liggende og af Preuserne
besatte Gefion.

Da Fjenden under Fremrykningen paa denne

Dag udviklede en saa betydelig Styrke mod Byen, at man
frygtede for, at dens Besætning ikke vilde være istand til
at holde de omkring Staden anlagte vidtloftige Forstands
ninger, og Forsvaret af disse desuden vilde forhindre Flotillen
fra at anvende sit kraftigere og mere indtrængende Sprog, trak
Bataillonen sig imidlertid tilbage ind i Anglen. Men samtidig lod
Kommandeur Bille den omtrent 200 Mand stærke Soldateste fra
Skibene besætte Byen for at observere Fjenden, og han sendte derhos
en Parlamentair i Land, med Underretning til Borgerne om, at
deres B y uden Barmhjertighed vilde blive studt i Brand, der-
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som Fjenden viste Tilbøielighed til for Alvor at angribe ham.
Efter en flere Timers varm Tiraillenrkamp, der fra vor Side
fornemmelig vedligeholdtes fra en Deel Brændestabler, som laa
i umiddelbar Nærhed af Broen, ved hvilken Gefion var fortviet,
og som i en Hast vare blevne forvandlede til Skulderværn for
Infanteriet, erholdt Soldatesten Ordre til atter at gaa ombord,
idet Stablerne først bleve stukne i Brand, for at Røgen af dem
kunde mastere Indskibningen. — En af de Matroser, der vare
sendte i Land med Soldatesten, for senere at være denne be
hjælpelig ved Indstikningen, havde imidlertid kort iforveien
i Følgeskab med en af Soldaterne sneget sig bort til et i
Nærheden liggende Huns, hvor de efter Forventning opsnusede
en Forfristning for deres fortørrede Ganer.

Varme, som

de iforveien vare, gjorde den glødende Lædstedrik, som de des
værre forefandt i rigelig Overflødighed, dem just ikke koldere; de
anstillede en grundig Undersøgelse as, hvad Huset i den omtalte
Henseende formaaede, tilsvore hinanden under gjentagne Eder og
Forsikkringer gjensidig Broderlighed og Venskab, ønstende Død
og al Ulykke over Fjenden, og da de endelig vilde søge tilbage til
deres respective Afdelinger, vare disse imidlertid gaaede ombord,
saa at der for dem, som vare efterladte og paa alle Sider omgivne af
Fjender og en fjendtligsindet Befolkning, ikke synes nogen anden
Udvei aaben end den at overgive sig.

Ikke destomindre svinger

Matrosen sig uden Betænkning op paa en af de i Brand værende
Brændestabler nærmest Gefion og truer herfra med Død og Øde
læggelse enhver Preuser, der maatte prøve at forlade Skibet,
hvortil de gjorde M ine, medens Soldaten søgte at flankere
hans Bestræbelser fra et andet Punkt i Nærheden.

Døve mod

de alvorligste Forestillinger fra Gefions Besætning om at ned
lægge Vaabene, svor de, hellere at ville dø end overgive sig, og
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forsvarede uforfærdet og haardnakket Pladsen, indtil de endelig
ved List bleve overmandede, bagbnndne og førte i Forvaring.
Ved Recognoseringen mod Süderstapel den 12. Septbr.
1850, hvor man paa det flade overstnelige Terrain intetsteds
fandt Dækning, og hvor vore Folk med deres ikkun 3 a 400
Alen rækkende Kugler maatte udholde en ulige 3de Timers
Kamp mod en overlegen Fjende, som tilmed var forsynet med
Spidsknglerifler, — ved Hjælp af hvilke det dræbende Skud
kan sendes fra en Afstand, der er faa betydelig, at man ofte
ei engang er istand til at høre Skuddets Knald, — og som
yderligere laa dækket bag Diger og Forflandsninger, blev en
Undercorporal af 7. Bataillon faaret i den høire Arm.

En

af de kommanderende Officerer betydede ham, at han kunde gaa
tilbage, men Soldaten mente, at han vel nok kunde slaas en
Smule endnu; nogen Tid efter knuser en Kugle to Fingre
paa hans høtre Haand; Officeren gjentager Opfordringen, men
Soldaten synes, at dette endnu ikke hindrer ham i at bruge de
trende gode Fingre til at aftrække Geværet; kun en føie Stund
forløber, da atter en Kugle knuser hans ene Been tæt under
Knæet.

— Fjenden har imidlertid fra Defensiven pludselig

grebet Offensiven og trænger overalt frem i tætte Masser.
Herved udsættes den faaredeUndercorporal øienfynligen for attages
tilfange, og for at undgået dette, font han anfeer for en stor Skam,
forsøger han at slæbe sig afsted ved Hjælp af fit Gevær, men bliver
meget snart distanceret af fine Kammerater,

som i Fægt

ningens Hede ikke bemærke hans hjælpeløse Tilstand, før
end han efterhaanden er bleven isoleret fra dem paa en A f
stand af næsten 200 Alen.

Tvende af Kammeraterne, der faa

Øte paa ham, vendte nu tilbage for at understøtte ham, og det
lykkedes dem ikke alene at bringe ham ud af hans farefulde
S tilling i den dobbelte Ild , men de naade alle Tre uden yderligere
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Skade tilbage til Frederiksstad. Som det ofte er Tilfældet,
naar man gjennem overnaturlige Anstrengelser i længere Tid har
sögt at holde sig opreist, sank Undercorporalen nu, da Faren var
overstaaet, ved Indgangen til Frederiksstad besvimet til Jorden.'
Dog med Undtagelse af de tvende manglende Fingre og et noget
forkortet Been, befinder han sig fortiden saa vel, at han seer sig
istand til selv at bilægge disse Ord med yderligere Oplysninger.
Den 4. October 1850 forsøgte Fjenden som bekjendt en
Generalstorm mod Frederiksstad, gjennemtrængt as den For
mening, at Byen nødvendigviis maatte falde ved det første
Anløb, fordi dens Forstandsninger, og blandt disse fornem
melig Møllestandsen, vare saagodtsom jevnede med Jorden —
men han bedrog sig! Vore Folk, ihvor udmattede de end vare
efter den uafladelige Anstrengelse og Kamp, havde en5nn ikke
tabt hverken Kraften eller Modet. Uagtet vor næsten for
tvivlede Stilling, havde de om Natten efter Evne ndbedret de af
Fjenden i Dagens Løb frembragte Odelæggelser, og de modtoge
ham paa denne Dag ligesom de foregaaende, med en fuldstændig og
nforfærdet Djærvhed og Ro, som om de stede dækkede bag stærke,
velvedligeholdte Volde. Den nævnte Standse, der laa temmelig
fremskudt, blev det særlige Maat, paa hvilket Fjenden denne
Dag rettede sin morderiste og uafbrudte Ild , der fulgtes af
gjentagne voldsomme og mange Gange overlegne Angreb med
Bajonetten.
Skjønt Fleertallet af Skandserne efterhaanden
bleve fuldstændigt demolerede, tænkte dog Ingen paa at forlade
dem, men hver Mand stod fast, og søgte at benytte til sit
Forsvar ethvert Middel, der faldt ham i Hænderne; — Tor
nystre, Palissader, selv de faldne Kammeraters Legemer brugtes
til Forsvar og Dækning. Under Kampens vildeste Meblikke,
hvor der fægtedes Mand imod Mand, og hvor Seiren for
nemlig gjordes afhængig af Størrelsen as den umiddelbare
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physiste Udholdenhed og Modstandskraft, hvor utallige Liig
blandede med Haardtsaarede paa en frygteligt rystende Maade
sammenhobede sig og dannede ligesom en Vold om de Kjæmpende,
over

og hvor i Niøllestandsen alene paa faa Qvadratalen
50

forstrækkeligt Lemlæstede

vaandede

og væltede sig

imellem hverandre, og enten qvaltes under deres gjensidige Tryk,
eller søndertrampedes under de Kjcempendes Fodder, lode vore
stærke, djærve og udholdende Jyder ingenlunde Modet falde,
men de modtoge tvertimod Fjenden saa uforfærdet og eftertrykkeligt,
at han om Natten saa sig nødsaget til at ophæve Belejringen,
efterat have lid t umaadelige Tab, blandt hvilke f. Ex. stal nævnes
det, at en af hans Batailloner
Under Kampen

mistede alle sine Officerer.

paa Møllestandsen saaredes en Underofficer

dødeligt af en Kugle gjennem Halsen,

og blev efterhaanden

saaledes begravet under Liig, at han ikkun havde Hovedet frit.
Hans Kapitain, som bemærkede, at der endnu sporedes Liv i
ham, søgte personlig at frigjøre ham fra den ham overliggende
Byrde, men den Saarede bad ham om, ikke at opholde sig
ved ham, da der var saa meget Andet at tage vare, og han
udtalte derhos, at det dog snart vilde være forbi med ham,
samt at han ikke var værre faren end saa mangen Anden af
hans ulykkelige Kammerater.
Forpagtergaarden Mühlhorst,

der ligger paa Veien

til

Ekernførde, var under Forposttjenesten ved Midsunde i 1850
stadigt et Tvistens Wble mellem begge Armeer.

