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Forste A fsn it .
Krigens Begyndelse. — Afrejsen til Hcrren. — S la g e t  ved S le s v ig .  — 

T ilbagetog til A ls . — Ophold paa Fyen. — S la g e n e  den 28. M a i  
og 5te J u n i. — O phold i N ord slesv ig ; i K jsbenhavn; i Jylland. — 
Afmarsch til V intercantonnem entet i Nykjobing paa Falster.

^ ) v o  erindrer ikke hiint livlige Rore i E u ro p a  i For- 
aaret 1 8 4 8 ?  Skuespillerne paa det europidste H of- 
theater havde taget Flugten saa hurtigt, a t selv Franst- 
mcendene, de nærmeste Tilskuere, forbausedes derover. 
O g  kunde man forbauses i S y d e n , i F ran k rig , hvor 
man v ar saa vant til flige Sceneforandringer, hvor 
man stedse finder Fornojelse ved det N y e , og hvor 
Indbildningskraften  er saa livfu ld , hvor meget større 
m aatte da ikke Forbauselsen være i det kolde Norden, der 
sjelden selv har været V idne til S l ig t  og som altid  havde 
afkjolet S yd en s Id e e r , forend de fik In d p a s  ? I  et N u  
udbredte sig R evolutionens V irkninger; næsten hele 
E u ro p as politiste Himm el var overtrukken med tunge 
Tordenstyer. H er i vort lille D anm ark saae man sig 
ængstelig o m , uv is  deels om Lynet overhovedet vilde 
træffe os, deels om fra hvilken K an t det vilde komme.

Nogle frygtede E ngland , hvis Færd fra 1801 og
1807 var saa tydelig i Alles E rindring , og disse saae
da som R evolutionens Folge et m uligt Bombardem ent
af K jobenhavn og Berovelsen af vor uskyldige lille

i
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Flaade. Andre, og bet var de Fleste, nærede af 
gammel Vane stor Frygt for, at Rusland, hvem vi 
saa ofte havde feet afbildet nvdende en standinaviff Fro
kost, vilde fiste i rort Vande, og gjore Østersøen til en 
russist Jndfo.

I  Tydstland streg man hojt mod Rusland, rime- 
ligviis fordi man antog, at den rusfiste Ørn vilde 
nyde tydfle Klumper og mangen En følte vift allerede 
den rusfiste Mester Erik dandse paa sin Ryg. Fryg
ten faavel for England fom for Rusland vifte ug at 
vcere ugrundet; England vedblev, uforstyrret af det 
urolige Fastland, at schakre med Thee, Sukker og 
Kaffe, Rusland blev ogfaa kiont hjemme og nod kun 
mod Revolutionens Aften efter Østerrigs Indbydelse 
et tarveligt Aftensmaaltid i Ungarn.

Foral være belavet vaa Alt og navnlig i værste 
Fald for at forsvare Kjobenhavn, beplantedes Lange- 
linie med Kanoner — en Deel af disse ere nu van
drede til AlS eller Frederiks, hvor de have ovet sig i 
de levende Sprog og som oftest aflagt gode Sprog- 
prover. — Lynet stulde imidlertid komme fra en ganste 
anden Kant. Det danste Folk blev vækket som saa 
mange Gange for af de Holsteenste Hertuger, og hvor 
nodigt det envogsaa vilde det, fordrede dog Wren og 
Harmen over Forræderiet, at man optog den tilkastede 
Stridshandste. V i Danste ere ingenlunde nogen krigerst 
Nation, vi elste ikke Krigen; men det lader sig heller 
ikke nægte, at — hvor ængstelig i Almindelighed det
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danske Folk end var for Revolutionen selv, eftersom 
vort Land, en af Europas mindste Magter, var udsat 
for imod vor Villie at rives med ind t Begivenhedernes 
Malstrøm —- alligevel Mange glædede sig ved Udsigten 
til en længe foronstet Lejlighed til at tugte Holstenernes 
Ordgyderier.

I  Midten af Marts kom de Holsteenste Af- 
sendinge til Kjobenhavn. Kongen, der nu omgav sig 
med et ungt, kraftigt og folkeligt Ministerium, som ikke 
gyste tilbage for de Moisommeligheder, Farer og store 
Ansvar, det paadrog sig selv ved at paatage sig at 
styre Statsstibet paa det oprorte Hav, gav nu natur- 
ligviis de Afsendte, hvis Wrinde Enhver fjender, et 
afflaaende Svar. Men alt forinden de Afsendte kom 
hjem, havde de Holsteenste Fyrster brudt Freden. 
Krigen var uundgaaelig. Tropperne bleve indkaldte 
og afmarscherede under Befolkningens Jubel til Jylland 
og A ls ; man begyndte at see, at der stak noget Mere 
i Soldaten end en villielos Maskine; thi Krigerstandens 
Anseelse var svækket ved den lange Fred. Bed at 
hore de tunge Kanonvogne rulle paa Gaden, forekom 
det E n , som man saae den dodbringende Kugle fare 
ud og anrette Odelceggelse i de fjendtlige Rækker. 
Der var et Liv i Hovedstaden som ingensinde for — 
ikke dette prosaiske og ideelose L iv, hvormed man for 
gik i T ivoli og Casino, men et Liv med den Be
vidsthed, at det nu gjaldt Livet. Enhver var gjennem- 
trængt af denne Bevidsthed, og den vækkede og storkede

1 *



Folket, faa at det følte sig enigt og ftærft. De, hvem 
Krigen var meest velkommen, var natnrligviis Ung
dommen, hvis Indbildningskraft kun mættes ved For
andringer — den Alder, hvori man har Lyst til et 
bevæget Liv og hvor de materielle Interesser fpille en 
faa underordnet Rolle.

„D ie Jugend brauset, das Leben schäumt"
„Frisch auf! EH' der Geist noch verdüstet"
"Und setzet Ih r  nicht das Leben ein"
„N ie wird Euch daö Leben gewonnen seyn."

Efterat Krigens Losen var udtalt, stod Ungdom
men ikke heller ledig paa Torvet; den indfaae, at det 
efter Tidens Anstnelfe var dens Ret som dens Pligt 
at slutte sig til Krigernes Rækker og mange unge 
Mænd betænkte sig derfor ikke længe paa at give efter 
for Alderens Tilbøjeligheder øg ombyttede snart Fre
dens Sysler »ned det raa, frie og muntre Krigerliv: 

„Der den Tod ins Angesicht schauen kann„
„Der Soldat allein ist der freie Mann."

De første Tropper afmarscherede i Slutningen af 
Marts og Fortælleren havde allerede da Lyst til at 
drage bort med, men Brevverling med Familien des- 
angaaende forhalede Afretfen. Imidlertid var der i 
Kjøbenhavn bleven oprettet en stor Ererceerstole under 
nuværende Oberftlieutenant la  C our,  hvor Studenter, 
Konstnere og Andre, fom dertil havde Lyst, øvedes i 
Vaaben og Erercits, og Hensigten med denne Skole 
var egenlig at uddanne Underbefalingsmænd til Armeen;



men da Skolen den 15de April var forbi og der 
samme Dag skulde udtages 100 Frivillige, meldte jeg 
mig mellem disse og var altsaa fra den Dag af 
Soldat.

Soldat og iført den rode Trøje! Hvilken Foran
dring! Men t Krigstider ere fornemmelig Soldater 
gangbar M ynt, og vil man selv have noget Godt 
as Krigen, maa man personlig deeltage deri. Et 
Par Maaneder tidligere vilde Ingen have faldet paa at 
iføre sig den uformelige røde Trøje, men nu begyndte 
den at blive velseet. Man saae, at den skjønneste Lod 
her i Verden var forbeholdt Soldaten, at kaste sit Liv 
i Krigens store Lykkehjul — og medens saa Mange 
tale om at offre Liv og Gods, tier'han og frem
barrer uden Bram sit Offer.

Bor Mundering fik vi dog først om Tirsdagen 
den t8de April og om Onsdagen ffulde vi stille i 
Grerceerhuset i Gothersgaden for at afmarschere med 
3die Bataillon til Flensborg. Onsdag Morgen maatte 
jeg tilbringe med at pakke ind, hvilket jeg da ogsaa 
gjorde saa godt, at mit Tornister var nærved at bringe 
mig t il at synke i Knæerne, og det var heldigt, at 
vi ikke skulde marschere længere end til Jernbanen, thi 
skulde vi have gaaet lige til Roeskilde, hvilket er en 
sædvanlig Dagmarsch, er jeg bange for, at mit Felttog 
havde endt ved Jernporten, og jeg var bleven nødt til 
at vende tilbage som en Marodeur bedækket med mine 
Venners Spot.



—  6 —

Ved Jernbanen toge vi Afsted med Familie og 
Venner, gave Ererceerstolens humane Forstander la Cour 
3 Hurra'er og marscherede derpaa dampende*) til 
Roeskilde. Det var i ben gyldne Patriotismes Be
gyndelse, og vi beværtedes alle i Roeskilde saavel O f- 
ficierer som Menige. Efter endt M aaltid marscheredes 
igjennem Byen med Sang og Jubel, og udenfor Byen 
ventede os over 200 Vogne, der fr iv illig t vare modte 
sorat befordre Tropperne til Ringsted, hvor v i ankom 
om Eftermiddagen og bleve indqvarterede. Ingen uden 
den, der har feet det, kan forestille sig en fanban 
Troppekjorsel og det af sjcellandste Bonder, som tid li
gere vare saa omstindede over deres Vogne og Heste. 
Den Dag vare Bonderne næsten vilde, 3 å 4 Vogne 
kjorte omkap ved Siden af hinanden og indhyllede os 
i  tykke Stovstyer.

I  Ringsted indqvarteredes 7 å8  Frivillige, hvor
iblandt jeg, hos en Glarmester, der viste os al mulig 
Velvillie og Opmærksomhed, saaledes som det da stele 
paa hele Marschen. Skjærtorsdag Morgen K l. 3 
fortsattes Marschen ril Slagelse og Korsor, hvor vi 
ankom om Middagen K l. 1. Her skulde vi overnatte; 
Borgere og Embedsmænd kappedes om at erholde Jnd- 
qvartering og deres Ive r var saa stor, at de bleve 
fornærmede, naar de ingen fik. Hvo stalde have troet det

Hvad entert Soldaten g aa er, fjørcr, seller eller rider, sigeS 
han at,,m arfchere."



om denne lille skummeltudseende B y , der etters virker 
faa frastodende paa os, naar vi reise derigjennem, men 
den har jitft ikke derfor stummelttcenkende Indbyggere. 
Der er imidlertid den Mcerkelighed ved Byen, at den Hai
en Fcestning, ver paa det strcengeste fordrer sig respec- 
teret af gjennemreifende M ilita ire; ved Fcestningen selv 
er atter den Mcerkelighed, at Voldene ere opforte af 
Torv, hvorfor en gammel Lov forbyder al Skydning 
t Ncerheden af samme. Denne Svagelighed var rime- 
ligviis ogsaa Grunden t i l ,  at man 1807 nedgravede 
Fcestningens Kanoner istedetfor at bruge dem, for ikke 
at foraarsage Ulykke ved at afbrcende Voldene.

Langfredag Morgen d. 21. April var Vejret nro
ligt og Chefen for 3die Bat. havde ikke synderlig 
Lyst til at skjcenke Havet den Kaal, han havde nydt 
Skjoertorsvag i Korsor; imidlertid bleve vi dog ind- 
ftibede og afsejlede om Morgenen Kl. 9. Om For
middagen var Vejret endnu uroligt, faa at mangen 
En ikke kunde holde det hemmeligt for Havets Gud, 
hvormed de korsorste Kjodgryder havde forsynet ham. 
Om Middagen blev det roligere, og vi kunde i al 
Mag nyde den behagelige Fart igjennem Svendborg- 
Sund. Hen ad Eftermiddagen sejlede vi ind ad Flens
borg Fjord; med hvilken Beundring og Wrefrygt betrag
tede vi ikke de Steder, hvor Kampen den forrige Sondag 
havde staaet, hvor onsiede vi at ikke A lt nu maatte 
vcere forbi, men at vi maatte faae en Kamp endnu 
inden vi drog ind i Rendsborg! Saaledes talte man
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dengang; at Preusserne for Alvor vilde blande sig i 
Sagen, troede kun Faa.

Langfredag Aften ankom vi altsaa til Flensborg; 
3 Studenter og jeg indquarteredes „im Süden" 
hos en tydst Garver. En af os spurgte Garverens 
Datter, om hun helft vilde, at vi eller Holste
nerne flulde sejre. „Achdas ist einerlei," svarede hun, 
af hvilket Svar til en danst Soldat det ikke var van- 
steligt at stutte, hvad Tro hun bekjendte sig til. 
Quarteret var iovrigt godt og vi bleve meget godt og 
venligt behandlede.

Fra nu af skulde altsaa det nye Krigerliv begynde
— nu forsi skulde vi foretage virkelige Marscher, thi 
hidindtil havde vi deels kjort deels sejlet; endnu havde 
ingen af os baaret det pakkede Tornister længere end 
en Fjerdingvej ad Gangen og den nceste Dag skulde 
vi marfchere til Slesvig (4 M iil)  og for Fremtiden 
bære alt hos os selv. Hvorledes vilde det have gaaet 
uden en stærk og urokkelig Billie?

Paaste-Loverdag om Middagen marscherede vi c. 
60 Frivillige til Slesvig, .hvor vi stulde stutte os til 
de Batailloner, ved hvilke vi vare ansatte i Kjoben- 
havn. De Fleste as os havde begaaet den Fejl at 
fylde Tornisteret med unyttige Lurusartikler, der stet 
ikke passe sig for Felten og kun staffede os Besværlighed
— en Fejl unge Soldater saa ofte og let forfalde til, 
hvorfor ogsaa Befalingsmændene maa med Strænghed 
vaage over, at Soldaten kun medforer, hvad der er
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reglementeret. En af mine Kamerater var saaledeS 
forsynet med BrunelS- og lakerede Stovler og andet 
deslige, hvorfor han ogfaa om Eftermiddagen, da det 
regnede, blev bestormet med mangfoldige Udraab „Aah! 
laan mig din Paraply."

Kl. 3 å 4 om Morgenen Paaske-Sondag d. 23. 
April holdt vi vort Indtog i det stumle Slesvig, og 
marscherede op paa Gottorp Slot til Hovedquarteret; 
vi indquarteredes paa Slottet. Naar en Soldat siger, 
at han er indquarteret paa et Slot eller en Herre- 
gaard, da vil det i Reglen sige, at han boer sammen 
med Svinene eller Honsene sammesteds. V i fik dog 
Qnartecr i Staldene, hvor vi laae i Halm, men der 
blev lovet os Quarteer i Byen op ad Dagen.