Om Natten

havde Fjenden den i Reglen inde, medens vi som oftest occupperede den om Dagen.

Hver Morgen, forinden vi søgte at

besætte den, udsendtes imidlertid en Recognosceringspatrouille paa
18 til 20 M and for at afsøge Gaarden tilligemed Egnen derom 
kring, saavelsom for at erfare noget Nærmere om Fjendens S tillin g
eg Hensigter, og til dette Hverv anvendte man saameget som muligt
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saadant Mandflab, som ved tængere Ophold der paa Stedet var
bteven nvie bekjendt med Terrainnet.

Ved Hjelp af en af vore

Folk, en Slesviger, som var Kjereste med en Malkepige paa
Gaarden, havde Patrouillen desuden arrangeret sig saaledes med
denne, at hun hver Morgen, naar hun gik i Marken for at
malke, bragte os Underretning om, naar Fjenden havde forladt
Gaarden.

En Morgen udeblev Pigen, hvorfor Forspidsen til

Patrouillen listede sig forsigtig til Gaarden, hvor han fandt det
foruroligende stille, hvilket var naturligt nok, da tvende Compagnier
Jnsnrgenter holdt den besat og — for at gjøre 20 Mand tilfange,
— havde forstukket sig i Lader og Bygninger, ja endog brugt
den Forsigtighed at indelukke hele Gaardens Besætning, saavel
D y r som Mennesker.

Den forreste Blænker, en rafl determi

neret Undereorporal, en kjernekraftig Karl af herkulifl Byg
ning, havde netop passeret Indgangen til Hovedbygningen og
stod ifærd med at dreie om ad en Sidegang, da der pludselig
fra denne stormede ham en Masse Jnsnrgenter imøde; — han tabte
dog ingenlunde Fatningen, men afparerede behændigt flere mod ham
rettede Stød og søgte at trække sig tilbage til Udgangen. Denne
var imidlertid spærret, dog lige resolut kastede han de her mod ham
fremstrakte Bajonetter tilbage, og flap ad en Omvei lykkeligt
gjennem en ubesat Bagdør, som han med Lynets Fart ndenfra stængede. I Baggaarden kom atter tvende Mand imod ham,
men den ene, der fljød paa ham og feilede, løb han sin Bajonet
gjennem Livet, og den anden forvirrede han derpaa ved sit Skud;
til Slutningen overøstes han fra flere Sider med en voldsom
Kugleregn; desuagtet flap han helskindet tilbage til den retire
rende Patrouille, der heldigen kom derfra uden at tabe en
eneste Mand.
Som bekjendt udtages hos os det kraftigste meefl feilfri
Mandflab paa Sessionerne til Kavallerister og disse vare derfor
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uden al Skyld, naar færegne Omstændigheder under Felten,
foraarsagede, at denne Vaabenart ikke udmærkede sig i samme
Forhold som det ovenikjøbet mindre udsøgte Fodfolk.

Det

danste Kavalleri, som i Reglen bestaar af høte, velvopne og
kraftfulde Skikkelser, der ere ypperligt dresserede og sidde til
Hest som støbte i Sadlen, kan vistnok ifølge Kyndiges Dom
betragtes som noget af det fortrinligste Kavalleri i Europa,
ligesom ogsaa de enkelte Begivenheder i Krigen, under hvilke
Omstændighederne begunstigede det, afgive uimodsigelige Beviser
derfor.

Assairerne under Würtzen, Torp, Brok, saavelsom Re-

traiten i 1849 gjennem Jylland, men især Fægtningen ved Aarhuus, afgive glimrende Beviser for denne Vaabenarts Udholdenhed,
Condouitte og Bravour. Ved Aarhuus tilbageviste. som bekjendt,
et langt ringere Antal af vore Dragoner, lige under Vinene
paa en os mange Gange overlegen Fjende, kraftigt et Angreb
af preussiske Husarer, og gjorde dertil en Deel af dem tilfange.
Under samme Affaire yttrede en af vore Dragoner, da han kom
Husarerne paa Livet og bemærkede deres smaa Skikkelser og
flette Sæde i Sadlen:

„R e i sikke bi tt e K a ' l e , — dem

behøver a da i t S a b l e n f o r at gjøre F o r t r e d , de ere
jo in te større,

end

at man m ag el i gt ka r i de

dem

overende."

SU

A

65

idelserne,
somdendydeligt saarede
Soldat som
oftest ene og
forladt gjennemgaaer
paa Valdpladsen, in
den Afmagten eller Dyden velgjyrende ender dem, hyre vist
nok til de myrkeste Partier af Maleriet fra Feltlivet. Under
scedvanlige Forhold gives os i Reglen gjennem Sygeleiets
langvarige og gradvise Ncermelse mod Dyden Tid til at blive
fortrolig

med samme, og ofte forvandles saaledes gjennem

Svaghed og Lidelse Dydens myrke Skikkelse til en mild og
frelsende Engel. Dyden paa Valdpladsen kommer derimod
brat og pludselig, den er en saa umiddelbar Overgang fra
det fnldeste kraftigste Liv, at man ikke levnes Tid til hverken
at forberede sig eller til at resignere; Kampen mellem Livsprincipet og den dræbende Aarsag er saa voldsom, at vor
hyiere Bevidsthed, Tanken paa vor Gud og Frelser, der skulde
forlehne os med Styrke og Resignation, ofte ikke engang er
istand til at støtte og forsone os med Smerterne under vor
Dydskamp. Som oftest ene og forladt, langt fjdrnet fra
Hjemmet og vore Kjcere, uden nogensomhelst pleiende Haand
til at støtte vort tunge Hoved og lædske vor brændende
Tunge, uden noget trøstende Ord til at mildne de utaalelige
Smerter, have vi alene Gud og vor Samvittighed til Vidne
og Stytte i vor Kamp; selv Haabet, ellers den sidste Genius,
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der pleier at forlade En, saalænge man styrket ved Andre med
Bevidsthed kjcemper mod Odelæggelsen, vender os som en gjyglende Lygtemand Ryggen og leder Dydens klamme, knugende,
iiskolde Haand uden Barmhjertighed og saameget sikkrere mod
vort varme, livsfriste Hjerte.

Kommer dertil endnu, at som

oftest den smerteligste UviLhed om den Sags Stilling« og Ud
fald, for hvilken man har kjcempet og saa tidligt offret sit Liv,
vækker Bekymring og Frygt, saa bliver Krigerens Dødskamp
paa Valpladsen i Sandhed ikke at sammenligne med dens,
der rolig og mcet af Dage kan ende sin lykkelige Tilvcerelse i kjære
og deltagende Venners Arme.

Ofte udaander endog Soldaten

sit Liv bag Fjendens Rækker, hvor han under Dydens øvrige
Rædsler tillige lukker sine Oine med den Overbeviisning, at
Venner eller Frænder forgjæves ville lede efter den Jord, der
dækker hans Levninger, at ingen kjærlig Haand stal frede om
den Grav, i hvilken han ukjendt, ofte med Haan og Spot, sænkes
ned af fjendtlige Hænder.

Enkelte, om end naturligt nok kun

meget Faa, ere vendte tilbage fra Livets yderste Grændse for at
aabenbare

os nogle af

de Mysterier, som

Dydens Engel

hvidster dem i Oret i dette hyitidelige Oieblik, det overvejende
Flertal tage jo Hemmelighederne med sig til Gud.
I

Kampen ved

Overstolk den 25. Ju li

1850 faldt en

Soldat af 1. Reservebataillon om Morgenen i en hyi Korn
ager, idet en Kugle knuste Underkjæben, gjennemstar Tungen
og gik igjennem Nakken.

Han blev liggende paa Ryggen og

tabte Bevidstheden, fornemmelig paa Grund af den betydelige
Forblødning, men da denne imidlertid standsede, esterhaanden
som Saaret i Nakken lukkedes af styrknet Blod, kom han Tid
efter anden atter til sig selv; dog han saa sig, saavel ifølge
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en fuldstændig lammende

Mathed, som tildeels forhindret af

sin svære Bepakning og

af sit Gevær, der

var faldet ham
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tvers over Livet, ikke istand til at forandre S tillin g eller til
engang at røre sig. Aldeles skjult af det høie Korn, hørte han
S la g e ts T u m m el lidt efter lidt fjerne sig og tilsidst aldeles dø
hen, og han tabte saaledes mere og mere Haabet om at erholde
Lindring og Hjælp. I flere T im er, der syntes ham en Evighed,
led han, med det blottede Ansigt mod den glødende S o l , de mest
Helvedes O valer, saavel paa G ru n d af Sm erterne i S a a r e t, som
fornemmelig som Følge af en brcendende Tørst, og i disse Lidelserfandt han kun Lettelse ved af og til at falde i en dødlignende
Afmagt. Pludselig syntes et H aab at straale ham imøde; —
tvende S o ld a te r strejfede ham tæt forbi og standsede, men da
de bemcerkede hans molesterede Ansigt og det forfcerdelige B l o d 
tab, ansaa de ham for død og fortsatte deres B e i, idet de
medlidende udbrød: „ N a a han har da ogsaa faaet sin Rest."
Nogen T id efter fik en enkelt S o l d a t O ie paa ham, og idet
denne nænnede sig, erholdt han netop saamegen K raft, at
han kunde aabne O in e n e , hvilket bevægede S o ld a ten til at
komme ham til Hjælp. Hjælpen indskrænkede sig dog kun til, at
S o ld a ten heldte den Ulykkelige nogle D ra a b e r i M un den af sin
Feltflafle, overfljar Remmene paa hans Tornyster, samt lagde
ham hans Hue tilrette over Ansigtet for at beskytte det mod S o le n ,
hvorpaa han, efterat have stukket Geværet med B ajonetten i Jorden
som Tegn for Ambulancen, forlod ham, beklagende, at han ikke,
som han jo selv var vidende om , turde opholde sig for at be
skæftige sig med de S a are d e. E n rum T id forløb atter, da
tre S o ld a te r passerede forbi i nogen Afstand; en af dem, gjort
opmærksom ved det opstukne Gevær, nærmede sig af N y sg je m g hed og tilkaldte derpaa sine K am m erater; men alle disse
vilde efter et kort O p h o ld , under hvilket den S a are d e var
kommet saameget til sig selv, at han saa sig istand til at til
kaste dem et bønligt B lik om Hjælp, til atter at fjerne sig, da
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be lykkeligviis i bet Fjerne opdagede et Par Ambulancesoldater,
som be hibkalbte.

Ester at bisse havbe kastet et Blik paa ben

Saarebe, venbte be ham Ryggen for ligegylbigt at fortsætte
beres Bei, ibet be httrebe, at Enhver jo kunde fee, at bet ikke
nyttebe stort at befljceftige sig meb ham, tilmeb ba be havbe
formeget at gjøre, til at øde beres Tib veb at befatte sig meb
be Døde; — men opbragt over flig en Hjerteløshed, kastede ben
ene as Solbaterne sit Baaben til Kinben og truebe at nedstybe bem som Hunde, dersom be ikke nopholbeligen ilebe ben
Ulykkelige til Hjcelp og bragte ham til Ambulancen. — Dette
syntes at virke, men for yderligere at sikkre den Saarebe mob
ikke atter at forlabes, fulgte be tre Soldater Ambnlaneefolkene
meb Dinene saalangt be kunde fee. Ikke bestominbre vare hine
neppe komne bent af Sigte, førend be flap beres Byrde og
efterlod ben i en Bei - Groft.

Her passerede kort efter en

Bonde forbi, der var bestemt til meb sin Vogn at kjøre omkring
for at opsamle be Døbe; han læssede ben Saarebe paa Vog
nen i ben Mening, at denne allerede havbe nbaanbet, og vendte,
ba han havbe sit Læs fyldt, i flrapt Trav tilbage til Flens
borg.

I

denne B y forblev ben Saarebe liggende blandt be

Døde, og først næste Morgen ved Ligenes Afklædning opdagede
man, at der endnu sporedes Liv i Manden.

Den banfle

Natur maa være feig, thi man fik ikke Livet af ham; han
befinder sig, vidunderligt nok, nu faa vel, at det er hans egen
simple bramfri Beretning, hvilken jeg flylder det her Fortalte*).
*) Af bette lille sørgelige og tilbeels oprørenbe Billebe fra Felten, ber
besvcerre langtfra er eneftaaenbe, kan jeg ikke unblabe at tage Anlebning til at ubtale bet Beklagelige og Urigtige i, at ben banste Armees
Ambnlancesolbater nbtages af ben nbnligste og minbst soignerebe Deel
af fpæren, nemlig af Trainknbsteklassen, og at Graben af bens Physiste
Styrke og Ubholbenheb saagobtsom ubelukkenbe stal banne Maalestokken
for bisfes Brngbarheb. Erfaringen har unber Felttogene tilstrækkelig ofte
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Under den heftige Fcegtning ved Ullerup d. 6. April 1849
faldt henad Middag en Soldat af 3. Reservebataillon i Ncerheden af en dyb og muddret Grpft tæt ved Auenboll dpdeligt
saaret af en Kugle, der knuste Kravebenet og gik ud af Ryggen;
han sogte, formodentlig isplge det samme Instinct som man
finder hos det cmskudte V ild t, uvilkaarligt et Skjul ved at
flæbe sig ned i Grpften, hvor han, forstukket bag en overhcengende Busk, og skjult under en raa. kold og knugende
Apriltaage, forblev liggende ubemærket af sine, flere Gange
forbillende Kammerater.

Forst henad Kl. 11 om Aftenen

fandtes han i en tilsyneladende aldeles livlos Tilstand, og
blev derfor i Forening med en Deel faldne Venner og Fjender
indlagt som Lig Natten over i Sattrup Kirke; men nceste
Morgen, netop som man var ifcerd med at sænke ham med
de Andre i en stor Brodergrav, bemærkede man, at der endnu
sporedes Liv i ham.

Han bragtes selvfolgelig til Lazarethet,

hvor han maatte gjennemgaa et langt og smerteligt Sygeleie,
og gjentagende Gange svævede paa Grændsen mellem Liv og
Dod, men uagtet alt dette kom han sig dog, og hans Helbred
blev efter Omstændighederne ret tilfredsstillende.

overbeviist os om det Uheldige heri, saavelsom om hvor ønskeligt det var,
at denne Slags Soldater kunde blive udtagne netop af Armeens
flinkeste, kjcekkeste og intelligenteste Folk — ei alene fordi der udfordres langt større Mod og Selvovervindelse der, hvor man,
trodsende Farer og Vanskeligheder, sial vove sig saagodtsom vaabenlos frem imod Fjenden, ofte endog mellem de foegtende Linier, for at
yde de Saarede Hjoelp, end der, hvor man vdbevcebnet gaar sin
Fjende under Vinene, delende Faren Side om Side med Masser af
Kammerater, — men tillige og fornemmelig fordi der behøves endnu
større Condouitte og Skjønsomhed til den tilfredsstillende Udførelse af
Ainbulancetjeneslen, end til felv den allervansieligste og mindst mastinmoessige Tjeneste i Geleddet.
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Under den 3. Brigades Tilbagemarsch fra dens omgaaende
Bevægelse i Slaget ved Jdsted, erholdt den Ordre til at
gjennemsøge den saakaldte Bøgem ofe ved Gammellund, hvor
om Morgenen en af de mest morderiske og haardnakkede Kampe
havde fundet Sted. Her mødte os et gruopvækkende Syn, idet
vi i og omkring Mosen næsten Skridt for Skridt fandt Masser
af ncesten uden Undtagelse forfærdeligt lemlæstede Lig, af hvilke
de fleste,

som den

have bestaaet

en

om dem oprevne Jord udviste, maa
mere eller

mindre

haard

Kamp

mod

Døden, medens Andre synes at have endt deres Lidelser ved
at drukne i Dyndet.