Vaade og trætte lagde vi os i Halmen til Hvile 
i del sode Haab at v i , naar det blev Dag, vilde 
komme i Seng, men Skjæbnen vilde forst lade os 
smage Krigslivet i sin Strænghed, og den forte idet- 
mindste mig tidligere til Kamp end jeg onstede det ved 
min Ankomst til Slesvig; naar man er uvant med at 
marschere, er man ingenlunde kamplysten efter en 4 T i
mers Marsch i Regnvejr; min Hu stod den Morgen 
mere til en god Seng end til en blodig Kamp.

V i forbleve i Halmen til Kl. 8 om Morgenen, 
da vi bleve purrede ud for at optegnes og for „at 
træde an til Flæst." Det var forste Gang, vi stulde 
nyde Naturalforpleiningen, og da man ikke var vant 
til den, foretrak de Fleste af oS ikke at modtage den i
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ben Tanke selv at gjore vort Jndkjob i Slesvig op 
ad Dagen — vi gik. atter ind i Halmen, men over
raskede«? kort efter med det Budskab, at man floges ved 
Forposterne. Hvor trætte vi end vare, maatte vi strar 
ud, og de Frivillige, hvis Batailloner cantonnerede paa 
eller i Nce.rheden as Slottet, sluttede sig naturligviis 
strar til disse. — De Andre sluttede sig til den forste 
den bedste Bataillon og saaledes kom jeg med en Deel 
andre Bekjendte til 13de B a t., da 4de, hvorved jeg 
var ansat, endnu ikke var kommen til Kamppladsen.

Naar jeg sial være oprigtig var jeg, som jeg tid
ligere har anfort, ingenlunde vel sornojet med saasnart 
at siulle komme til at slaaes, saameget mere som jeg 
dengang havde en meget urigtig Forestilling om et 
Slag. Jeg antog, at Kampen som oftest sandt Sted 
i sluttede Rækker, og at det kom meget an paa Enhvers 
physisie Krast og Behændighed; den sorste Egensiab 
vidste jeg, at jeg ikke var i Besiddelse as i nogen syn
derlig hoj Grad og, hvad Behændigheden angaaer, da 
betinges den saameget as Djeblikkets Belvære. Jeg 
var træt fra den soregaaende Dags lange, uvante 
Marsch, og havde den Dag endnu In te t spist og uden 
søl og Mad er Helten ingen T ing —  en Sætning, 
som enhver Kriger v il bevidne. Modet ashænger mere 
end man sinlde tro af legemlig Velvære —  en solid 
og regelmæssig Levemaade er aldeles nodvendig i Fel
ten; den holder Sinder i Ligevægt, styrker og opvækker 
Modet. Skjondt jeg saaledes i Almindelighed tor sige
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om mig selv, at jeg er modig, var jeg det dog ingen
lunde den Dag, fordi hine væsentlige Betingelser 
manglede.

13de Bat. marscherede omtrent Kl. 10n i l  igjen- 
nem Frederiksberg, den sydligste Deel af Byen Sles
vig. Fjendens Kanonkngler spillede allerede da paa 
Slien; i Frederiksberg modte vi de forste Saarede — 
man kan ikke forestille sig hvor uhyggeligt det forste 
Syn af de Saarede er; man horer de Haardtsaaredes 
Jammer, kan ikke selv hjælpe dem og kommer nvil- 
kaarlig til at tænke paa, at man selv maastee om faae 
Ajeblikke vil være i en lignende Tilstand; thi jeg fore
stillede mig naturligviis, at langt flere vilde blive 
dræbte end det i Virkeligheden blev Tilfældet. T il 
Krigshistorien kjendte jeg ikke og maatte derfor nod- 
vendigviis troe, at min Slutning var rigtig. I n 
tet er overhovedet ubehageligere eud de nærmeste ø je
blikke, forend man kommer i Kamp, naar man i del 
Fjerne horer den fjendtlige Kanontordens tunge Brol. 
Enhver er meer eller mindre ængstelig, Spænding staaer 
malet paa Alles Aasyn, og Blodet ftrommer rastere 
til Hjertet. Er man forst i Heden, da forsvinder 
Spændingen og man har da ikke Tid til at anstille Be
tragtninger. Er man tilmed i Besiddelse af nogen W r- 
gjærrighed, da kommer Modet snart tilsvne. V i op- 
marscherede syd for Frederiksberg for at underftotte den 
betrængte Avantgarde, men det varede kun kort inden 
Bataillonscommandeuren saaredes, hvorved Bataillonen
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kom i endnu ftørre Forvirring, end et ligeoverfor 
staaende Batteri, der squadronerede paa sin Tydst, al
lerede havde foraarsaget. En af mine Kammerater faae 
vor Capitain ligge paa Jorden, og i den Tanke, at 
han af en Hcendelse var falden, thi Jordbunden var 
slibrig, vilde han hjælpe ham op, men opdagede snart, 
at en fjendtlig Kardcetschkugle havde gjennemboret hans 
Bryft. Det var den for faa Ojeblikke siden ved Kamp
tummelen faa foryngede Capitain Obel — han laae 
der iført sine i Solen stinnende Epauletter, Skærf 
o. s. v. — det dræbende Bly foger fremfor Alt det 
glimrende jordiste Flitterstads — hvilken Modsætning 
mellem alt dette funklende Stads og den kolde, ubarm
hjertige Dod, der gjor Alle lige!

Capitainens Dod havde en nedflaaende Virkning 
paa Folkene, hvoraf allerede mangen en brav Karl 
havde maattet bide i Græsset — og det stod ikke i den 
kjække Lieutenant S. Magt at holde dem tilbage. Ka
nonkuglerne susede i utallig Mængde rundt omkring os 
og sogte sine Offere — Kampen vaklede mere og mere 
og vi maatte trække os tilbage. De fleste Dode' og 
Saarede bleve liggende paa Valdpladsen; thi baade 
var vort Ambulancevæsen flet, som det tildeels endnu 
ansees for, og selv om det svarede til Hensigten, bliver 
det bestandigt vansteligt at staffe Alle bortbragt, naar 
man flygter.

„Liege wer will mitten in der Bahn
„Sey's mein Bruder, mein leiblicher Sohn
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„Zerriß mir die S eele  seine Jammcrton',
„lieber fein Leib muß ich jagen,
„Kann ihn nicht sachte bei S e ite  tragen.

13de B a t .  blev fort derpaa  trukken aldeles ud a f 
K am pen, og vi stulde a tte r igjennem Frederiksberg og 
ind p aa  S lo t t e t ,  for der a t o rd n e s ; derefter bleve vi 
opstillede i T h ie rg a rte n , hvor vi forbleve til om Afte
nen. P a a  Tilbagem arschen gjennem Frederiksberg p a a 
stod Flere, a t  der blev siudt p aa  o s fra  H usene, hvil
ket jeg im idlertid ikke tro e r, idetmindste d engang , v a r 
T ilfceldet; thi ellers m aatte  jeg have bemærket det. 
M e n  m an er paa  en saadan  D a g  a lt for tilboielig til 
a t  see og børe, hvad der a ldrig  er Tilfceldet. D e  hol- 
steenste F ris ta re r fortalte ogsaa, a t F lensborgerne havde 
heldh sydende O lie  over dem p aa  deres F lu g t gjennem 
B yen  efter S la g e t ved B a u ,  hvilket dog v a r v itterlig  
u sandt, og flige Fortæ llinger gjor m an som oftest bedst 
i a t henfore til R yg ternes R ig e , det v il sige, m an 
bor i R eglen ikke troe dem.

I  T h iergarten  vare vi udenfor I ld e n . Hvilke 
Folelser, der besjæle E n  i et saadant O jeb lik .v ide  kun 
d e , der selv have g jort lignende E rfa rin g er. Livet 
gjælder da langt mere end m angen E n  siger i god 
R o  og M a g  hjemme i sin S tu e . D e n , der i morke 
Ojeblikke beklager sig over Livet, v il jeg raade a t gaae 
i K rig e n ; efter en varm  K ugleregn v il han  vide a t 
statte det. M ed S andhed  kan m an  sige, a t d en , der
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intet Liv vover, vinder Intet, og at vove Livet er det 
Soldaten forbeholdt mere end nogen Anden.

Efterhaanden som Compagnierne samledes, traf 
jeg flere Bekjendte, fra hvem jeg var bleven stilt under 
Slaget. Hvor fornojede bleve vi ikke ved at see 
hverandre ustadte og hvor takkede vi ikke Forsynet, 
fordi det var gaaet os saa heldigt, fordi „Tilfæ ldet" 
ikke havde forvildet sig og benaadet os med Krudt og 
Bly. Af de Frivillige, der vare komne med os samme 
Morgen faldt vel Ingen, men En mistede Armen og 
lo Andre mistede et Par Fingre; nogle vare saa uhel
dige at blive fangne, og maatte altsaa betale Fornoiel- 
sen af et Par Timers Krigstog med et langvarigt 
og ubehageligt Fangenstab.

Da jeg var aldeles uden Proviant og ikke havde 
spiift Noget den Dag bad jeg en Soldat om et Stykke 
Smorrebrod. Faren gjor Venner: han gav mig det 
ftrar og deelte rundhaandet ud til sine Kammerater.

Slaget var tabt; vi havde mange Dode og Saa- 
rede, med hvem vi saae flere Vogne kjore forbi vs. 
Artilleriet forte selv deres faldne Kammerater med sig. 
Henimod Aften blev der givet Ordre til fuldstændigt 
Tilbagetogs stjondt de fleste Batailloner havde været 
oploft i Skyttekjæder, vare de dog hurtigt samlede og 
Tilbagetoget gik for sig vistnok i en faa udmærket 
Orden, som d'et kan forlanges af en flygtende Hær.

Det var om Aftenen Klokken mellem 7 og 8 ; vi 
marscherede langs Flensborger Vejen; vort Batteri ved
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T aterkrug  hilste for sidste G a n g  p a a  P re u sse rn e ,  og 
vi onffede dem af  Hjerte t  en rolig N a t .  V i  fortsatte 
M arschen, og der v a r  endnu ikke a t  tcenke paa  Hvile. 
F lensborger Vejen gaaer  midt imellem to S o e r ,  Langso 
og Ahrenholzso, her skulde Armeen bivouakere. 13de 
B a t .  gik ind i Skoven til hojre af Vejen; her sattes 
Gevcererne i P y ra m id e r  og vi fik Tilladelse til at 
lcegge os til H vile ,  men dog at  være beredte p aa  strar 
a t  vcere ved H aanden .

Vejret v a r  regnfuldt og man v a r  baade hungrig 
og t r a t , der blev strar antcendt B a a l ,  der flammede 
hojt og blussede stærkt i den merke N a t .  R undtom 
kring sade Officierer og S o ld a te r  for at varme sig ved 
I l d e n , og dampede p aa  den kjcere P ibe .  D e r  taltes 
kun lidet og Alvor stod præget i Alles Ansigter. O v e r 
alt  herffede en lydlos S ti lhed, som kun nu  og da blev 
afbrudt af Hestenes vægtige H ovflag, hvis Ryttere red 
bort for at overbringe G enera lens Befalinger. S t u n 
dom horte m an  V agternes  og Rondernes eensformige 
R a a b ; i flige alvorsfulde Ojeblikke lytter m an til en
hver den mindste Lyd. Ikke langt fra os ojnedes talrige 
B a a l ;  det v a r  P reu sse rnes  V a g tb lu s ;  de vare nu 
sejerrige dragne ind i den B y ,  hvorfra vi D agen  for
inden havde troet', a t  Vejen forte til Rendsborg  og 
ikke til F lensborg. Enhver flagen Armee er i Almin
delighed modfalden; det v a r  dog mindre Tilfældet med 
o s ;  thi vi vidste, a t  vi en heel D a g  med ASre havde 
kjæmpet mod en stor O v e rm a g t ;  menig M a n d ,  der i
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saavanne Ojcblikke hverken veed, om han er kjøbl eller 
solgt, fordi han mangler det nødvendige Overblik, var 
uden Grund noget skamfuld, thi efter Slaget ved Bau 
havde han troet sig uovervindelig. I  hun Nat tænkte 
han dog mindre paa sig selv end paa dem derhjemme, 
hvad de vilde sige til Dagens sørgelige Budffab, font 
han med sin bedste L illie  ikke havde været istand til 
at afvende. Taus sad han nu der, oplyst af det stin- 
nende Baal og skuede ind i den mørke, gaadefulde 
Fremtid, idet han forbandte det tydste „K ram " — men 
Modet tabte han dog ikke; han stolede paa Armeens 
Fører og haabede, at den uvisse Fremtid vilde bringe 
vor retfærdige Sag Sejeren.

Jeg var uhyre sulten og bad flere Kammerater 
om et Stykke Brød, men de havde intet — Hungere» 
overvandt Trætheden, den forhindrede mig i at sove; 
om Morgenen Kl. IV s brod vi op og marscherede til 
Flensborg.

Det var Paastemandag, Regnen faldt strømmeviis 
ned fra Himlen, Kanonerne og de svært bepakkede Am
munitionsvogne havde opkjørt Vejene, og vi havde 
endnu 3 M iil til Flensborg.

K l. 7 omtrent om Morgenen gjorde vi Holdt; 
der stulde uddeles Bestøjter og Brændeviin. Den tomme 
Mave hoppede af Glæde og følte sig styrket — endnu 
engang gjorde vi Holdt, saavidt jeg veed for at op
holde Fjenden, der efter Sigende fulgte for rast paa. 
Planen blev opgiven og Kl. 1 holdt vi vort Indtog
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i  Flensborg. Langt udenfor Byen kom de brave Flens
borgere os imode, de medbragte Kaffe, Melk og D l. 
Det gjor Soldaten saa godt, at han vises Velvillie og 
Erkendtlighed. Derfor var ogsaa hans Holdning ved 
Indtoget i Byen saa munter og fr i,  at han snarere 
lignede den kamplystne Sejerherre end den trætte Over
vundne. Soldatens Duske var i dette Djeblik, at han 
maatte forundes en kort Tids Hvile i Flensborg, for 
at han kunde tage fat med fornyede Kræfter der, hvor 
han flap den foregaaende Dag og den Medfolelse, der 
vistes os i Flensborg, styrkede ikke lidet vort Mod.