Man anvender undertiden det stærke

Udtryk „at vade i Blod indtil Knæerne"; jeg maa oprigtig
bekjende,

at

jeg

ofte

tidligere

har

smilet

over

det for

mentlig Overdrevne i denne figurlige Talemaade, men jeg
maa lige saa oprigtigt tilstået, at Lysten hertil aldeles be
toges

m ig ,

Munden

og at jeg følte mig fuldstændigt

ved Synet

af

denne Plet

af

siaaet paa

Valpladsen,

der

paa flere Steder paa en saa rystende Maade var overgydt
med Menneskeblod, at man uvilkaarligt maatte tro sig hensat
i et utilbørligt afbenyttet Slagteri. Det var fornemmelig paa Veiknuden ved den sydlige Side af Mosen, hvor Kampen havde været
incest haardnakket, at Blodet saaledes fløb i Strømme. Her fandt
vi blandt flere andre Faldne tvende unge fjendtlige Officerer, hvilke,
som vi senere erfarede, vare Brødre, der i Døden laa Arm i Arm
tæt sluttede til hinanden; vi nænnede ikke atter at flille dem, men
sænkede dem i samme S tillin g i Jorden tæt ved det Sted, hvor
de havde udaandet. — Skjøndt henved tolv Timer vare for
løbne, siden Slaget stod her, fandt vi dog tvende andre Ulykkelige,
der vare sunkne i Vand og Dynd til over Beltestedet, og i
hvem vi desuagtet endnu sporede Liv.

Den ene af dem døde

kort efter i vore Arme, ihvorvel han ved Hjælp af anvendte
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M idler for et Dieblik bragtes til sig selv, men den anden, der
først gjenvandt sin Bevidsthed paa Lazarethet — lever endnu.
— Omendstjøndt de Billeder, vi ere istand til at hente fra
Shgeleiet som Beviser for den danske S o ld a ts Haardsørhed,
Taalm o d og Resignation ligeoversor S m e rte r og Lidelser, vel
i og for sig kunne vcere interessante og have Krav paa at
finde en P la d s her, til en Fuldstcendiggjørelse as Begrebet om hans
N a tu r og Karakteer, faa trøster jeg mig dog ikke til at føre
mine Læsere ind paa et G ebet, hvor jeg som M ilita ir kun
meget betingelsesviis hører hjemme, saameget mindre som aandrige og i denne Henseende mere berettigede Forfattere allerede have
leveret os nogle as de interessanteste Frugter, som her kunne sankes.
— I det Dieblik S o ld a te n , enten som S y g eller S a a r e t , træder over
Lazarethets mørke sørgelige Tærskel, vender B ladet sig for ham
som S o l d a t ; — han træder fra activ D eltager over til at
blive en passiv Tilstuer i Feltlivet, og unddrages, idetmindste
midlertidige«, saagodtsom aldeles fra sin egentlige militaire
Kaldelse, for fuldstændigt at underkastes de paa Lazarethet ansatte
Lægers O m h u og Bestemmelser, hvorved han selvfølgelig atter
saagodtsom ganske berøves de udenfor staaende Kamm eraters
og Foresattes militaire Paavirkning og Iagttagelse. D e t er
i disse O m stæ ndigheder, jeg haaber at sinde en plausibel
Undskyldning for, at jeg her hverken prøver paa eller engang
attraar at behandle en Phase af Feltlivet, der, ihvorvel
den, fra een S id e betragtet, — nemlig som almindelig psy
chologist — har utvivlsom og righoldig In teresse, dog spe
cielt feet fra det militaire S ta n d p u n k t, med Hensyn til S o l 
daten som S o l d a t , kun tør ansees som en for denne a b 
norm T ilsta n d , as hvis triste og nedstemmende Billeder man
derfor neppe vil kunne sinde noget virkeligt fyldestgørende U d
tryk for S o ld a te n s rette N a tu r og Karakteer.
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t

Krigen

i

Forbindelse
meb

Decen

niets
og

sociale
politiste

Begivenheder
har

udøvet

en almindelig
vcekkende In d 
flydelse

paa

hele Nationen,
er uimodsigelig, men den synes dog scerligt at have virket heldbringende paa Soldaten, idet den ligeoverfor det øvrige Sam 
fund har hævet Begrebet om hans Stillings Værdighed og
Betydning.

—

Alle

have endnu

sikkerlig i friff

Minde,

med hvilken forknyt, enfoldig og modvillig Mine Soldaten
tidligere mødte til Opfyldelsen af sine militaire Forpligtelser,
ja hvorofte han endog viste en saa stor Ulyst eller Skræk for
disse, at han ei sjeldent, for at unddrage sig dem, foretrak gjennem personlige Lemlæstelser at lide de smerteligste Pinsler, saaledes at Enhver, ifølge hans borste, klodsede og halsstarrige
Optræden, ansaa sig beføiet til at betegne ham ved Binavne
som „Bonde", — „Bondelømmel", — „Bondebæst", — „Oxe",
— „S v iin ", — „ZEsel" eller „Kameel" tn. st. Nu derimod synes
en saadan Aand at være vakt tillive iblandt vore Fædrelands
forsvarere, at ikke alene slige Fortidens Forestillinger fuldstændigt
ere bortvistede, men tillige et yderligere Krav paa Medborgernes
Agtelse og Velvillie derved er erhvervet af dem. — Den Jevnhed,
Djervhed og nalmindelig sunde Sands og Takt, der i Krigen har
viist sig at ligge stjult bag Soldatens fordringsløse og undertiden
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noget plumpe 9)bre, maa npaatvivlelig have en saameget ftørre
Interesse og Betydning for os, som han, der udgaar fra
Nationens Kjerne, netop maa blive den, der afgiver den sikkreste
Norm for dennes sande og nforvanstede Karakteer.

m man end paa
ben ene Side i
Sortiben« sneverIfj- p fe
1 j||s

hjertebe og bornerede Anfluelser,

W fÉ ;:'

med Hensyn paa
Stands- og Fodselssorholdet upaa- tvivlelig har Ret

t’r

til at føge den væ
sentligste Aarsag til
den starpe Begrcendsning, som hidtil har fundet Sted mellem de
forfljellige Klasser indbyrdes, og til den deraf flydende inhumane,
for den friere Udvikling og den almindelige Dannelse hemmende Ad flillelse mellem Folket, saa tyr man paa den anden Side et heller
oversee, at der fandtes andre Aarsager, der ligeledes lagde ikke
uvcesentlige Hindringer i Veien for en heldbringende Udjevning
af disse Fordommens vanflelige Klvfter. Landalmuens ufuldkomne
Frihedsudvikling og Mangel paa almindelig boglig og social
Dannelse samt hans knudrede og ubehjelpsomme Provindsialsprog traadte forhen Kjvbstadbeboeren, ligesom den Dannede
overhovedet, langt mere skurrende og uforstaaeligt impde end nu,
netop paa Grund af den davcerende stvrre indbyrdes Fjernelse,
og dette indeholdt en ikke ringe Hindring for en tilncermende
og forsonende Sammensmeltning mellem Klasserne indbyrdes.
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Tren de Aars stadige og umiddelbare Samliv i Felten udjevnede esterhaanden den inhumane Skranke, der indtil da fast
uoverstigelig stod opreist mellem den Over- ogUnderordnede. Den
ftørre Frihed, den fælleds Fare, den stadige Onigang og det
umiddelbare Samliv i Felten fremkaldte nemlig et engere For
hold mellem den Undergivne og den Kommanderende, og denne
Omstændighed bidrog væsentligt til, at de gode Egenskaber, der i
Reglen forstikke sig hos hiin bag en mindre heldig Skal, for
kun undtagelsesviis at gjyre sig gjældende, bleve denne klare.
Den kolde, frastødende, maskinmæssige Behandlingsmaade — som
den Kommanderende hidtil havde anseet nydvendig for Ved
ligeholdelsen af Værdigheden og Respecten — ophyrte efterhaanden, og Fylgen blev en sorhyiet T illid og Hengivenhed hos
den Undergivne.

Af sig selv jevnedes lidt efter lidt det ind

byrdes Forhold saaledes, at den Kommanderende i Reglen
blandt Andet kunde see sig fritagen for Afgjyrelsen af disse
pinlige

og

irriterende

Smaacorrectioner

for

mindre For

seelser, der saa naturligt ved deres hyppige Gjentagelse stade
langt mere end de gavne, idet de fjerne istedetfor at fremme den
indbyrdes gode Forstaaelse. — Herved vaktes ikke alene den
rette Aand blandt Folkene og en forhyiet Ambition, men deres
Fyrer vandt tillige sine Undergivnes Overbeviisning om, at hans
Kald og Bestræbelser langt mere gik ud paa at være en human
Leder og Bestytter, end at synes en skræmmende og straffende
Bussemand. — Overeensstemmende med de her udtalte Anstuelser organiserede jeg for min Afdelings Vedkommende en
Elite af de dygtigste og paalideligste blandt mine Folk, til hvilken
jeg overdrog den engere Opsigt med deres mindre paalidelige
Kammerater, og hvis Medlemmer betragtedes som staaende en
Grad over de Ovrige.

Som synligt Tegn herpaa tildeelte

r
75
jeg dem til Pryd for deres Rymnaale et grynt Baand, —
hvilket efterhaanden erholdt en saa stor Betydning, at enhver
bedre tænkende Soldat i Kompagniet aspirerede til denne Udmær
kelse med en ikke ringere Iver og Ambition, end naar det gjaldt
en almindelig authoriseret Distinction. — Den Afdeling, jeg i
Lybet af de tvende fyrste Aar var ansat ved, nemlig en af
Reservebataillonerne, bestod som bekjendt af lutter ældre tjente
Folk,

der i

Gjennemsnit

havde

passeret deres 30te Aar;

det var derfor saameget mere betegnende, at de bestandig an
vendte Benævnelsen „Recrut" om enhver af deres Kammera
ter, der endnu ikke havde erhvervet sig „det grynne Baand",
ligesom de i det Hele ikke kjendte noget foragteligere og mere
nedværdigende Udtryk for Enhver, der enten begik Dumheder,
eller lagde en upassende Opfyrsel for Dagen, end det, „a t
han b a r sig ad som en R e c ru t". — Naar Nogen for fyrste
Gang i ringere Grad forsaa sig i denne Retning, tog Kom
pagniets Elite Synderen imellem sig og foreholdt ham kam
meratligt hans Opfyrsel; — hjalp dette ikke, og han forsyndede
sig anden Gang,

brugte de i al Hemmelighed et mere ind

trængende Formaningsmiddel,
ved

tredie

Gangs

nemlig Geværremmene; fyrst

Gjentagelse meldte

for Kompagniets Kommanderende.
blev

saaledes

virkelig

de

hans

Opfyrsel

Tonen mellem mine Folk

efterhaanden

bragt

til

det

Punkt,

efter hvilket jeg tragtede, idet jeg tilsidst saa mig aldeles fr i
tagen for at dictere corporlig Revselse, for hvilken jeg, især
under Feltforhold, nærer en afgjort Modbydelighed. -Havde
en af mine Undergivne gjentagne Gange eller i meget hyt
Grad forsyndet sig, saa at jeg blev nydsaget til selv at t il 
tale eller straffe ham, kaldte jeg ham frem for Fronten af det
til Parade opstillede Kompagni, og efter her hyit og lydeligt
at have forkyndt Kammeraterne hans Forseelses Bestaffenhed,

«]
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udviklede jeg for ham G runden til, at jeg ikke dicterede legem
lig Afstraffelse for hans Forseelse; jeg forklarede h a m , at jeg
anfaa Anvendelsen af en faadan som infamerende for den ære*
kjcere S o ld a t i Almindelighed, men fornemmelig for den,
der, som han, ikke alene havde naaet den modnere Alder, men
tillige befandt sig i Felten ligevverfor Fjenden. —- Jeg
lod ham dernæst føre til venstre Fløi af Kompagniet og stil
lede ham her to S k rid t fra denne, hvor han som Udskud havde
at forblive under alle Kompagniets specielle Ovelser, indtil
enten hans stadigt forbedrede Opførsel under den daglige T je 
neste, eller hans hæderlige Forhold under de paafølgende F æ gt
ninger, atter havde gjort ham værdig til at optages i G e 
leddet. — S a alæ n g e han befandt sig paa denne Udskudsplads,
gik han omkring blandt de Andre som en Pestbefængt; In g en
pleiede O m gang med ham , ja ikke engang de Jkkedecorerede, de saakaldte Recruiter, indlede sig i nogensomhelst S a m 
tale med ham. S tr a f f e n , der strengt blev overholdt — idet
nemlig Enhver selv blev straffet, der ved at indlade sig med
S yn d eren vovede at overtræde Betingelserne for dens B e 
tydning, — erholdt herved Karakteren af en faa pinlig, næsten
uudholdelig F orladthed, at i Reglen den, der i længere T id
havde forsøgt den, var lykkelig og let om Hjertet, n a a r S t r a f 
fen var overstaaet, og dertil langtfra faa tilbøjelig til atter
snart at glemme Afsoningen fom den, der havde faaet Hast
paa en alvorlig corporlig Revselse.
Gjennem denne Korrectionsmethode opnaaedes den væsentlige Fordeel, at man
ikke ved Straffen nedværdigede eller dræbte S o ld a te n s bedre
Følelse, men derimod i Reglen var faa heldig at træffe S y n 
deren i Hjertet istedetfor paa Kroppen, hvilket upaatvivlelig er
den nærmeste og sikkreste Bei til Bevidstheden og Ambitionen.
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En Undercorporal, der havde for Vane at tage sig en Taar
over Torsten, hvilket jeg i lang Tid forblev nvidende om, fordi dette
i Reglen flete udenfor Tjenesten, modte en Eftermiddag til Exercits i beskjænket Tilstand og i en meget uordentligPaaklcedning.
Tvende af hans Elitekammerater traadte frem, og klagede paa
de Ovriges Vegne over,

at man ikke længere saa sig istand

til at holde S ty r paa ham, da han fornemmelig under den
Tilstand, hvori han for Oieblikket befandt sig, yppede Klam
meri og Slagsmaal med Alle.

Den scedvanlige Ceremoni

blev foretagen med ham, og han begav sig nedsiaaet og fkamfuld til Udfludspladsen. — Dette forefaldt kort for Aabningen
af Felttoget i 1849.