Den største Deel af Armeen stulde indquarteres t 
Flensborg; saasnart Quarteerbilletterne vare uddeelte, 
ilte Hver til sit Quarteer; jeg begav mig til „S tadt 
Hamburg" for at fouragere. Her traf man paa Of- 
ficierer og Frivillige mellem hinanden; man kappedes 
formelig om, hvo der kunde spise meest. I  „S tadt 
Hamburg opholdt sig ogsaa Generalstaben, og Gjæst- 
givergaarden var aldeles omringet af Ordonnantser, 
der deels bragte Meldinger, deels afventede Generalens 
Befalinger. Der er noget overordentligt interessant 
ved et saadant table d’hote ovenpaa en Slagdag; 
Alle vare endstjondt meget udmattede, dog uhyre med- 
deelsomme. Alt var Liv og Lystighed. En Officeer, 
hvem en med Specier fyldt Pung havde reddet fra et 
flemt Skud, fremviste sin sonderffndte Lomme og lettede 
Pengepung; kun to Specier, som han ikke havde faaet
igjen, vare faldne ud. — For denne Sum havde han.

2
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maaskee kjobt sit L iv; heraf seer man Nytten af eit 
fuld P u n g , h vis vi ikke kjendte den fra vore Skrcedere, 
Skomagere og Boghandlere.

O m  en O fficeer, hvem man i Fredstider ansaae 
for meget tapper, fortalte m a n , at han havde taget 
Flugten med sine Folk, idet han holdt et hvidt T or- 
klcede bagpaa, for at Tydsierne siulde troe, at han var 
en Parlam entair; men Flugten har han selv sogt at 
forklare saaledes, at han stillede sine Folk med R yg 
gen mod Tvdsierne, for at vise dem den meest mage- 
lose Foragt —  men da han var saa uheldig ingen 
T iltro  at fa a e , blev han afsiediget formedelst S v a g e 
lighed o: Kanonfeber.

Efter at have tilfredsstillet min B u g s  Fordringer 
og hort G aarsdagens Nyheder begav jeg mig ud i 
B yen for at gjore Jndkjob af sorsijellige Nodvendig- 
hedsartikler; thi ved Bivouakeringen om Natten havde 
jeg faaet mit Tornister forbyttet og havde ikke senere 
kunnet finde det. S id en  Loverdag M orgen havde vi 
ikke været af Klæderne og vare blevne gjennemvædede 
et P a r  G a n g e , saa at man hojligen trængte til tort 
T oj. J eg  gik ind hos en Kjobmand; men under 
Handelen bemærkede jeg et usædvanligt Rore paa G a 
derne; jeg gik derfor strar u d ; men see hvilken H u r
lumhej; det var tvdeligt, at der var noget G alt paa  
Færde. Raabet lod: „Skynd  dig, red dig, Preusserne  
ere i B y e n ,"  og Soldater af alle Vaabenarter lobe 
mellem hverandre. J eg  begav mig saa hurtigt som
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muligt til Stadt Hamburg for at saae mine Vaaben. 
Gjceftgivergaarden, som jeg forlod propfuld af Menne
sker, var nu aldeles forladt; overalt lod Raabet 
„Skynd Dig, tag Benene meb Jer! "Da jeg kom ud 
af Gjceftgivergaarden fulgte jeg Strommen, der natur- 
ligviis ftvrede ril den nordlige Udkant af Byen. Men 
hvilket Syn! Kanoner, Infanterister med eller uden 
Vaaben, Officerer til Hest med eller uden Burer, 
Dragoner paa usadlede Heste, Alt imellem hinanden, 
gav det meest forvirrede og sorgelige Skuespil, en Armee 
nogensinde kan onffe. Dertil kom Beboernes Klager, 
overalt horte man: Ak I  stakkels Folk red Jer! Deels 
vare disse Udraab de naturlige Udtryk af de Danstes 

nfoldige Folelser, thi Soldaterne havde virkelig alle
rede da lidt meget, og i saadanne forvirrede Oieblik 
har Folelsen altid overhaand over Forstanden, deels, 
hvilket vistnok mindre var Tilfaldet, blev denne pantste 
Forvirring benyttet af de Tydstsindede til at nedslaae 
Modet aldeles, hvortil saadanne klagende Tilraab ere 
fortrinlige« stikkede. Befolkningen kastede de Jndguar- 
teredes Toj ud paa Gaden rimeligviis enten af Frygt 
for, at Preusserne, som de ventede hvert Bieblik, stulde 
finde det hos dem eller forat de Soldater, som vare 
ude af Oluarterene kunde lettere tage det op fra Gaden. 
Kort Alt var blandet imellem hinanden og Forvir
ringen fuldstcrndig. Overalt saa man ligge paa 
Gaden Tornistre, Sabler, Gevcerer, Chakots o. s. v. 
Havde man Brug for en Hest, tog man den, naar

2 ”
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man traf paa en, bet Samme var Tilfældet med be
spændte og ubespændte Vogne, hvorfor ogsaa flere Ba- 
tailloner, der havde en eller anden omsigtig Regnflabs- 
forer, Bossemager eller Bagageforer forst da bleve for
synede med Vogne og Heste. Paa Bakken nord for 
Flensborg samledes Stumperne, og Bataillonerne vare 
som oftest sammensatte as Mandflab andensteds fra, 
saaledes kom jeg her t i l 2den Bat. Endeel og det 
ikke faa gik ombord paa Skibene i Havnen, atter An
dre, der i hoj Grad bleve slagne af panisk Skræk, 
flygtede Nord paa til Apenrade.

Og hvem har nu Skylden for dette sorgelige Skue
spil, sporger man, og jeg svarer vidst med Rette, A r
meens Overkommando; thi den burde have vidst, at 
Preusserne ikke da kunde vcere faa nær og i faa Fald 
ved Forvirringens Begyndelse ladet Byens Udgange 
besætte og befalet de Flygtende at vende tilbage; men 
Overcommondoen maa have været ligesaa forvirret som 
alle vi Ovrige; om den forlod Flensborg burelos, flat 
jeg lade være usagt; men at den forlod den hovedlos, 
v il vist Jngett nægte. Im idlertid var det maaflee 
helvigt, at v i ikke forbleve i Flensborg; men dette er 
atter et andet Sporgsmaal, som ikke vedkommer os 
her; man kan i al Falv kun sige, at Lykken var bedre 
end Forstanden, og vist bliver det stedse, at den 
Maade, hvorpaa der „stilledes t il Afmarsch" fra Flens
borg, var hojst um ilita irifl.

Armeen var saaledes for Oieblikket flet ikke kamp-
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dygtig; vel havde Bülow ftrar samlet omtr. 1 Batail
lon og var med den marscheret ud af den sydlige In d 
gang til Flensborg, men han blev snart kaldt tilbage; 
Hovedstyrken af Armeen stod som tidligere anført ftrar 
nord for Flensborg og det varede endnu Noget, inden 
man samlede sig fra den grænoselose Forvirring, et 
Quarteerstid herstede der det fuldkomneste Anarchi; 
Bataillonscommandeurer, Kompagnichefer, Lieutenanter 
og Commandeersergeanter kort alt Over- og Underord
net stjændtes; en Bataillonscommandeur horte jeg sige 
til daværende Oberst Schleppegrell „G iv  mig min Ba
taillon" — thi da den var sammenløbet af sorstjellige 
Slags Folk, vilde han ikke lage Kommandoen over 
den. Derpaa opløftede flere Lieutenanter et Ramastrig 
over, at der var Ingen man knude stole paa, Ingen 
man havde T illid  til o. s. v. og Følgen heraf blev, 
ar hver Lieutenant tog sin K lat; saaledes kom en 
Bande med en Lieutenant i Spidsen til Apenrade, 
særskilte Afdelinger kom den næste Dag til Sønderborg 
sorte af Lieutenanter. Kn Officier — om det var en 
Adjutant, veed jeg ikke, da jeg ikke kjendte ham, op
fordrede de Meza, der opholdt sig ved Artilleriet, til 
at lade chargere; men han nægtede det, eftersom han 
ingen Fjende kunde see; det var rimeligviis Billows 
Tropper man vilde have, at han fluide skyde paa; 
man var faa forvildet at man faae Fjenden overalt.

Kl. var bleven 5 og 6 og Mørkningen faldt paa, 
2den Bat., hvortil jeg havde sluttet mig, marscherede til
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N i e h u u s ; men ucesten alle V a a b e n a r te r  va re  blandede 
mellem h in a n d e n ;  V ejen  kjendte kun faa ,  den v a r  smal 
og blev sna r t  opkjort as K a n o n ern e ,  og gik m a n ,  som 
m an  ofte v a r  nodt t i l ,  p a a  A d e rk an ten ,  fa ld t  m a n  
hvert  D ieblik  i G ro f ten .  D e t  blev morkere og m o r 
kere, saa a t  endog Artilleriet  m aa t te  kjore med Lygter 
for ikke a t  vcelte og for a t  finde Vej.  H is t  og her 
fa ld t  S k u d  i alle R e tn in g e r ,  Pos te rne  gave n u  I l d  
uden a t  raabe  a u ,  m a n  troede sig om gaaet  og overal t  
vilde m an  i det uhyggelige  M orke  see Fjender.  E n  
Lykke for o s ,  at P r e u s s e r n e  ikke kjendte v o r  oploste 
T i l s tan d ,  med en S m u l e  C a v a l le r i  kunde de den D a g  
have odelagt eller fanget den storste D eel  as ben danffe 
Armee. E fte r  et P a r  T im e r s  M arsch  gjorde vi H o ld t ,  
m a n  sagde det v a r  i N i e h u u s ;  fra  de nærliggende 
G a a r d e  stæbtes H a l m  ud til  S o ld a te r n e  og en D eel  
fik senere Lov til a t  gaae  ind i G a a rd e n e .  Alle $  ce
reisente vare  tætpakkede med S o l d a te r ,  vi havde snar t  
fortæret  a lt  Sp ise l ig t  i H uset ,  og vilde derfor t il  a t  see 
a t  komme til a t  hvile lidt. L an g s  Væggene  i B o n -  
derstuerne staae i Almindelighed Bænke, under  en saa- 
d a u  krob jeg endelig in d ,  eftersom der her aIlene v a r  
P l a d s  t i lo v e rs ;  m in P a t r o n ta f f e  tjente mig til  H o v e d 
p u d e ;  men sove kunde jeg ikke, mindre  for den uh y re  
S t o j  og slemme Atmosphære end fordi S o ld a te r n e ,  der 
fade ovenpaa  Bænken, hvert  D jeblik  gav  mig en S t o v -  
lehæl i Ansigtet og tilsmurte det med provisorist  S n a v s .

Ved D a g g r y  marschererede v i  ad G ra as te e n  til.
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men denne Dag faldt Marschen betydelig vanffeligere 
end hidindtil. Jeg havde nu været gjennemvaad paa 
Fodderne i over 24 Timer, men vovede ikke at træffe 
mine eneste Skovler af, af Frygt for ikke at faae dem 
paa igjen. Fodderne vare hovne og Vablerne, en Folge 
af Kjobenhavnste Spadserestovler, besværligqjorde i hoj 
Grad Marschen. Imidlertid naaede jeg dog Graa- 
fteen og senere Düppel; det var med en vis paradisisk 
Glæde, at Ojet forste Gang skuede Als og Sonderborg, 
hvor vi vidste, at gode Quarterer ventede os efter vore 
udstandne Strabadser. Naar Sundet var imellem os 
og Tydsterne, stnlde de ikke faa let stræmme os ud af 
Ouartererne som i Flensborg.

Paa Düppelbjerg gjordes Holdt, rimeligviis for 
at oppebie Fjenden, der imidlertid den Dag ikke havde 
ladet fig see. Jeg forlob nu 2den Bat. for at melde mig 
ved 4de Bal., hvorved jeg var ansat, og blev derpaa 
af Oberst Wickede forestillet Capt. M . , i hvis Com- 
pagni jeg havde onstet at gjore Tjeneste. Jeg havde 
ikke kjendt ham tidligere, men paa Giennemmarfchen 
gjennem Korsor, raadede en Officier, der horte at jeg 
ftulde til 4de Bat., mig til at fee at komme til Capt. 
M s. Compagni, eftersom „det var en Mand, der ikke 
lod nogen Leilighed gaae forbi til at fore fine Folk i 
Ilden" — jeg fulgte altsaa hans Raad og har, som 
man vil see, aldrig fortrudt mit Valg.

Capt. M . havde i Garnisonen havt Navnet, den 
vilde eller tydste M ., det sidste Navn fordi han havde
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ligget omtrent 20 Aar t Garnison i Holsteen og der
for talte bedre Tydst end Danst. Han stod ved sit 
Compagni bag en af de Hoje som bedcekke Kammen 
af Düppelbjerg. Allerede Synet as ham indgjod Ag
telse, det var en Typus for en sand Kriger, han var 
en hos Mand, velstabt, med stcrrkt markerede Ansigts- 
trcek, sort Skjceg, og et dristigt, stumdom noget vildt 
B lik. Som han stod der med Chakot og indhyllet i 
en lang Kappe, lignede han en hjemkommen Bandit. 
Aftendcemringen, der faldt paa hans Ansigt, gav ham 
el soroget krigerist Udseende og sorhojede det alvorlige 
Blik, hvormed han saae ud i det Fjerne, det forekom 
mig som om han kunde blive en Nordens Garibaldi. 
Jeg fKte mig lykkelig ved at flulle tjene under saadau 
en Mand, og nu, idet jeg stuer tilbage paa de 2 Aar, 
jeg ncesten uafbrudt har vceret faa heldig at tjene un
der ham, maa jeg erkjende, at min Agtelse for ham 
stedse er bleven soroget, og jeg maa tilstaae, at jeg, 
som enhver Anden as hans Underordnede stylder ham 
uendeligt Meget.

Paa Düppelbjerg stode vi et P a r Timer, derpaa 
sik v i Ordre til at marschere til A ls ; fra Kammen 
af Bakken indtil Foergestedet er omtrent en Fjerding
vej; men det Landstab, der fra Hojderne daler ned 
mod Sundet, var dengang stankt bebygget; nu ere kun 
af disse mange Gaarde, der alle vidnede om flesvigst 
Velstand og Cultur, et P ar tilbage, som ikke ere ode-
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lagde af dc mange Kugler, der i de to sidste Aar have 
græsset den fede snndevedsie Jordbund.

V i ankom til Fcergeftedet, men da Pontonbroen, 
der var bleven flaaet over Sundet, var bleven afbrudt 
af Frygt forat Preusserne tidligere end vi stulde finde 
Vejen til de gode Quarterer paa A ls, bleve vi satte 
over til Sonderborg paa Fcerger.