— Under Fremrykningen den 3. April

fra Als til det Sundevedfle traadte han frem og bad om atter
at maatte indtage sin scedvanlige Plads i Kompagniet, hvilket
blev ham lovet under Betingelse af, at han ved forste givne
Leilighed beviste, at han var ligesaa kjcek mod Fjenden, som
han syntes kjcephoiet mod fine Kammerater.
gen ved

Ullerup

Under Fægtnin

var han den Forste, der trængte ind i

den brændende B y , men han sank Haardt saaret til Jor
den, og blev som en Folge heraf senere kasseret. — Da jeg en
Dag besogte ham under hans Ophold paa Lazarethet, bod
han mig ved Afskeden halvtsmilende, men med Taarer i Oiet,
„Farvel" med de O rd: „N æ ste fte r m in ZErgrelse over, at
S k j æbn en allerede nu skikker mig som et u b r u g e l i g t
og defect E x e m p l a r

til

Pulterkammeret,

mi g egent li g meest ondt, Hr . K a p t a i n ,

g j o r det

at jeg ingen

r i g t i g O p r e j s n i n g f a n d t f o r mi n havte Admygelse."
— Soldatens sikkre Ote og sunde Takt tager sjeldent feil
i Bedommelsen af hans Foresatte; det er meget ofte en instinctmæssig

Folelse,

der forlehner ham med den

T illid
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eller M is tillid til hans Fyrer i Farens Stund, paa hvilken
saa ofte det heldige eller uheldige Udfald af dennes Fore
havender og Bestræbelser beror.
— Da

en Esqvadron

i 1848 vendte tilbage fra et

varmt Cavalleriangreb, udbryd en af Folkene:
l o v er jeg f o r v or R i t m e s t e r ,

„N e i,

da

han er stiv i S a d l e n ;

— See om han m in Sjcel ikke havde I l d paa P i be n
endnu, da han vendte t i lb ag e fr a Dandsen."
— En Lieutenant var under Krigen, paa Grund af sin for
trinlige Holdning og udmærkede militaire Præcision, efterhaanden fra sin underordnede S tillin g i Underosficeersclassen, avan
ceret op til Officeer, til hvilken Plads han imidlertid manglede
den Dannelse og Humanitet, der er en aldeles nydvendig Betin
gelse, for paa en tilfredsstillende Maade at kunne udfylde Officeersposten.

Han behandlede saaledes sine Undergivne med et for

agtende, koldt og frastydende Overmod

og plagede dem med

denne brutale, hensynslyse og pedantiske Strenghed, som endnu
dengang desværre ikke var saa gansie ualmindelig, idet han her
ved troede at godtgjyre sin hyiere Kaldelse, saavelsom sin specielle
militaire Duelighed. — En Dag, da hans irriterende Raaheder og Skjældsord paa en mere end almindelig 6orneret og
uanstændig Maade vare regnede ned over Folkene, udbryd en
af disse til sine Kammerater, da de forlode Exerceerpladsen:
„J a ja , — han er vi stnok f a r l i g
Mund,

men pas I kun paa,

og fæl nok i sin

om han er saa f a r l i g ,

na ar f y r s t Ku gl er ne regne os om Orer ne." — Erfa
ringen viste senere, at han desværre havde Ret.
— Ved Fredericia vaklede en Bataillon frem og tilbage
og var hverken ved Trudfler eller Opmuntringer til at bringe
til at gaa lys paa Skandserne.

En af dens Kaptainer, der

var sig bevidst at besidde Folkenes Kjærlighed og T illid, sprang
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da frem

og stillede sig foran Fronten af Bataillonen, t i l

talende den med folgende O rd :

„Seer I ,

Kammerater, der

staar Fjenden, men det er netop pact den Plads, hvor vi have
Ordre til at staa. — Jeg stal og vil derover; — men Z cre
da for allandsens Ulykke ikke faa lumpne at ville lade mig
lobe derhen alene." —
taillonen ham —

Med et skingrende Hurra fulgte B a 

og faa Oieblikke

efter vare Skandserne

vore.
— Efter Slaget ved Jdsted meldte sig undertiden Overlobere, der angav danste Sympathier som Aarsagen til Deser
tionen, men ikke fjeldent vifte det sig ved nærmere Underfogelfe,
at de kun vare fordægtige Personer, udsendte fra den fjendtlige Side
for at spionere.

En Aften bemærkede eu af vore enestaacnbc

Skildvagter foran Stillingen ved Dannevirke en Insurgent,
der,

efter i nogen Tid at have lusket omkring i Nærheden

af Vedetkjæden,

nærmede sig hans Post.

Han angav sig

paa Danst som en paa Egnen h je m m e h ø re n d e Mand, der
onstede at vende tilbage til fin Hjemstavn i Groß-Reide, fordi
han ikke alene var kjed af Krigen, men nu tillige inbfaa det
Unyttige og Strafværdige i længere at kæmpe for en uretfærdig
Sag. — Efter at han som sædvanligt paa Skildvagtens B e 
faling havde nedlagt sit Vaaben, indlod han sig med denne i en
ligegyldig Samtale, hvilken dog efterhaanben gik over til en
Deel indiscrete og udfrittende Spogsmaal, fom Vedkommende
imidlertid ikke fandt sig befoiet til at besvare, eftersom de vakte
hans Mistanke. — Deserteuren, der formodentlig inbfaa det
Frngteslose i sit Forfog paa at lokke Noget ud af ham, vendte
sig derpaa fra ham, fom det syntes, for atter at gribe sit ned
lagte Vaaben, men Skildvagten fatte ham resolut Geværpiben
mod Brystet og truede med at nedskyde ham, dersom han
vovede at røre sig fra Pletten, idet han samtidigen ved T il-
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raab fik hidkaldt den nærmcft staaende Vedetpost. — Senere
Oplysninger retfcerdiggjorde faameget mere denne hatiS Frem gangsmaade, som det nemlig viste sig,

at Deserteuren var en

forsøgt, snedig og meget virksom Spion.
En af vore Brigadeeommandenrer havde netop paa oven
nævnte T id udstedt en gjentagende og stjærpet Ordre om, at
ingen Skildvagt paa Forposterne turde lade Nog en s om helst
indpassere, der ikke kunde legitimere sig ved Feltraabet.

En

Aften foretog samme Brigadecommandeur sig en Promenade,
og var, efterat have passeret ud gjennem Vedetkjæden uden at
bemærke det, vendt ad en anden Vei og paa et andet Punkt
tilbage til denne; han blev nn standset og anraabt af en ene*
staaende Skildvagt,

der som sædvanligt og ifølge Befalingen

affordrede ham Feltraabet. -

Dette var imidlertid gaaet ham

af M inde, og nagtet han var i Uniform og angav hvem han
var,

holdt Vedetten, der virkelig ikke personligt kjendte ham,

sig dog faa bogstaveligt til ben ham givne Ordre, hvilken han
gjengav ham Ord til andet, at Vedkommende, gjort til Fange
gjennem sine egne Bestemmelser, faa sig nødt til at slaa sig
t il

Taals

og forblive

hvor

han

var,

indtil

Afløsningen

ankom.
—

Danfle Tropper

Rendsborg Kronværk.
Skildvagt

havde som bekjendt

i 1851 besat

Ved denne Leilighed blev en danst

posteret paa den nordlige Ende af den B ro ,

der

forbinder Kronværket med Altstadt, medens en tydst havde Post
paa den sydlige. — Tvende flesvigholstenste Officerer vilde en
Dag passere Broen ud til Kronværket med den oprørske Coearde paa Huerne. — „ H e r k o m m e r I n g e n i gj ennem, der
b ær e r

en saadan

T i n g e s t paa H a t t e n " , — bemærkede

den danske Skildvagt, idet han standsede dem. — Epinsurgen terne, der imidlertid ikke vilde lade sig standse, trængte paa og
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forlangte hoirostede at blive førte til V agten for a t hore nær*
mere F orklaring.
„ D e t v il m in S j æ l titte h je lp e je r
s t o r t , f o r d e r f a a r I k u n s a m m e B e s k e d " , meente
S k ildv ag te n .
Forbittrede reve de Cocarderne af H u e n og
rækkede S k ildv ag ten dem ; denne vægrede sig ved at modtage
dem og spurgte dertil: „ h v a d v e l h a n h a v d e a t g j o r e
ni eb d e t S k r a m l e r i " ; oprorte herover kastede Officererne
dem for F odderne af S k ild v a g te n , saa de kom til at trille
i Rendestenen, og udraabte rasende „ a t nu kunde han fiske
dem op, hvor de l a a , da han ikke agtede at tage dem
af deres H æ n d e r." — „ A a e l l e r s T a k " , svarede S o l d a te n
phlegmatisk, „ F æ t y k k e r d e t v i l d e v e l v æ r e s æ r t d u m t
a f m i g , o m j æ t o g d e m b o r t , d a de j o n u e f v e n l i g g e r
d e r , h v o r de h o r e r h j e m m e . "
S k ild v ag te n s F re m g an g sm a ad e vakte stor Forargelse i den
fjendtlige Leir. — Jnsurgentofficererne klagede; - - der blev
nedsat K rig sret og F o r h o r ; — den danske S o l d a t fik R e t og
— Cocarderne bleve, hvor de vare.
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gjennem alle
Begivenhe
derne under
Danmarks
Kamp

mod

List og Vold,
spore vi de
umiskjendeligste Beviser
for, „at Gud
var med os"
og at han holdt sin naadige beskjcrrmende Haand over vor retfærdige Sag.