Tirsdag Aften Kl. 7 ftode vi paa Skibsbroen i 
Sonderborg. Der blev strar uddeelt Proviant, hvortil 
man hojlig trængte; kort efter fik vor Bat. Ordre at 
marschere til Landsbyen Igen, to M iil fra Sonderborg. 
En Kammerat, der ligesom jeg havde marscheret fra 
Flensborg til Slesvig Natten for Slaget, bad Cap- 
tainen om Tilladelse til at blive i Sonderborg Natten 
over; han fik den og jeg tilligemed ham.

Med Nod vg Neppe erholdt vi paa en simpel Kneipe 
en Seng; men det var store Ting den Aften. I  samme 
Værelse, hvor vi stulde ligge, var der endnu 3 Senge, 
der hver tsær vare belagte med 2 å 3 Soldater. Saa- 
snart vi havde faaet en Seng anviist, gik vi tilkojs, 
og det varede, ikke mange Minutter, inden vi vare i 
en dyb Slummer. En Seng er efter dagligdags fre
delig Betragtning et af de fimplefte jorbiste Goder; 
for os var det en sand Herlighed. V i sov fra K l. 9 
til næste Dags Middag og kunde vist godt være ved- 
blevne at sove et heelt Dogn endnu, hvis vi ikke den 
Dag skulde have meldt os til Tjeneste ved Compagniet.

Nu kom torst Trætheden; fra Loverdag Morgen
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t i l Tirsdag Aften havde vi ikke været af Klæderne; 
vi havde marscheret 13 M ii l  i det værste Fore og 
siaaedes een D ag ; Loverdag Aften, Sondag Nat og 
næsten hele Paastemandag regnede det stærkt, saa at 
man længe havde været gjennemvaad, og t al denne 
T id havde Forplejningen, om der overhovedet kunde 
være en saadan, været knap og bojst uregelmæssig. 
Det har vistnok uden Sammenligning været den be
sværligste Tour saavel i forrige som i dette Aars Felt
tog, og man har her et udmærket Erempel paa, hvor- 
mange Strabadser, et Menneste kan udholde, naar 
han blot har Villien, og denne har den danste Soldat. 
Faa Soldater kunne vist overgaae ham i Udholden
hed. Skjondt naturligviis Alle vare uhyre trætte, saae
man dog paa Marschen forholdsviis kun faa M aro-
deurer, og mærkeligt nok synes de fleste af disse at 
være Gardister, der slet ikke havde deeltaget i Slaget, 
men det er ogsaa en Kjendsgjerning, at de smaa Folk 
som oftest er meeft udholdende og dertil kom, at G ar
disternes Bepakning i sig selv er tungere, og var det 
forholdsviis saameget mere, som alle de ovrige Bata il- 
loner, der havde været i Kampen, havde bortstudt de 
fleste af deres Patroner, og 4 Bundter skarpe Patro
ner (60 © tf.) tynge meer end man stutt)e troe.

Den 26 April meldte min S lo f og jeg mig atter 
t i l Tjeneste. „S lo f"  betegner i Soldatersproget saavel 
Sove- som Mad- og Drikkekammerat og er overhovedet 
en meget vigtig Ting, eftersom man uden videre folger



—  27 —

den Slof der bærer Sulet og Druesaften. Er den Ene 
feig, da behover man blot at sende den Anden frem 
og strar vil den Forste begjcere at komme med, forat 
forsvare Madposen eller forat varetage de fælles I n 
teresser i faa Henseende.

Compagniet var indquarteret i Landsbyen Igen 
to M iil fra Sonderborg; men vi kom faa seent, at 
vi maatte tage til Takke med al ligge i Halm i en 
Lade. S trar om Morgenen Kl. 6 blev der blæst Ap
pel, og vi maatte strar stille i marschsærdig Stand. 
Det hed sig, at Preusserne sorsogte en Landgang paa - 
den nordvestlige Side af Augustenborg Fjord; men vi 
havde ikke marscheret Vs M iil,  forend vi fik Ordre til 
at gaae tilbage i vort Quarteer, eftersom det var blind 
Allarm.

Ester at være kommet til Igen indquarteredes jeg 
tilligemed en anden Soldat hos en Huusmand; det 
var naturligviis et af de simplefte Quarterer i Bven, 
eftersom de bedste vare blevne belagde af Compagniet 
ved dets Ankomst.

Hele Leiligheden bestod af to Stuer, den forste 
Dagligstuen, der benyttedes til at spise og sove i, kort 
t i l Alt muligt; den inderste Stue havde Leergulv og 
efter Skik og Brug ftode her Familiens Dragkister og 
Skabe, ovenpaa disse Familiens Hatte, og paa Vægen 
hang Mandens lange blaa Frakke, paa hvis Krave 
en hvid Linning var heftet, — det var Uniformen for 
den alfiste Landstorm, der nylige« var bleven organi-
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seret — i en Krog stod en Stav med en Stump ru
stent Jern i Enden, der skulde forestille et Spyd; det 
var Landstormens fornemste Vaaben, thi den var ikke 
dengang aldeles bleven forsvnet med Gevcerer.

Konen spurgte mig ftra r, om jeg ikke vilde have 
noget Thee, jeg svarede „ ja  Tak", men blev lidt for
bavset ved at faae Kaffe; jeg troede det var en Fejl
tagelse, men da det Samme oftere gjentoges, saae jeg, 
at det var den gængse Benævnelse. Sukkeret som jeg 
skulde have „ i  Theen" bed Konen altid a f, tog det 
ud af Munden og kom det i Drikken. Hele Dagen 
havde man nok at bestille med at pudse sig selv og sit 
T o j; vi modtoge nu fra Compagniet de fleste af de 
Sager vi havde mistet; Compagniets Foureer havde 
nemlig ved at kjore igiennem Flensborg under A llar
men været faa forsynlig at læsse endeel Tornistere, 
Geværer, Chakots o. s. v., der, som tidligere er for
talt, flod paa Gaden, paa sin Vogn, hvorfor Compag
niet fik erstattet næsten A lt det, som Mandstabet havde 
mistet.

Om Middagen havde jeg megen Moje med M a 
den; thi det forlanges altid paa Landet at man stal 
spise saa forfærdeligt; stjondt jeg forsikkrede Folkene, 
at jeg var vel tilfreds, vilde de dog ikke troe det, efter
som min Kammerat en Lollik vidste anderledes at gjore 
Bested med det alsiste solide Sulefad.

Familien bestod as Mand, Kone, en Datter paa 
14 Aar og en mindre Dreng; alle disse tilligemed
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min Kammerat og m ig, stulde sove i samme Vcerelse, 
og jeg var meget spcendt paa at see, hvorledes det 
skulde gaae. Hos Bonderne i det Slesvigffe ere næsten 
aldrig fritstaaende Senge, men disse ere dannede ved 
Jndfljæriug i Vægen, der om Dagen enten tildækkes 
af Gardiner eller tillukkes ved Dore, saaledes at man 
flet ikke seer noget t i l dem. Om Aftenen blev en af 
disse Alkover bestemt for den anden Soldat og mig — 
den ovrige Families 4 Personer skulde saaledes enes 
om den anden; jeg kom uvilkaarligen til at tænke paa 
en Historie, jeg nylig havde hort om en Præst, der 
satte Himmel og Jord i Bevægelse, fordi han havde 
opdaget, at en Karl og to Piger laae i samme Seng 
—  og naar der kunde siee Ophævelser over at 3 laae 
i  samme Seng, hvormeget mere maatte dette da ikke 
flee, naar det var Tilfældet med 4? M in  Vært horte 
imidlertid til de mere velhavende Hunsmænd og havde 
derfor to Senge. Anderledes gik det en Bekjendt af 
mig, der kom til at boe hos en fattig Huusmand, der 
kun havde een Seng; min Bekjendt maatte derfor ligge 
i samme Seng som Huusmanden og dennes Kone.

,K l.  8 fokte jeg en uimodstaaelig Lyst til Sengen, 
men da hele Familien var tilstede, kunde det ikke flee; 
jeg maatte derfor vente for at iagttage Ceremonierne. 
De vare hoist simple; da jeg havde ventet en halv 
Times T id klædte Konen sig a f, derpaa Dornene og 
tilsidst Manden, og da jeg havde seet, at det gik saa 
naturligt t i l ,  efterlignede jeg deres Erempel, og den
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eneste, der fandt denne Scene paafaldende rar vistnok 
mig, der for saa faa Dage siden var traadt ud af det 
formelle Kjobenhavnste Liv. Den Seng, Manden 
ligger i ,  stal være den bedste, hvilket i det Mindste 
bekræftes af et Udsagn til Oberstlieutenant S., thi da 
han saaledes engang blev inquarteret hos en Gaard- 
mand vaa Als, sagde Konen i Huset, der jo nok faae, 
at det var et hoitstaaende Officier: „ja sia' vi ha' 
ham, vil jeg be' ham ligge ved vor Fa'er, for der er 
det bedste Sted at ligge her i Huset."

Fredag Morgen var den forste Dag man med 
Rolighed kunde tænke tilbage paa, hvad man for faa 
Dage siden havde feet; det hele forekom mig som en 
blodig Drom og jeg priste mig lykkelig over,, at jeg 
saa godt var stuppen derfra, jeg befandt mig uendelig 
vel — det var et mildt og behageligt Havblik efter en 
rasende Storm. Jeg begyndte nu at sætte mig ind i 
mine nve Forhold, og hvad jeg da fremfor Alt sogte 
Oplysning om, var om min Kompagnichef, Capt. M ., 
og til min Glæde erfarede jeg, at han var Dagens 
Helt i Kompagniet. Soldaterne talte næsten ikke om 
Andet end hans dristige og udmærkede Forhold i Slaget 
ved Slesvig. „Han æstimerer ikke de smaa Kugler 
mere end om man vilde kaste en Haandfuld Wrter 

a a ham. Kanonkugler er det eneste, han bukker sig 
for." Som om denne Roes ikke var tilstrækkelig be
gyndte Flere at modsige Fortælleren med Hensyn til 
Kanonkuglerne, og Resultatet paa Fortællingen blev
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d a ,  „ a t  Capita inen  v a r  studfri." O gsaa  herom va r  
m an uenig, og Fortcelleren henvendte sig til en Anden, 
der hed T a a r s  og v a r  en af  Compagniets  Helte og 
dets vittige H o v e d , og T a a r s  endte da S tr iden  med 
a t  sige „ J o  G u '  er han  studfri, det v a r  ikke godt, om 
det tydste P a k  stulde pille en saadan K a r l  væk". D e t  
blev mig k lar t ,  at Capita inen  besad sine Folks Tillid  
i hojeste G ra d  formedelst h a n s  Dristighed og militaire 
I n d s i g t ,  senere lærte jeg a t  agte ham som en ftrceng, 
pünctlig M i l i t a i r ,  og font en retfærdig og sjælden h u 
m an Foresat.

S a m m e  D a g  bleve to af mine Bekjendte a n 
satte ved samme Compagni. V i  vare natur ligv iis  som 
Frivillige en Gjenftand for Folkenes storste N y s g e r r i g 
hed ;  vi vare nemlig de forste og eneste Frivillige ved 
Eompagniet . E n  af Folkene, der længe havde be
tragtet mig spurgte mig endelig: „ fra  hvad A a rs ta l  
er D u ? "  E r  D u  en R ek ru t?  og jeg fortalte ham da, 
a t  jeg v a r  gaaet med for Fornojelsens Skyld og v a r  
Frivil l ig .  D ette  S v a r  smagte han noget paa ,  og spurgte 
derpaa  videre: „ H vad  er D u  e l le rs ;  er D u  H a a n d -  
værker? Nej. „ E r  D u  da  H a n d e lsm a n d ? "  Nej. 
„ J a  hvad er D u  d a ? "  og jeg fortalte ham derpaa, 
a t  jeg v a r  S tu d e n t ,  over hvilken O plt tsn ing  han  blev 
meget t i lf reds, men kunde dog ikke begribe, hvorledes 
Nogen kunde faae Lyst til a t  gaae t  K r i g ,  n a a r  han  
ikke v a r  nodt dertil.



Den ncrste Dag fik jeg Tilladelse til at gaae til 
Sonderborg, forat besee Bven og hore Nyt. I  H av
nen ud lossede man en Deel Vaaben og Tornistre, 
der vare opsamlede paa Gaderne i Flensborg og af 
Beboerne bragte ombord. A f og til faae man Far- 
tojer komme Nord fra med de Tropper, der vare flyg
tede til Apenrade. De paa Skibbroen vcerende S o l
dater modtoge deres hjemvendende Kammerater med 
mangen en spottende Velkomsthilsen, fordi de fr iv illig t 
var gaaede til Soes; dg dog vare der Mange, som 
vare flygtede længere end til Apenrade. En Frivillig , 
om hvem hans Kammerater fortalte, at han vilde ud
give en „Dækningslære", efterdi han ved Slesvig var 
kroben bag de hojeste Banker, han kunde finde, flyg
tede ikke alletie til M iddelfart, men da man frygtede, 
at denne By stulde blive bombarderet, satte han sig 
fast hos en Skolelærer Vs M ii l  fra Byen og havde 
derveo nær foraarsaget, at Skolen var bleven nedrevet; 
thi da han ligesom vi andre Frivillige saae temmelig 
roveragtig u d , med sort Hue og tærnede Beenklæder 
o. s. v., ansaae de patriotisie Bonder ham for en Frisiare- 
mand, og begave sig strar efter hans Ankomst til Skole
læreren, for at fordre ham udleveret. Skolelæreren be
roligede dem, men sogte dog snarest mulig at blive af 
med sin Gjæst, som havde foraarsaget ham faa megen 
Ulempe.

Samme Dag erfarede man, at der var nedsat 
Krigsret over nogle Officierer, der med deres Folk



—  33 —

vare flygtede ombord paa Skibene i Flensborg Havn. 
Det var den almindelige Mening, at Overkommandoen 
paa denne Maade vilde vælte Skylden paa de Under
ordnede. Hvad Udfaldet blev, veed jeg ikke, men det 
er troligt, at vedkommende Officierer kastede Skylden 
tilbage paa Overkommandoen; thi det er aabenbart, 
at, hvis Preusserne havde omgaaet os og derved af- 
flaaret vor Retraitelinie, havde Vedkommende i hoj 
Grad brugt deres Conduite, og de vilde t faa Hen
seende være blevne hævede til Skyerne, forbi de havde 
frelst deres Folk fra et uundgaaeligt Fangensiab, efterdi 
det var aldeles utænkeligt at flaae sig igjennem med 
Armeen i den oploste Tilstand, hvori den befandt sig 
Paaflemandag — og vare vi ikke omgaaede, da havde 
det, som ovenfor antyder, været Overkommandoens 
P ligt at qvæle dette hæslige Rygte i Fodselen, for at 
forekomme alle ubehagelige Folger. Iblandt de Offi
cierer, som saaledes flygtede ombord paa Skibene var 
Capt. Wilster, en Mand der i Slaget ved Slesvig 
havde viist et stort personligt Mod, og som senere saa- 
vel ifjor som iaar har hævdet og soroget sin Anseelse 
som en af Armeens dygtigste og modigste Officierer. 
Efter Slaget ved Kolding dækkede han Armeens T i l
bagetog, og har ingen liden Deel i det hæderlige Navn, 
hvormed det af ham forte 1ste Jægerkorps altid omtales.