Det være mig tilladt som Slutning til disse

Optegnelser at paavise, hvorledes han ledede os gjennem alle
vore ftørre Foretagender, og ofte endog, igjennem selve Mang
lerne eller Ufnldkommenhederne ved disse, til den Sags Bedste,
for hvilken vi kjæmpede.
M an hyrte ofte tidligere, og isærdeleshed kort efter selve
Slaget ved Bau,en decideret udtalt Beklagelse over, at vort fortrin
lige Kavalleri ikke her blev anvendt til en omgaaende Bevægelse
vesten om Flensborg, hvorved det maaskee kunde være lykkedes fuld
stændigt at oprive og tilintetgjyre Opryrshæren, ved at afskære
den fra sin Retraitelinie til Rendsborg. — Selv affect fra, at
det Mislige i denne Baabenarts Anvendelse i et saa couperet Ter
rain, som det her foreliggende, gjorde en flig Manouvre fraraadelig,
byr vi ansee det for et stort Held, at Operationen ikke kom istand,
da den, selv under det gunstigste Udfald, ikkun vilde have forledet
os til at forfylge Fjendens Spor lige til Rendsborgs Porte,

bag hvilke, os dengang fuldstændigt ubekjendt, allerede en Avant
garde paa 2000 Preusere ventede paa os, -

hvilken ikke alene

med Lethed knude have holdt os udenfor Fæstningen, indtilHovedstyrken foie Tid efter havde forenet sig med den, men som tillige
i Forening med denne vilde bave bragt os til at vige for en meget
betydelig Overmagt, paa en over 12 M ile lang Netraitelinie,
gjennem en i hoi Grad fanatisk fjendtligsindet Befolkning og
gjennem et os tildeels ukjendt Terrain.

Men Folgen heraf

vilde npaatvivlelig være bleven, at den danske Armee enten var
bleven aldeles tilintetgjort undervejs, eller, selv om den under de
gunstigste Omstændigheder var sluppen tilbage til Als, den da
efter al Sandsynlighed kun havde naaet herhen i en saa oploft
og tilintetgjort Tilstand, at den for lang T id , maaske for be
standigt, havde været sat ud af Stand til atter at byde Fjen
den Spidsen i aaben Mark, og at vi saaledes allerede paa dette
Tidspunkt vilde seet os tvungne til at slutte en for vort Fædre
land sorgelig og vanærende Fred.
— At Skjæbnen gjennem Udfaldet af dette Slag netop
foiede sig saameget efter os, som der var os tjenligt, derpaa
finde vi et end yderligere og haandgribeligt Bevis i S l a g e t
ved S l e s v i g .

Her overraskedes nemlig, faa Dage efter, vor

lille omtrent 10,000 Mand stærke Armee med 30 Kanoner, af
28,000 Mand Preusere, Forbnndstropper og Jnsurgenter med
68 Kanoner,

hvilke den imidlertid uforfærdet bod Spidseu.

Uagtet vor Armee saagodtsom ingen Leilighed fandt til at be
nytte sig af sin forstærkede S tilling

bag Dannevirke, bestod

den dog heltemodigt en heftig og meget blodig Kamp i over
8 Timer, under hvilken endog Seiren flere Gange syntes at
smile til os; men den blev, til Lykke, omsider tvungen til at
overlade Fjenden Pladsen.

— Hvor smertelig og ydmygende

den Folelse end i og for sig altid er at maatte vige, saa
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sandt imidlertid enhver uhildet Deeltager i denne Tort snart en
Trøst i de heldige Conseqventser, som Tilbagetoget saa øiensynligen
førte med sig her.

Dersom nemlig den danste Soldat istedet-

sor Paastemorgen at tcenke paa sin Gnd havde ladet sig nøie med
at tcenke paa sine Forstandsninger, vilde hans Fjende efter al
Sandsynlighed have fundet en saameget kraftigere Modstand,at den
8 Timers Kamp rimeligviis havde udspundet sig idetmindste til
den nceste Dag, hvoraf da Følgen atter vilde vcere bleven, at den
mere end halvanden Gang stcerkere Fjende netop havde faaet
holdt os fast til den Plads, paa hvilken han ønstede os, for
at see sin egentlige Angrebsplan effectueret; thi ifølge denne
stulde Bonin omgaa vor høire Flanke ved Klein-Reide, medens
Wrangel, understøttet af Halkets

8000 Mand friske For

bundstropper, paany stulde have optaget Kampen i Fronten
mod vore gjennembrugte og aldeles udmattede Tropper; Ud
faldet var da neppe blevet tvivlsomt,

og Danmark

vilde,

gjennem Tilintetgjørelsen af sin Armee, have erholdt et Stød,
som det sandsynligviis aldrig senere havde forvundet. — Idet
den danste Armee her netop i rette Tid forceredes til at vige,
vandt den Retraitelinien fri over Flensborg til Als, hvortil
den ogsaa,

ihvorvel

udmattet gjennem utrolige Besværlig

heder og kun med Nød og Neppe, dog omsider naaede hen
med et forholdsviis kun ringe Tab. — Men naar den langt
kortere og til Forsvar meget bedre egnede Retraitelinie fra
Slesvig og til Als, paa hvilken vi saagodtsom ikke bleve forcerede,
allerede frembød os saa mange og betydelige Vansteligheder,
hvor meget farligere og mere fordcervende vilde da ikke den even
tuelle, hertil fra Rendsborg, maatte vcere bleven os.
Da vi i J u li 1849 forberedede vor storartede Vaabendaad ved Fredericia, der vistnok er enestaaende i sit Slags,
var Fjenden, fornemmelig gjennem det uscedvanlige Røre i vor
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Leir, bleven alarmeret, og idet han havde faaet Nys eller idetmindste Mistanke om, hvad der forestod, afventede han vort
Angreb den 4. og den 5. J u li under en uafladelig Regn og
Slud, fuldstcendigt kampberedt, altsaa i samfulde tvende Dogn.
Da Angrebet imidlertid udeblev, fordi cn Misforstaaelse i vort
Hovedqvarteer, hvor den oprindelige Angrebsplan virkelig var
ansat til den 5. J u li, til vor Lykke foraarsagede, at Kampen
blev udsat til den 6te,

havde en Deel af Jnsurgenthceren

om Natten til denne Dag trukket sig tilbage til sine Leirpladse
og Cantonnements for at udhvile. *) — Kl. 1 ent Morgenen
den 6. J u li, medens tykke Skyer fra de foregaaende Dages
Uveir endnu hang tungt og forinprkende over Egnen, drog den
danfle Hcer taus og lydlos ud fra Fredericks forskjellige Ud
gangssteder mod Nord og Vest og udbredte sig med Lynets
Hurtighed over det foranliggende Terrain. — Netop i det Dieblik
vore forreste Rækker naaede Skandserne, fordelte Skyerne sig
med Dagens Frembrud, og Solen fulgte majestætisk i glodende
Farvepragt vor Bevcegelse fra Dst til Vest, idet den ligesom
smilede til vor kjcekke Gjerning, medens den derimod kastede
Fjenden sine blcendende Straaler forstyrrende i Dinene. Over
faldet flete saa pludselig og energifl, og Seiren skjænkedes
os saa umiddelbart,

at

den ved Aarhuus staaende For

bundshær ikke fik Tid til hverken at forene sig med eller en
gang at understotte Jnsurgenterne, hvorved lykkeligviis ikkun
de bleve tugtede, der hovedsageligen havde fortjent det, og vi

*) Relationen er tildels fra en paalidelig overordnet Geistlig fra Egnen i
Noerheden af den fjendtlige Leir, der, uagtet det pinlige Besvoer og
ofte haandgribelig Overlast, var standhaftigt forbleven sin Embeds
pligt tro, idet han urokkelig røgtede sit Kald hele Tiden under Fjen
dens Occupation af Halvøen.
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faaledes undgik at røre ved de forenede Magters ZEre, hvilket
upaatvivlelig vilde have ført t il lignende Consegventfer som de
ovenfor supponerede, ved Slesvig og Ban.
Ihvorvel Preufen faavelsom det thdske Forbund i 1850
havde sluttet en Separatfred

meb Damnark,

understøttede de

desuagtet hemmeligt og iitcb stor Iv e r den allerede i Forveien
faa fanatiserede Oprørshær, hvorved dennes M od og S elvtillid
ikke alene fandt et yderligere Opsving, men tillige erholdt et t i l 
syneladende loyalt Støttepunkt gjennem disse Magters Sympathies
Efter atJnsnrgenterne havde opbudt deres yderste Kraftanstrengelser
og sammenbragt en Styrke, der faa temmelig var vor lig, tilbøde de, i en stærf og befæstet S tillin g og brændende af Begjærlighed efter at hævne fine tidligere Nederlag,

os et Slag

i aaben M ark, i hvilket vor gjenfidige Skjæbne skulde, i F a
vour af dem, fom de'mente,

finde fin endelige Afgjørelse.