Paa Vejen hjem kom jeg til at kjore med en 
Bonde, og forte naturligviis Talen hen paa de nye 
Krigsforhold. Endfljondt man skulde troe, at disse i

3
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hej Grad vare ham uvelkomne, var dette dog ingen
lunde Tilfceldet. Foruden den betydelige Jndquartering, 
Venderne i Krigstid uden Vederlag maa modtage, 
maa de ogsaa forrette mange Kjerfler, og dette var 
endnu mere Tilfceldet ifjor, da Armeen ncesten flet ikke 
var forsynet med de nedvendige Kjeretejer. „Her
zogen" var han naturligviis uhyre forbittret paa, og 
han fortalte mig mange Historier om, hvorledes han 
havde bedraget Venderne, men Hovedgrunden til den 
store Forbittrelse var dog iscer, at Hertugen havde 
Jagtret i Norre-Herred, hvortil han herte, og som 
ievrigt herer til den kongelige Deel af Ven — Inte
ressen spiller dog bestandigt Elsterrollen. For Kongen 
ncerede han, ligesom ncesten alle Venderne, en ubcgrcendset 
Agtelse og Kjcerlighed. Da Talen saaledes kom paa 
Kongen og hans Fader, udbred han: „ja  hans Fader 
var jo nok en scel klog Mand, men han var dog langtfra 
saadan en Krigsmand som denne hersens."

De forfljelligste og urimeligste Rygler gik iblandt 
Soldaterne; en Dag fortaltes der, at en russifl Flaade 
bombarderede K ie l, og man kunde naturligviis grant 
here Skuddene, en anden Dag vare Engelflmcendene 
sejlede til Rendsborg og havde indlaget den. Man 
var kun altfor tilbejelig til at troe det, der syntes 
fordeelagtigt; fljendt disse Rygter aldrig bekrceftede 
sig, blev man dog ikke vantro, tvertimod man troede 
paa ethvert Rygte. Det Sorgeligste herved var, at 
man mistede Selvtilliden, som Regjeringen snarere
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lammede end styrkede ved dens udtalte Haab om frem
med Hjcelp. Historien havde ikke lært den, at et Folk 
sial soge Kraft og Styrke hos sig selv, at væbnet 
Hjælp fra andre Stater aldrig har fundet Sted uden 
naar disses Interesser have været med i Spillet; 
havde Regjeringen stolet mere paa Folket og sig selv, 
var ogsaa Krigssorelsen ifjor og i Aar bleven mere 
energisi. Kun væbnede Sympathier kunne hjælpe, og 
hvorledes kunde man for Alvor troe, at det svensie 
Folk vilde styrte sig i en Krig med Tydsiland for vor 
Skyld, ligesaalidl som det dansie Folk under lignende 
Omstændigheder vilde gribe til Vaaben, hvis Rusland 
fik Lyst til et Stykke af Sverrig?

Ugedagen efter Slaget ved Slesvig, Sondagen 
den 30te April, kunde Armeen i Ro holde Gudstjeneste. 
Jgen-Kirke, hvor den brave, dansisindede Bisiop Han
sen prædikede, var propfuld af Soldater, hvis ellers i 
sig selv religiose Stemning var bleven endnu mere sor- 
hojet ved Tanken om den blodige Gjerning, de nyligen 
havde oplevet. Enhver medbragte et andægtigt Sind, 
og folte sig opfordret til at takke Forsynet. Aldrig 
var vistnok nogen Gudstjeneste mere hojtidelig. B i- 
sioppen talte med Fynd, og tolkede Soldaten Fædrelandets 
Tak; han lagde ikke Skjul paa Feltlivets Ubehagelig
heder, dem der kun altfor tydeligt i hine Dage stode 
for Oje, men han mindede tillige om, at Fredens Dage 
vilde være dem doppelt kjære og nydelsesrige, som 
havde provet Ufred. T il Slutningen forte han Blikket

3"
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til Hjemmet — der Soldatens Tanker faa ofte dvæle 
— med inderlig Folelse gjorde han opmærksom paa, 
at ligesom Krigerens Tanker faa oste vandrede til det 
tjære Hjem, saaledes vare ogsaa hans fjerne Slægts 
og Venners Tanker idelig ved ham, og at disses Vel
færd og Wre beroede paa ham. Den djærve og kunst
lose Maade, hvorpaa Bistoppen talte, sandt Anklang 
i Soldatens Inderste; han solte Arbejdet lettere og 
begyndte at indsee, at der ogsaa paa hans tornefulde 
Vej vorede Roser. Det er den eneste Gang, jeg har 
hort Bistop Hansen, men Mindet om htin Dag v il 
stedse være mig dyrebart.

V i sorbleve paa Als til den 4de M ai. I  denne 
Tid gjorde vi et Par Strandvagter ved Kjær, men 
begyndte forresten at kjede os; Aviser saae man ingen 
as, undtagen, naar man kom til Sonderborg, og Bo
ger sandtes vel i Byen Dynneved i et Sognebibliothek 
1/o M ii l  fra vort Opholdssted, men da det var uvist, 
hvorlænge man blev paa samme Sted, kunde man ikke 
med god Samvittighed laane dem as Frygt for, at Om
stændigheder, hvorover man ikke selv var Herre, knnde 
orhindre deres Tilbagelevering.

Torsdagen den 4de M ai marscherede vi til Mum- 
mark, sor derfra at indstibes til Fyen. V i landede 
om Astenen i Assens og marscherede strar til Byen 
Aborre V« M iil fra Assens. Jeg indquarteredes hos 
Sognefogden, om hvem jeg kun kan erindre, at han 
forsynede os rigelig med hollandst Tobak, der smagte
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fortræffeligt. Næste Dag fortsattes Marschen til Emte- 
kjær, hvis velhavende Sognefoged gav os et brillant 
Quarteer hos sig selv, indtil vi to Dage ester atter 
brod op herfra, for at forlægges i kantonnement i 
Huusby, en stor Landsby midtveis mellem Assens og 
Middelfart omtrent 2 M iil fra begge Steder.

For Foureren og os 3 Frivillige blev der anviist 
Quarteer hos en saakaldet Jægermester, der henviste 
os til hans Karlekammer, men da dette i en altfor 
udmærket Grad lignede et Værksted, hvori han kunde 
udove sin Jagtkunst — det maa formodentlig have 
været en Kammerjæger, der, som bekjendt, udrydde 
Muus og Rotter — begav vi os derfra og indquar- 
terede os hos en velhavende Gaardmand. Naar vi 
stulde ligge paa Landet for vor Fornojelfes Skyld, og 
dette antoge vi var Hensigten med vor Henlæggelse 
paa Fyen, var det ganffe naturligt at man foretrak en 
syenff Bondes Storstue for en Kammerjægers Svinesti. 
Efterat Jndquarteringen næsten var bragt i Orden, 
kom en af Nnderstabsbetjentene tilbage og forlangte et 
andet Quarteer, efterdi han i det ham anviste stulde 
ligge i Seng sammen med en Underosficier, og det 
syntes ham upassende som gift Mand at ligge sammen 
med et andet Mandfolk; da man imidlertid ej kunde 
tage flige højst sædelige Hensyn, maatte han tage til 
Takke med det Quarteer, som var ham anviist.

Huusby ligger 1k  M iil fra Vedelsborg; dennes 
Besidder var nær beslægtet med den flesvigste Familie



—  38 —

K r o g h , hvis Aarsag han af Bonderne blev erklceret 
for „tydstsindet". Dette Ord har i vor Soldaterhistorie 
spilt en uhyre vigtig Rolle, som vi senere siulle komme 
til at omtale. Paa Sporgsmaalet, „hvo der nu egent
lig var tydstsindet i Egnen" gave Bonderne næsten 
altid det Svar: Præsterne og Herremændene. Hvor
for de bleve ansete derfor, stal jeg ikke sige, men vist 
er det, at jeg horte dette samme Svar mange Gange 
og paa mange Steder.

Foraaret begyndte at tilsmile os og i ledige T i
mer gik vi til Vedelsborg Skov, der grændser lige til 
lille Belt; med Vemod betragtede vi mange Gange det 
ligeoverfor liggende flesvigste Fastland, det vi saa ofte 
onstede at kunne betræde; men Preusserne rykkede længere 
og længere op med store Troppemasser, og Udsigten 
til at faae vort Onfle opfyldt, blev bestandig fjernere 
og fjernere.

Paa Fyen fik vor Bataillonschef, den humane og 
tappre Oberst Wickede Commandoen over den B r i
gade, hvortil vi horte. Bataillonen vilde nodig miste 
ham, thi han var agtet og afholdt af Alle — det en 
Overordnet altid er, naar han ftræn g t opfylder sine 
Pligter og ikke miskjender den S tilling , hvori han 
staaer til sine Underordnede. Daværende Major B l o m  
fik nu Bataillonen. Folkene, der altid hænge ved det 
Tilvante, onstede hellere deres forhenværende Major- 
nu Oberstlieutenant P a l lud  an; vi Frivillige glædede 
oS ved dette Valg, thi ved hans Forelæsninger paa



—  39 —

Universitetet for og under Krigens Begyndelse havde 
han i hoj Grad vundet os for sig ved fin Intelligens 
og Hjertelighed; Offidererne modtoge ham forfaa- 
vidt med Glcede, font han havde et i Freden ved viben# 
siabelige Arbejder erhvervet stort Navn at hævde.

I  Midten af Mai overtog altfaa Oberstlieutenant 
B l om Commandoen over Bataillonen; i velvalgte 
Ord hilste han Bataillonen med det Onfke „at vi 
vilde blive ligefaa tilfredse med ham, som han var 
sikker paa at blive det med os". Ncesten daglig havde 
vi Ovelser paa Bakkerne ved Gammeldams Molle om 
Morgen fra Kl. 7— 11 og, da vi tilmed havde et godt 
Stykke at gaae, forend vi naaede Samlingspladsen, 
gik saaledes den halve Dag, saa at man egentlig flet 
ikke fik Tid til at kjeve sig, hvilket man ellers saa 
ofte gjor i Felten. Disse daglige Morscher og Ovelser 
vare hojft nyttige, thi de vænnede os til Strabadser 
og til at udholde Solheden, der nu snart kom i sin 
fulde Styrke.

Naar vi kom hjem om Middagen vare vi betyde
lig trætte og manglede ikke Appetit. V i levede godt, 
hvilket man altid gjor paa Fyen; vor Vært besorgede 
det Meste af det vi behovede med Undtagelse af enkelte 
Smaating saasom Thee o. s. v., det Konen forvarede 
som en Helligdom; thi da vi en Dag spurgte hende 
om der var noget tilbage, tog hun Kræmmerhuset op 
fra Brystet og viste os Resten.
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Skjondt ben E g n , hvor vi laa , ikke horer til Fyens 
smukkeste, m aatte  v i dog beundre L andets F rug tbarhed , 
ligesom den F lid ,  næsten enhver B onde anvender paa 
B lom ster og H avedvrkning , i hvilken Henseende imidler
tid Alsingerne staae endnu Højere.

E n  D a g , da vi vare til E re rc its  havde en Offi- 
cier m edbragt en jydst A v is ,  hvori m an saae de store 
Requisitioner, P reusserne  gjorde. B lodet kogte ordentlig 
i os og vor Forbittrelse v a r sto r; m an forundredes 
Hoiligen over, a t vi saalænge skulde ligge og drive, 
medens Fjenden stod midt i Landet. K unde vi ikke 
mode ham  ved hojlys D a g ,  hvorfor gjorde v i da ikke 
O verfa ld , der jo let kunde udfores fra  F y e n ?  „N ei" , 
v a r  S v a r e t ,  „v i m aa ikke svække o s ;  thi n u  er det 
udenfor al T v iv l , a t Svensterne komme og v i stulle 
da  angribe med friste og forenede K ræ fter". Rygtet 
om stand tn av ist H jæ lp dukkede nu  op med en Sikker
hed, som ingensinde fo r; vi vare ikke lang t fra  a t tro, 
a t  v i intet kunde udrette uden sveust H jæ lp . S o ld a 
terne gjorde endog allerede B eregn inger over, hvem 
der stulde forst i I ld e n . D en alm indelige M ening  
v a r ,  „ a t Svenskerne burde gaae forst, eftersom vi nu 
allerede havde været et P a r  G ange  i K am p ". M a n  
feer a f denne M en in g , a t Respecten for P reusserne  fra  
S la g e t ved S le sv ig  ikke v a r  ganste forsvundet.

B o r  C ap ita in  havde indgivet en P la n  til et nat
lig t O verfa ld , som h an  stærkt havde onstet at foretage, 
men heraf blev ingen N o tits  taget. S k a d e , a t m an



—  41 —

idetmindste ikke gjorde et Forjog; Capt. M . var vist
nok just Manden til at lede saadanne Vovestykker, om 
man vil kalde det faa; rastlos, koldblodig og indsigts
fuld som han er, besad han sine Folks T illid  i hoieste 
Grad, hvilket i Felten er den væsentligste Betingelse 
for alle de underordnede Kræfters harmoniste Sam§ 
virken til et heldigt Resultat. Men en saadan Guerilla- 
Krig vilde man aldeles ikke vide noget af. Haabet 
om saadanne natlige Overfald havde imidlertid ikke 
ganste forladt os, da vi erfarede, at H a r r i s o n  
P l a n t a g e n e t ,  der var udnævnt til danst General, 
opholdt sig i Kjobenhavn og just var bestemt til flige 
Foretagender. Der blev imidlertitrJntet deraf, maastee 
paa Grund af de senere storre Foretagender.

I  disse Dage kom de frivillige Odensejægere til 
os for at blive indguarterede i Byen. Storstedelen 
af dem vare forsorne Svende og lignende Subjecter, 
stjondt der af og til fandtes ordentlige Folk imellem 
dem. Bonderne vare meget bange for dem; thi de vare 
for fine til at spise med Træsteer og fordrede, at 
Bonderne skulde staffe Solvsteer. De opholdt sig paa 
Kroen fra Morgen til Aften og, da det kunde more 
mig at kjende dem, gik jeg derhen en Aften, vis paa 
at finde et godt Udvalg. Aldrig saasnart var jeg 
kommen indenfor, for de faae, at jeg ogsaa var 
F riv illig , og registrerede Punsch. Det var en droj 
D rik , ægte Kropunsch. „De vare gaaede med af 
lutter Patriotisme blot for Avancementets Skyld."
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D e vare yderst forbittrede paa  deres O fficierer „fordi 
disse truede dem med Fuglel og K olbeflag" og over
hovedet meget harm fulde over den B e h a n d lin g , de 
m aatte lide. F o r det forste v a r der ved deres Ankomst 
til Odense for a t gjenuemgaae Ererceerflolen lovet dem 
M undering  om 8  D a g e , men det varede saalcenge, at 
de have flidt H u l paa  Albuerne af deres egne Klceder, 
forend de sik den. Frem deles v a r der i Odense lovet 
d em , „ a t  de fluide komme i S la g  inden 14 D a g e ,"  
men det v a r ikke fleet endnu —  som om der fluide 
a rrang eres en færegen B a ta ille  for deres S ky ld . „ V i 
vil i S la u g  og ikke til Kystm alicen," v a r deres V a lg 
sprog og disse O rd  characteriserede dem fuldkom ment; 
de vare, som det viste sig den 28de M a i  og 5te J u n i ,  
modige S o ld a ter, n a a r det g jald t, men iovrigt uduelige 
til al Sikkerhedstjeneste. D isciplinen manglede lige
som ved de fleste andre frivillige Korpser, der ikke som 
f. E r .  ben frivillige H usarescad ron  havde udmærkede 
O fficierer og vare underkastede ftræng m ilita ir Tjeneste- 
orden.

D en  25de M a i  fik vi O rd re  til a t bryde o p ; 
hvorhen M arschen gik vidste I n g e n ,  m an formodede i 
Almindelighed til J y lla n d . V i overnattede i N a a ru p , 
og stod om M orgenen opstillet for a t fortsætte M arschen 
som vi troede til N yborg. D e r troede v i, a t vi fluide 
indflibes til J y l la n d ;  men den nærmere O rd re , som 
forst nu blev modtaget og b ru d t, lod paa F aab o rg . 
V i flulde a ltsaa  til A l s ,  angribe H annoveranerne,
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som under General H a l ke t t  ftode i Sundeved, og 
derved tvinge W r a n g  el t il at træffe sig ud af 
Jylland. V i anfom efter 4 Miles Marsch til Faa- 
borg; Alt havde et frigerfl Udseende; alt var Mun
terhed |cg Vaabengnv. V i troede nu, at Svensterne 
vare ved at lande i Jylland, hvilfen Tro iffe lidet 
bestyrfedes ved de svenste Officieres hemmelkgsfulde 
M iner, som om de vidste Noget, de iffe vilde sige, 
forat Overraskelsen skulde blive saa meget desto storre. 
Senere gjorde vi den Erfaring, at Politik er en lukket 
Bog for svenste Militaire.

Den 27de M ai overstibedes Armeen til Als og 
vi ankom om Natten Kl. 12, efter en Nats Marsch 
til det os anviste Quarteer i Lambergstov. Kl. 6 
om Morgenen stillede vi og marscherede ad Sonder
borg til. V i horte til 4de Brigade under Oberst 
Wickede,  hvem det ifolge Planen var tildeelt at 
dække Apenrade-Veien. De andre Brigader, under 
Sc h l eppeg r e l l ,  B ü l o w  og Rye rykkede forst 
over Kl. 11 om Formiddagen, og vi gjorde derfor 
Holdt udenfor Sonderborg, hvor vi forbleve -2 å 3 
Timer. Efterhaanden som vore Tropper havde pas
seret Pontonbroen, formerede de Kjæde, og det varede 
ikke længe, inden man var indviklet i en levende For
postfægtning. De Tropper vi havde ligeoverfor oS 
vare Hannoveraner, Meklenborgere og Brunswigere; 
fra Hojderne ved Sonderborg kunde vi brillant oversee 
Begyndelsen af Fægtningen; thi Terrainet i Snndeved
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daler fra D ü p p e l /  Hojder ned imod S unde t .  M e n  
hvilken Forand r ing  va r  der ikke foregaaet med det 
Landstab, siden vi sidst vare der! Alle de stolte B y g 
ninger vare odelagte; ncrften alle G aarde  vare af- 

rændte eller sonderstudte. D e  kunde tjene til S k ju l  og 
bleve ogsaa benyttede dertil a fF o rb u nd s trop p e rn e : derfor 
havde de været et stadigt M a a l  for de velrettede S ku d  
fra  Kanonbaadene og de faste B a t te r ie r  paa  A ls .  
Terra ine t  v a r  endnu gjennemstaaret af levende H egn , 
der ydede Forsvarerne et kraftig V æ rn ,  derfor holdt 
ogsaa Tydsterne sig længere h e r ,  men tvungne af en 
O verm ag t  og heftige Angreb maatte de endelig vige. 
I s æ r  var  Kampen om D üppel M o l le ,  der ligger p aa  
Kammen af Bakken, betydelig heftig, den stormedes og 
toges fornemlig af en Afdeling af 11te B a t .  S a a -  
snart de andre B r igader  havde givet os Luft, marscherede 
vi over og dannede Armeens hojre Flanke. V i  kom 
saaledes ikke i Kampen, thi det v a r  a f H  a l  k e t t  bleven 
befalet, at i Tilfælde af  Angreb stulle Alt concentreres 
ved Nübbel, hvor da altsaa den egentlige Kamp fandt 
S te d .  V i  marscherede frem til S a t r u p ,  hvor vi er
farede, at Fjendens hele Styrke var  dragen til Nübbel 
og formodede da, at her et alvorligt Sammenstod vilde 
finde S t e d ,  hvilket ogsaa et Ojeblik efter stadfæstedes 
ved en glubende Kanonade. V i  fik nu  O rd re  til a t  
iudtage en S t i l l in g ,  hvorved Armeen dækkedes mod et 
Angreb fra Apenrade - V e jen ;  Rygtet for ta lte ,  at
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W r a n g  el  stod med alt fit Cavalleri  i Apenrade, 
men det vilde man dog ikke ret troe.

D e  tydste Tropper, der ikke gjorde Forposttjeneste 
hin  D a g ,  havde i al H ast forladt deres Q uar te re r ,  og 
stjondt Forpostfægtningen ikke havde varet faa kort, 
vare  der dog Enkelte der ikke havde hort Kampen eller 
ikke havde havt Lyst til at deeltage i den. S a a le d e s  
erfarede vor Commandeersergeant, at to brunsvigste 
Jcegere laae og sov i en Lade; han  tog da en M a n d  
med stg og gik derind, uden a t  de mcerkede det. H a n  
bemægtigede sig deres G e v æ re r , hvorpaa han vækkede 
dem af  deres fode MiddagSfovn, med et „H allo i  K am - 

,  mer a t ; "  synligt forbavsede, foer de o p ,  for at gribe 
'  deres V a a b e n ,  men da de faae dem borttagne , over

gave de sig ftrar. I  en anden G a a rd  fik vi fat p aa  
en tydst Marketenter, hvis hele „ H a b  und G u l "  blev 
gjort til Bytte . D et  bestod i nogle Flaster M ad e ira ,  
hvide H anster  og et P a r  Kasser C ig are r ;  h a ns  Lager 
va r  fom m an feer ikke stort, alligevel bleve Cigarerne 
—  det v a r  vift af de flette C igarer, P reusserne klagede 
o v e r ,  a t  der leveredes i Jy l l a n d  —  nydte med stor 
Beldehag a f  Folkene fom „fjendtlige C igarer ."

Ildsvælgene ved Nübbel talte deres sædvanlige 
veltalende og dodbringende S p r o g ;  da Batteriet  B r u u n  
v a r  kommen det haardtbetrængte B a t te r i  Je ssen  til 
Hjælp ved a t  indtage en fortrinlig S t i l l in g  i Fjendens 
Flanke, veeg Fjenden; vor venstre Floi trængte frem 
og hoire Floj, fom vi dannede, gjorde ogsaa en fremad-
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gaaende Bevcegelse. V i gik i Kjcede gjennem R ew ent- 
lo v - S and b erg  Skov, og fandt her en D eel T o rm stre  
og V aaben , de brunsvigsie Jcegere havde kastet for a t 
lette Flugten. A lt tydede p a a , a t F jenden v a r  bleven 
overrastet. Under denne Bevcegelse gaaer vor C a p ita in , 
der den D a g  anforte B ata illo nen s S k y tte r , ind paa  
en M ark  for a t oversee T e rra in e t; han bemcerker to 
S o ld a te r ,  som han antog for a t vcrre vore egne, 
hvoraf nogle den D a g  vare blevne afflaarne og rim e
ligv iis havde stjult sig bag et H e g n ; de ncerme sig 
gjensidig h inanden , men pludselig bliver han  t i lr a a b t:  
„W ollen sie stehen, sonst schießen w ir."  B a ta illo n e n s  
S ky tter befandt sig paa den anden S id e  a f H egn e t 
og C aptainen  kaldte da et P a r  S ky tter frem , da Joe- 
gerne saae dem , stjod de , men uden a t træffe og toge 
derpaa styndsomst F lu g te n , saa a t det ikke lykkedes a t 
fange dem ; det v a r brunsvigsie Jcegere , der vare  af- 
siaarne og rim eligviis havde sijult sig bag et H e g n , 
og som ved a t see en dansi Officecr alene troede a t 
kunne gjore en Fangst.

O m  N atten  K l. 12 fik C apitainen  O rd re  til a t 
rcekke sine Skytter ind og at marschere til A ls ;  det 

v a r en sand G lcedesaften, thi vi v idste, a t vi havde 
vundet S e jren  —  om end Omstændighederne fo r
hindrede os i a t benytte denne videre. S o ld a te rn e  
havde gjenvundet deres moralsie S ty rke.

D a  C apitainen  directe fra  B rigaden  havde erholdt 
O rd re  til a t gaae frem —  men denne rim eligv iis a f
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en Forglem melse ikke var bleven meddeelt B a ta illo n en , 
var denne allerede tidligere p aa  Aftenen afmarscheret 
til A l s ; v i kom forst til Sonderborg  K l. 3  om M o rg e
n en , og da intet var bestemt med H ensyn til Q u a rte -  
ret paa Landet, lod C apitam en o s  indquartere i B y en . 
D a  dette im idlertid varede noget og jeg om M orgenen  
ifolge B efa lin g  skulde forud for at sorge for de nye 
Q uartern- i U lkeboll, lagde jeg m ig til H v ile  paa  en 
Steentrappe og nod et P a r  T im ers listig S o v n .  
K l. 6  gik jeg til U lkeboll, en as de storste Landsbyer 
paa A ls ,  og efterat jeg havde faaet den fornodne U n
derretning om Q u a rterern e, lagde jeg mig selv ind i 
Prcestegaarden, eftersom jeg h orte , at det var et af de 
bedste Q uarterer. Skjondt Præ sten havde tilstrækkelig 
Jndquartering , modtog han m ig ligesom han gjorde det 
ved enhver A n d en , med den ham  egne V enlighed og 
Gjæstfrihed. V i  fik imidlertid ikke længe R o ,  thi om 
M id d a gen , just som vi node P ræ stens prægtige og so
lide M idd agsm ad  fik vi O rdre til at stille og marschere 
t i l  Son d erb org . T ydflerne havde angrebet vore F or
poster; efterat v i vare opstillede, fik v i Coutraordre, 
thi Tydsierne vare drevne tilbage, og da jeg ikke syntes  
at kunne være bekjendt at forblive h os P ræ sten , hvor 
god T one forbod at byde og m odtage nogen B eta lin g ,  
og da jeg heller ikke huede det fine S e ls ia b  as alle  
m ulige S l a g s  hoje S ta b e r , im ellem  hvilke jeg befandt 
m ig som en H u n d  i et S p i l  K e g ler , indquarteredes 
jeg h os Skolelæ reren. M in  nye V æ rt politiserede
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Meget, men var dengang en ivrig Forfægter af vor 
Sag; iaar er han imidlertid bleven viist bort fra Den, 
saa at han rimeligviis dog alligevel maa have været 
„tydsksindet."

Sommeren var nu tilstede i sin fulde Pragt, og 
vi glædede os over, at den havde bragt os en saa 
gunstig Sejr. Soldatens Mod var styrket, han folte 
sig uovervindelig. Den Respect, han unegtelig efter 
Slaget ved Slesvig, havde havt for Forbundstropperne, 
var forsvunden. En Mand, som man horte fortrinlig 
rose den 28de M ai var Schleppegrell, han red ind i 
10de Bataillons Kjæde og tilraabte Folkene: „kom her
hen, Folk, her pibe Kuglerne saa lystigt," og strar 
sprang Skytterne frem under lydelige Hurraraab for 
den gjæve General. En af de Modigste gav han 
samme Dag en Specie ude i Kjæden, en Belonnings- 
maade, der var almindelig i Napoleons Tid, men som 
desværre ikke er optaget hos os; kun paa denne 
Maade, naar Hæderstegnet gives til Soldaten paa 
Valpladsen, veed Enhver, at han fortjener det.

Om Aftenen den 2den Juni gjorde Officiererne et 
stort Gilde i Ulkeboll-Kro, hvortil vor Bataillonscom- 
mandenr Oberst Blom og Brigadechefen Oberst Wickede 
vare indbudne tilligemed Præsien Krogh-Meier og en
deel andre, der hendelsesviis vare tilstede, iblandt 
hvilke Nordmanden Lovenfljold; vor Cupitain havde 
været saa forekommende at tage sine 3 Frivillige med, 
og saaledes saae jeg da Lovenskjolb et Par Dage for-
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inden han med sit Blod skulde besegle den siandinavisie 
Broderpagt. Han havde som Menig deeltaget i S la
get ved Slesvig og var nylig hjemkommen fra Chri
stiania med nogle flere Frivillige, der altid, hvor de 
havde Leilighed dertil, viste et udmærket tappert For
hold. Løvenfljold var en noget hoj, stærkt bygget 
Mand, med et morkt, alvorligt Ansigt, endfljøndt han 
vist neppe dengang anede, at han om kort Tid flulve 
falde. Gildet var muntert og Gemytligheden forhøjedes 
ved Mindet om det heldige Udfald as Slaget den 28. 
M ai og ved den Spænding, hvori man altid befinder 
sig i Krigen. To as Gjæsterne, Muus og Løvenfljold, 
vare ikke mere 3 Dage efter hun Aften!