Slagets Gang og Udfald er jo tilstrækkelig bekjendt, hvorfor
jeg kun stal tillade mig at forsøge paa specielt og i al K o rt
hed at paavise, hvorledes Omstændighederne ligeledes paa dette
Punkt ledede vor Sag lykkeligt gjennem tilsyneladende F ejl
greb netop til det Punkt, der var os bedst tjenligt.

Efter den

forberedende Affaire ved Helligbæk den 24de J u li, og en flere
Timers

heftig Kamp

ved Jdsted Dagen

efter,

længe vaklede frem og tilbage, lykkedes det os,

hvor Seiren
fornemmelig

gjennem den 3. Brigades truende Bevægelse mod
venstre Flanke, at bringe ham til
difige V e ir,

at vige.

Fjendens

Taagen og det

der uigennemtrængeligt hvilede over Egnen om

Morgenen til

denne betydningsfulde D ag, hemmede i B e

gyndelsen faagodtfom al Oversigt over Terrainet, og forledede
den fjendtlige Overcommaudo til at forstørre Vanskelighederne
og Forvirringen paa fin S id e ,

ved successive at udstede ikke

mindre end fem forstjellige Angrebsplaner i Løbet af selve Slaget.
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V i derimod fulgte temmelig uforandret vor oprindelig lagte
Plan paa alle Punkter,

med Undtagelse af,

at vi, som

Fylge af det uventede Overfald ved Overstolk, hvor Fjen
den truede med at gjennembrhde vor Linie og adskille den
venstre Flanke fra Centrum, bleve tvungne til at begaa det
heldige Feilgreb at tilbagekalde ncevnte 3die Brigade i det Oieblik, hvor den var rykket frem til omtrent en M iil i Ryggen
af Fjenden og her tilsyneladende stod med Palmerne i Hcenderue.
— Raar det Ordsprog:

„A t man skal bygge Solvbroer for

sin flygtende Fjende" i Reglen tor ansees for rigtig, faa flulle
vi fif ferlig have Vanskelighed med at finde et Punkt i Histo
rien, hvor det fuldgyldigere fandt sin Anvendelse end paa dette.
Netop i det Oieblik, hvor fornemmelig den danske Armees
hoire Floi havde vundet saameget Terrain, at den kunde debouchere ud af de eouperede Partier vest for Id sted og trænge
frem over Helligbækken ved Engbroen og Bolliugsted for at naa
til den store overskuelige Hedeslette, begyndte Taagen at fordele
sig, hvorved lidt efter lidt en fri
Horizont kom tilsyne.

og milevidt ubegrændset

Havde paa denne Tid den i Fjendens

Flanke og Ryg opererende 3. Brigade uforstyrret sogt at fuldfore sit Hverv, — der bestod i, understøttet af Cavalleribrigaden, successivt at tvinge Fjenden til en Frontforandring, for
dernæst at afskjære hans Retraiteliuie til Rendsborg, og om
muligt tvinge ham i en Fælde, ved at forcere ham ind i
Terrainafsnittet ved Ekernförde,— da vilde upaatvivlelig Fjen
den,

der fornemmelig

paa Grund

af

de nu ulige bedre

orienterende Omstændigheder umuligt længere^ kunde have næret
T vivl om Hensigten af denne for ham meget faretruende M a 
noeuvre,

bleven tvunget til at opbyde alle sine Kræfter til

den alvorligste Modstand, — hvilket atter letteligen kunde Pave
fort til, at Nødvendigheden her, saaledes som det faa ofte skeer
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i Krigen, havde formaaet Hans friste og endnu tildeels ordnede
Tropper til at udføre, hvad hidtil hverken Bønner eller Trndster
havde været istand til, nemlig at holde Stand. De havde i saa
Fald atter energisk optaget Kampen, hvis Udfald muligviis da
enten var bleven tvivlsomt, eller idetmindste meget pdelceggende
for os. — Selv om vi forudsætte, at denne smukke og storar
tede Plan, som gik ud paa at tvinge Fjenden ind mellem Ekernförde og Frederiksort, for her at holde ham i Schak, virkelig var
lykkedes os, saa maatte vi, for suldstændigen at indeslutte ham
der, medens vi tillige havde at sikkre os selv, være blevne
nødte til at indtage en ligesaa vanstelig som faretruet S tilling,
i hvilken vor høire Flanke stilledes blot mod Rendsborg, en
Fæstning, vi langtfra vare stærke nok til samtidigen at cernere
eller erobre, og gjennem hvilken Beien tillige stod aaben for
til

Hjælp

tililende

Skarer

fra

det

dengang

i

saa høi

Grad exalterede og forbittrede Tydsttand, hvilke upaatvivleligen neppe i lang Tid vilde have ladet vente paa sig. —
Saaledes som derimod Omstændighederne nu føiede sig, tryk
kedes Fjenden jevnt og systematisk,

uden særlig Anledning

til at holde sig fast paa noget bestemt Punkt, tilbage til Rends
borg, medens vi fandt Leilighed til at indtage en fast og efterhaanden uangribelig S tillin g ved Slesvig, i hvilken vi med
Rolighed turde afvente, at de trætte af at løbe Hornene mod
samme, omsider maatte falde tilføie.
Efter dette Jnsurgenternes sidste større Uheld fulgte dem
atter mindre Slag i Slag:

— Sprængningen af Arsenalet i

Rendsborg; — det mislykkede Forsøg paa Midsunde; — det
fortvivlede, halsbrækkende og meningsløse Angreb paa Frederiksstad; — Misstemningen og Insubordinationen i Armeen.
— Uenighed mellem de Commanderende og M is tillid til Overanføreren fuldførte omsider hos Oprørerne, hvad Jdstedslaget
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havde begyndt, og da ved deres sidste alvorlige Kraftanstrengelse
under Belejringen og Stormen paa Frederiksstad en Krudtkarre
med en forfærdelig og rystende Odelæggelse sprang i Luften og gav
den vcesentligste Anledning til Belejringens Ophcevelse, bragtes de
endelig til at indsee, at Gud ikke stod paa deres Side, og til
i Fortvivlelse at gaa i Rette med ham, ved bittert ironisk at
udbryde. „Ach daß is t doch scheußlich, m an si eht l e i d e r
n u n , daß sel bst G o t t däni schgesi nnt g e wo r d e n i st . "
Medens vi i dyb Alvor optage Betydningen af disse Ord,
og med taknemmeligt Hjorte sende en Takkebon t il Den, der i
Trængselens Dage holdt sin Haand
elstede Fcedreland, haabe vi tillige,
synes truende

stjærmende
hvis

over vort

Faren,

at samle sig paa vor Horizont,

der atter
for Alvor

maatte staa for D yre n , at da denne skjynne, opoffrende, saa
begejstrede og heltemodige Aand, der i hine stjcebnesvangre Dage
besjcelede dets S ynner,

ikke maa vcere bortdunstet eller van-

stægtet, men at vi da maa kunne række disses Efterfylgere
efter endt Gjerning Hæderens og Seirens Palmer ligesaa vel
fortjent, som vi varmt og uforbeholdent gjyre det her.

han holdt fit Jovte.
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