Den næste Morgen K l. 3 — vi kunde nok have 
havt nødig at sove lidt længere ovenpaa det svære 
Gilve — nf vi Ordre til at gaae til Sundeved, for 
at overtage Forposttjenesten. Det var den 3die Juni, 
og alt saae mig noget krigeriff ud. Armeens Stabs
chef syntes at være i megen Virksomhed og flere Ba- 
tailloner vare forsamlede, saa at jeg troede, at vi fluide 
slaaes; senere erfarede jeg, at Recognosceringspatrouiller 
vare udsendte for at see efter Fjenden, og da disse in
tet Nyt hjembragte, bleve vi indquarterede i Dyppel, 
50 å 100 Mand i hver Gaard, men maatte ikke af
tage Tøiet, for at vi strar kunde være ved Haanden. 
At der Intet var paafærde, blev mig ogsaa klart, da 
jeg saae Læssøe vende tilbage, ledsaget af Armeens 
Tyrtæus, der havde besteget en simpel danfl Hest,

4



—  50 —

istedetfor sin Pegasus, paa hvilken Han hoist sjcelden 
viste sig for Armeen. — Den Dag passerede intet an
det Nyt end at en af vore Underofficierers Kjærester, 
der ellers horte til Bossemagerens Peloton og var an- 
betroet hans Varetcegt — kom over til os, dreven af 
Kjærlighed til sin Elster. Da denne imidlertid, paa 
Grund af at saa mange vare indquarterede paa samme 
Sted, ikke havde Lejlighed til at anstille Kildestudier 
over Kjcerligheden, overleverede han hende til vor dy
dige Regnstabsforer, der indforte hende i sit Regnffab 
under passiva og bragte hende til Sonderborg.

Kl. 2 næste Morgen stode vi paa Allarmpladsen, 
men de udsendte Patrouiller havde ikke seet Fjenden. 
V i forandrede nu Opholdssted og kom til at boe i 
Rakkebüll. Vor nye Vcert fortalte os, at de tydfle 
Officierer, der boede hos ham, den 28de Mat havde 
maattet lobe fra Middagsmaden, men sagt, at de om 
et Par Dage vilde komme tilbage og spift den. — 
Ligesom de foregaaende Dage stode vi den 5te Juni 
om Morgenen Kl. 3 slagfærdige, thi man ventede, at 
Wrangel vilde hævne Nederlaget den 28de Mai. 
Fjenden lod sig imidlertid ikke see saa tidligt. Opad 
Formiddagen, medens Soldaterne vare „traadte an til 
Flæst," og vi havde faaet en dejlig Grynsuppe med 
Svedsker og Rosiner, samt den lækkreste Skinke, noget 
Oje vilde stue — sat ind paa Bordet i Bondens 
Storstue, horte vi Geværstud, og da disse et Ojeblik
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efter bleve fulgte af flere Kanonskud, vare vi sikkre paa 
at komme til at flaaes.

Kl. var imellem 11 og 12. Inden 5 Minutter 
var Compagniet samlet paa fin Allarmplads. Efterat 
have talt nogle faa fyndige Ord til os, rykkede Capi- 
tainen strar frem til Stenderup, hvor vi optoge de 
flygtende Vedetter af 5te og 10de Bat. I  Stenderup 
regnede det allerede lifligt med Granater, men vort 
Compagnie tilligemed Ifte holdt sig dog temmelig 
længe her, sijondt Terrainet ikke frembød nogen for
trinlig Forsvarsstilling. Espingolerne under den tappre 
Lieut. F a l l e  sen vare ogsaa i Stenderup, men kunde 
ikke gjore nogen synderlig Nytte. Da nu 8de Bat. 
havde taget Flugten, 2den Reserve-Bat. og de 3 Comp. 
af vor Bat. rimeligviis ifolge Slagplanen og ester 
Brigadechefens Ordre ( B l om commanderede den Dag 
Brigaden) vare trukne tilbage bag Düppel, maalte vi 
ogsaa vige, saameget mere som Capitainen med sine 
Skytter stod aldeles uden Reserve, thi denne var 
ud^n Capitainens Befaling gaaet tilbage.

V i maatte altsaa vige, men det flete langsomt og 
i største Orden, intet Hegn forlodes uden Kamp; i 
vor venstre Flanke laae en Skov, og da vi hverken 
vidste, om den var besat af Ven eller Fjende, maatte 
vi afsøge den og kom derfor længere ud til venstre 
Fløj og dannede saaledes vor Slaglinies yderste venstre 
Fløj. 3die Jægerchor og vort Comp. understøttede 
hverandre gjensidigt paa Retraiten; til højre af os

4*
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havde vi 5te, 10de og 13de Lin.-Bat. Den tappre 
Loven skjold var bleven saaret, og med Nod og 
Neppe kunde han faae Folkene til at forlade sig; en 
af dem ved Navn Hol te ,  en Fyenbo, den samme, som 
Sc h l eppe g r e l l  faa Dage i Forveien havde be
tonnet paa Kamppladsen, vilde bære Lovensk j o l d  
bort, men denne, som mærkede at Saaret var dodeligt, 
vilde ikke tillade det, men gav ham sin Riffel for at 
den kunde bringes til hans Broder og befalede ham 
derpaa at forlade sig, da de ellers et øjeblik efter vilde 
være bleven tagne. Lovenstjold var i hoj Grad af
holdt af sine Kammerater og hans Erempel virkede 
paa Folkene mere end nogen Andens. Kampen fort
sattes, men vor Styrke var for svag til at tænke paa 
at gaae frem; kun det af Hegn overalt giennemfiaarne 
Terrain kunde vi vistnok takke for, at Tydsterne ikke 
trængte os tilbage, inden Hovedstyrken kom fra Als. 
En Afdeling as 3die Jægerchor havde besat Düppel 
Kirkegaard, de tilraabte os; Tilbage! Om et Ojeblik 
ere I  afstaarne," thi Fjenden trængte Haardt vor hojre 
Floj og i samme Ojeblik kommer Capt. W o r r i s -  
ho f f e r  og bringer vor Capitain Befalingen til i Hast 
at trække sig tilbage. Jægerne havde forladt Murene 
om Düppel Kirkegaarv og i en Fandens Fart naaede 
vi Düppel By. Beboerne havde sat Spande med 
Vand i Gaardene, forat vi kunde lædste os; Konen 
i  det Huns, hvor vi Dagen i Forvejen havde været 
indquarterede, stod i Doren og græd „Frist Mod, M ut-
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ter! om et Par Timer ere vi her igjen." Fra Düp
pel By hojner Egnen sig betydeligt, men vi maatte 
nodvendigviis op ad Bakken og her var ingen Dow
ning, thi alle Gjcerderne gik parallelle med Fjendens 
Skudlinier; da vi vare omtrent 100 Alen opad Bak
kerne , see vi os tilbage og opdage Tydfferne lige i 
Hælene paa os; de vrimlede ud af Byen endnu tal
rigere end de smaa D yr i en jydst Bondeseng. V i 
faae, at det var paa hoje T id , at vi trak os tilbage, 
vare vi forblevne et Par Minutter længere uden for 
Düppel Kirke, havde vi været afstaarne saaledes som 
man ogsaa troede, at det var sieet.

De sendte os nu den ene Velkomsthilsen efter den 
anden og sparede hverken paa smaa eller store Kugler, 
der peb i Luften og græssede paa Bakken. Men hvad 
enten de sijod usædvanlig siet eller vi vare særdeles 
heldige, nok er det, jeg faae kun yderst faa Dode og 
Saarede. Ved det forste Hegn, vi kom t i l ,  gjordes 
Holdt og her blev Kampen staaende, vor Stilling var 
temmelig stærk, thi jo længere vi vare blevne trængte 
ad Düppelbjerg t il, desto mindre blev Slaglinien, og 
vi forholdsviis stærkere, eftersom vi havde et mindre 
Terrain at forsvare. Kanonbaadene og Hekla kom nu 
ogsaa til, og besijode Fjenden i hans hojre Flanke, faa 
at han flet ikke turde vove sig til Stranden. Under 
denne staaende Kamp listede nogle Jægere af ZdieJæ- 
gerchor og frivillige Skarpskytter sig langs et Hegu 
ved Stranden og besijode Fjenden i Flanken. En
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preussisk Officier, der stod paa Gjærdet, og rimeligvus 
af en Hcendelse faldt ned paa Veien paa denne Side 
af Gjærdet, gjordes til Fange og hans Folk toge 
Flugten.

Vort Artilleri havde hidindtil tiet, nu var Fjen
den kommen saa nær, at det kunde tale med Eftertryk. 
Det havde en udmærket Stilling paa Düppel Hojder. 
„Nein! Sieh da wie es blitzt" raabte en ung Under- 
officier as 13de Bat. og i samme Ojeblik udspyede 12 
Ildsvælg en heftig Ild . Det var en Fornojelse at 
see 13de Bat. den D ag; hvilken Forskjel fra dens 
Forhold ved Slesvig, hvor man ikke begaaer nogen 
Uret ved at kalde den feig! Dens nye Chef T r e p k a 
holdt til Hest nærved Kjeden; hans Erempel opmun
trede Folkene — en modig Chef kan i Felten udrette 
ntrolige Ting.

Under denne staaende Kamp kommer vor Ba
taillons uforfærdede Adjutant hen til vort Compagni 
og opfordrer vor Capt. til at avancere. En saadan 
Opfordring stulde Capitainen ikke hore to Gange og 
han forte sine Skytter frem omtrent 6 å 800 Skridt; 
men ba hojre Floj ikke kunde rykke frpn samtidig med 
vor, men tvertimod trængtes Haardt af de preussiske 
Colonner, og da det Terrain, hvori vi vare komne, 
ikke frembod nogen Dækning, men tvertimod udsatte os 
for Fjendens Flankeild, maatte vi gaae tilbage i vor 
gamle Stilling med uforrettet Sag. T r e p k a  var
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ved denne Fremrykning stegen af Hesten og gik selv i 
Spidsen for sine Skytter.

Kl. var 4 å 5 om Eftermiddagen og vi lede be
tydelig af Torft, det var nu i alle Henseender en varm 
Dag. Hidindtil havde vi maattet nojes med fiident 
Mosevand, men da der just bagved det Hegn, hvor 
vi stode, græssede flere Koer paa Marken, gik en 
Kammerat og jeg hen og malkede dem og saaledes 
fforsynedes vi da med Drikkevarer.

Paa hojre Floj trængte Preusserne stærkt frem; 
deres Kugler naaede endog over til Sonderborg. Det 
ældre, qvindelige Personale fra Byen havde begivet fig 
ud paa en Molle for at kunne see „hvor magelost 
skrækkeligt det saae u d m e n  da en Kugle pludselig 
falder paa Vejen foran Mollen, tager Fanden i hele 
Historien, der flygter hvlende og næsten uvis, om de 
ere levende eller dode.

Det var nu paa Tide, at den Deel af Armeen, 
der laa paa A ls, ftulbe komme over til Forstærkning; 
thi det lakkede alt ad Aften. Vor Bataillonschef var 
saaret og kjoyte bort; Capitain Dau tog Befalingen 
og gjorde med to Kompagnier i Forening med en Af
deling af 3die Jægercorps et Angreb, men blev flaaet 
tilbage. Under dette Angreb faldt Lieutenant M uus; 
med ungdommelig Dristighed lob han foran Skytterne, 
men idet han springer op paa et Gjærde, segner han, 
truffen af en Kugle i Hjertet. — Hvilket Syn at be
tragte en Kjæde Jægere, spredte over en Mark! de
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forekom mig i den F rastand , vi vare, i det h o je G ræ s  
og K orn  som en Legion Sm aadjcevle, der snigende sig 
ubemærket fremad og udspyende dræbende F lam m er lu 
rede p aa  deres B y tte . Endelig  heed det sig: nu  kom
mer G ard en  som Forstærkning for vor F lo j;  1 B r i 
gade v a r allerede rykket frem for a t understotte højre F lo j.

G ard en  laa  i K jæ r p a a  A ls og fik forst O rd re  
K l. 2  til a t morschere til S un d ev ed ; den ankom til 
S onderbo rg  om trent K l. 4  og opstilledes i Brohovedet 
til sammes F o rsv a r; Officiererne begyndte a t knurre 
o v er , a t de rim eligv iis her siulde spille samme R olle 
som ved G o tto rp ;  disse U tm n g e r  kom sandsynligviis 
G eneralen  for O re , og han  sendte dem kort efter O rd re  
til a t rykke frem. D e  rykkede frem i Colonne og da 
de vare komne indenfor F jendens Skudvide befalede 
Chefen Udvikling paa  Linie. M en  det v a r imidlertid 
ikke den gamle franste G a rd e , 'det v a r T ro p p e r , som 
for forste G a n g  stulde i I ld e n . Ved denne M aneuvre  
opstod der U orden, og O berst Wickede, Brigadechefen, 
befalede dem a t gaae tilbage bag H eg n e t, hvor de 
ordnedes og et O jeblik deeltoge i den staaende K am p. 
P a a  et givet S ig n a ls tu d  gjordes nu under rungende 
H u r ra 'e r  alm indeligt A ngreb p aa  hele Linien. C ap i- 
ta in  D a u  forte de tre C om pagnier a f vor B a ta illo n  
rast frem til Angreb —  og Fjenden veeg overalt. „ E s  
kommen die Schw eden, sie geben keine P a rd o n "  raab te  
Tydsterue og lob, da de saae G a rd e n ;  og virkeligv ar 
dette et a f  de meest majestætiske A ngreb , m an nogen-
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sinde vil see. D e  lange K arle  med de hoje H u e r lob 
frem i dristige S to rm sk rid t, saa tæt sammensluttede, 
som m an kan være det i en B a ta il le ,  med K roppen 
forover bojet mod den fældede B a jo n e t, der funklede i 
den rode Aftensol.

Fjenden v ar kastet overalt og V aldpladfen vor. 
V o r t C om pagni fik O rd re  til a t rykke frem som B e
dækning for et B a tte r i ,  der im idlertid ikke kom til a t 
chargere. O v e ra lt p aa  V aldpladfen laa  dode og h aard t- 
saarede K rigere, alle letsaarede toge Tydflerne med sig 
p a a  afbrudte D ore  ic . , n a a r  deres A m bulanceindret
n ing  ikke strækkede til. V ore Folk vare  saa forbittrede 
p aa  Tydsterne, a t de sparkede til alle de D ode, de gik 
forbi. P a a  en M ark  laa  flere Hefte, der havde tjent 
som Bespænding for en K an o n ; vore G ra n a te r  havde 
dræbt dem. V i kom, som vi havde lovet, et P a r  T i 
mer efter igjen til D y p p e l; de stakkels Beboere havde 
stjult sig i Kjælvere o. s. v ., da deres Huse hele E f
term iddagen bleve gjennemkrydsede a f danste og preus- 
siste K anonkug ler; deres N eu tra lite t blev ikke agtet af 
nogen af P a rte rn e . D e  tydfle Læger havde forlangt 
a lt det Linned, de havde i Husene, ja  en preussist Læge 
havde ikke und feet sig ved a t forlange en fattig  K ones 
eneste L in ned , som hun havde p a a  K roppen — saale- 
des gaaer det i F e lten , n a a r den bydende Nodvendig- 
hed er tilstede. „ K rig e n  er et ra a t  og voldsomt H a a n d - 
væ rk; m an kommer ikke til M a a le t  med M ild h e d , A lt 
kan ikke s taan es ."
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Nogle Batailloner rykkede nu frem for at indtage 
Forpoststillingen, men da det just begyndte at mørkne 
indtraf cn Deel Forvirring. 7de Bataillon begyndte 
saaledes at give I ld  paa nogle uskyldige Koer, der 
stode paa Marken, og som de antoge for fjendtlig Ca- 
valleri; en anden Afdeling fyrede paa vor egen Kjcede, 
som de ikke vidste var foran dem, og endelig vilde 2den 
Reserve Bataillon begive sig til deres gamle Ouarte- 
rer i Sattrup, hvor de ikke antoge, at der var Fjender; 
men da de kom ind i Byen erfarede de, at Preusserne 
havde indquarteret sig der, og da ingen af Parterne havde 
synderlig Lvst til at slaaes om Onarteret, vare Preus
serne faa forekommende at forlade Byen, som 2den Re
serve Bataillon saaledes tog i Besiddelse.

Samme Aften fik vi Ordre til at gaae i Q uar- 
teer i Sonderborg. Jeg begav mig til Gjæstgiver- 
den „Stadt Hamburg", hvor man faae mange Krigere 
med krudtede Ansigter og Hcender fra denne varme 
Dag. Jegi havde intet Quarteer, men en F riv illig , 
jeg ikke kjendte, tilbod sig at dele sin Seng med mig, 
hvilket jeg naturligviis med Glæde modtog. Da jeg 
vaagnede den næste Morgen havde alle Beboerne for
ladt Værelset og udenfor mit Leje stod en stor Kop 
Kaffe, som jeg nod med Velbehag, uden at jeg vivste, 
hvorfra den var kommen; men det gjorde jo heller ikke 
stort. I  Kirken faae jeg samme Dag en stor Deel 
Dode saavel af Vore som af Fjendens. Her laa 
Lieutenant M uus og den dristige gamle Morgenstjerne.
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En preussisk Gardist laa paa Gulvet med Fraaden 
ud af Munden, fordrejede Ansigtstræk og knyttede Nce- 
ver — et Tegn paa en haard Dødskamp. Nogle 
Dage efter gik det Rygte, at det norrejydffe Armee- 
corps var flaget og oprevet ved Haderslev; man vilde 
dog ikke troe det, fljondt det forekom os mistcenkeligt, 
at Bülow firår blev indstibet med sin Brigade. Fre
dag Aften kom vi atter paa Forpost i Sundeved, og 
da vi denne Aften laa som Bescetning i Brohovedet, 
meente vi bedst at kunne anvende Tiden ved et impro
viseret Gilde, hvori nogle Ingenieur- og Jægerofficie- 
rer af 2det Jcrgercorps deeltoge. Gildets Bestanddele 
bestode fornemmelig i en stegt And og endeel „friv illig  
Bün", fra Helsingør, der var fijcenket 2det Jægercorps' 
Officierer.

Pindsedag dannede vort Compagni Forpostkjæden; 
henat) Middag opdagede v i , at Fjenden med omtrent 
1 Bataillon rykkede imod os. Saasnart de vare komne 
indenfor Skudvibe, plaffede vi los paa hinanden; en 
dristig fjendtlig Cavallerist reed en af vore Vedetter 
paa 20 Skridt nær, og denne, som ellers var en af 
de modigste, blev faa befippet, at han fyrede Geværet 
af i Luften. V i verlede omtrent 100 Skud med hver
andre uden synligt Tab paa nogen af Siderne, hvor- 
paa Fjenden, som bestod af Brunsvigere, gik deres 
Vej. Under denne Forpostfægtning kom Hedemann, 
ledsaget af endeel andre Officierer derover. „Nej, hvad 
er dog det for En, der rider ved Siden af Generalen?"
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siger en Soldat t il en Kammerat. „Kan du ikke see 
det, M ads, det er den forgyldte D octor," svarede 
denne. „Nej paa min S jæ l, om det er ham, jeg 
stulde næsten troe, at det var den udenlandste General, 
for han er ogsaa forgyldt."

Den Mand, Opmærksomheden var bleven henledt 
paa, var virkelig Harrison Plantagenet; det var den 
eneste Gang, at jeg saae noget t il ham; af Soldater
nes Samtale v il man stutte, at det var en fiin Mand, 
næsten ligesaa pæn som Armeens tilkommende Chef, 
General v. Krogh, og hvad Broderiet angaaer, troer 
jeg næsten, at han stak den forgyldte Doctor (Armeens 
Stabslæge). Samme Dag opdagede vi paa Marken 
Noget, som stak op af Jorden; ved at gaae nærmere 
til saae v i, at det var en dod Preusser, som hans 
Kammerater maatte have begravet Sondagen forud. 
Preusserne anvende overhovedet meget mere Omsorg 
saavel paa deres Dode, som deres Saarede, end vi 
nogensinde gjore.

2den Pindsedag den 13de Juni fik vi Ordre til 
at marschere til Horup Bugt for derfra at indstibes. 
Da Horup ligger overordentlig smukt, overalt omgivet 
af Skov, Bakker eller So er vet det almindelige Sted, 
Godtfolk benytte, naar de paa Festdagene tage ud for 
at more sig i det Gronne. Der var derfor ogsaa den
negang en stor Mængde Folk forsamlet, endnu flere 
end ellers, thi det var en dejlig Sommerdag og det 
var allerede bekjendt, at en Deel Tropper stulde ind-
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skibes og samme Dag forlade Den. Foruden vor Bat- 
taillon var Generalstaben, Garden, 2 å 3 Battaillo- 
ner og 1 Jægercorps her tilstede, som alle stulse bort. 
Indskibningen gik langsomt for sig, og Tiden benytte
des paa bedste Maade. Gardens Musikchor spillede, 
endeel Officierer og Frivillige sang; Alt var Gloede 
og Gemytlighed; den livligste Stemning herstede hos Alle.

Henad Aften vare vi endelig indstibede og der 
lettedes Anker. Den, der kun har rejst paa 1ste eller 
2den Plads paa et Dampflib gjor sig intet Begreb 
om en saadan Jndstibning. Man stuves som Sild i 
eti Tonde, og vcerst er det i saa Henseende med dem, 
der komme ned i Lasten, hvorfor Soldaterne ikke gjerne 
gaae godvilligen derned, men i Regelen maa knubses 
dertil. Naar nu Lasten vel er proppet, er man saa 
forsigtig at borttage Stiger og Tougværk, hvorved der 
kan entres op paa Dækket; thi det varer ikke længe, 
forend Atmosphoereu bliver ubehagelig selv for Solda
terne, og dertil horer i Almindelighed temmelig meget, 
og de mere fiiutlugtende soge da at tilliste sig en Plads 
paa Dcrkket, hvilket imidlertid sjældent lykkes dem.

Saasnart der var lettet, sogte Enhver en god 
Plads, for at kunne komme til at hvile, men de Fær
reste erholdt den. Morkningen faldt paa, og det store 
Tog tog sig ret anseligt ud. To Dampstibe flæbte en 
Mængde Transportfartojer, der ialt vel havde 4 å 
5000 Mand ombord. Skibenes sorte Skrog klovede 
de milde Bolger i den rolige, lyse Nat; det forekom
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En som Soen i Sandhed var den eneste Vej til Dan
stens Hceder og Storhed. Man havde selv dengang, 
da Landarmeen alt flere Gange havde udmcerket sig, 
dog ingen synderlige Tanker om den. Marinen var, 
som den altid maa være, naar den veed at opfylde det 
Hverv, som Landets Beliggenhed og ovrige Forhold an
vise den, Folkets Ojefteen. Dem havde kunnet bevare sin 
Anseelse i Freden, thi Solivet er forbundet med Farer, 
medens Landarmeen ingen synderlig Fortid havde at 
ftotte sig til. Det er heller ikke umærkeligt, at naar 
Soofficieren udskjcelder Matrosen, kalder han ham 
„Soldat" og det er det fornærmeligste Ord nogen brav 
Sogut kan hore. Skjondt Landarmeen tflor altid op
fyldte sin P ligt i det Hele, led mange Savn og dag
lig var udsat for at komme til at offre det Liv og Blod 
man talte om her hjemme, vilde den dog være overseet 
og forglemt, hvis den ikke havde truffet en trofast Al
lieret i „den tappre Landsoldat".

Den næste Morgen kastede den hede Juniwl sine 
lodrette Straaler lige paa Dækket; det var en utaale- 
lig Hede, intetsteds kunde man vederqvæge sig i den 
kjolige Skygge. I  en stolt, uoverstuelig Række fulgte 
de velfylbte Snekker de stonnende Dampere i Kjolvan- 
det. Bestueren af el saa stolt Tog kom uvilkaarligt 
til at tænke paa hine svundne Tider, da gamle Dan
mark var en Skræk for Ostersoens Folk, da Hednin
gerne flygtede, saasnart de saae de danste Snekker 
med de vaabenfore Svende. Hine Tider ere forbi,
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vi listede os omkring ved Kysten og vidste ikke, om 
vi turde betræde den.

V i landede ved Aarosund, og Alt udftibedes. 
Bestemmelsen var, at vi ffulde marschere til Haderslev 
(Aarosund ligger 1 M ii l  ost for denne Stad og altsaa 
sydlig for Haderslevfjord); men Generalen bestemte sig 
om igjen, og vi indffibedes atter, hvilket forvoldte en 
Deel Vanffelighed især med Hestene, som maatte hisses 
op af Lasten og igjen ned i samme. V i sejlede da 
atter afsted og ffulde landsættes ved Heilsminde 1 
M ii l  N. O. for Christiansfeldt. Her var ingen Land
gangsbro og Transportfartojerne maatte ankre langt 
ude, eftersom den lave Strand strækker sig et godt
Stykke ud fra Kysten. V i bleve omffibede i Baade, 
men disse kunde heller ikke gaae heelt op til Kysten; 
et Par hundrede Alen fra Denne maatte man derfor 
belave sig paa at vade i Land. Hvilket komiff Syn
at see Fjerdeparten af den danffe Armee vade til Land!
Alle Mand trak Fodtoj og Beenklæder af, thi der hvor 
Badningen begvndte, var der l 1/» Alen Vand og 
man marscherede saaledes med alt sit Gods i Land. 
Det var en vidunderlig Blanding af rode, blaa og 
gronne Uniformer, der bevægede "sig over den blaa
Havflade. De i Nærheden boende Bonder bragte 
Drikkevarer og Levnetsmidler, som de uden Betaling 
uddeelte til Soldaterne. Saasnart man var paaklædt 
og havde forfriffet sig, marscherede vi til Christians
feldt for der at indquarteres. Vor Capitain, der ind-
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quarteredes hos Brodrene, havde det saa siet og ureen
ligt, at han maatte forlade sit Quarteer. Brodrene 
udgjore et siuttet Selskab, besorge selv alt endog de 
allersimpleste Forretninger og synes ikke at friste nogen 
behagelig Tilvcerelse. Deres Levemaade er simpel, 
tarvelig, ja svinsi; af Reenlighed seer man ingen Spor 
i deres Huusholdning, det synes dem at vcere en Sur# 
usgjenstand. V i vare 6 Underofficerer, der indquar- 
teredes hos 2 Frokener D a h l m a n n ,  Sostre til den 
bekjendte Professor; det var det bedste Sted, hvor vi 
nogensinde endnu havde været indqnarterede baade med 
Hensyn til Værelse og Levemaade.

Et Par Dage opholdt vi os i Christiansfeldt, 
derpaa marscherede vi til Haderslev; overalt paa 
Marschen modtoges vi med utvetydige Tegn paa de 
nordflesvigsie Bonders dansie Sindelag; de vare saa 
glade ved at være blevne befriede for Frisiarerne, der 
medens Preusserne vare i Jylland havde fundet en vid 
Mark for deres Roverier her i det rige Nordsiesvig. 
En Ugestid tilbragte vi nu med at gjore Forposttje
neste ved Haderslev; vi erfarede der den hele sorgelige 
Affaire ved Hoptrup. En tydfl Dame i det Huus, 
hvor vi vare indquarterede, var meget kjæphoj over sine 
Venner, Frisiarerne; de eneste af vore Tropper, man 
lod til at have nogen Respect for, vare de frivillige 
Husarer; Slaget den 5te Juni lod man som man flet 
ikke kjendte. Alle Folk vare kjede af Krigen; i  Ha
derslev vare Tydsierne forbittrede over, at Latinsiolen
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skulde vcere danst, og forresten onstede man blot, „at 
alle de hose Herrer, der fra begge Sider havde frem
kaldt Krigen, maatte træffe sammen paa en Landevej 
og flaaes, og dermed hele Historien være forbi." I  
Haderslev herte jeg felgende Episode fra Hoptrup- 
Affairen fortælle af et Øjenvidne. 1 Kanon, omtrent 
Vs Esquadron Dragoner og 1 Comp. Jægere vare 
afstaarne. Dragonofficieren Lieutenant Sch. henvendte 
sig til Jægerofficieren som den ældste, forat han skulde 
tage Commandoen over det Hele, men fik til Svar: 
„Nej min tjære Mand, hvorledes skulde jeg som aldrig 
i mine Dage har commanderet andet end Infanteri, 
commandere alle 3 Vaabenarter", og han forestog, at 
Enhver skulde forge for sig selv. Jægerne marscherede 
nu som en Flok Faar, snart mod Øst, snart mod Vest, 
da Lieutenant Sch. erfarede, at der i Gjenner Fjord 
laa de i forrige Krig saameget yndede Orlogsfartojer*). 
Dette var et hoist velkomment Budstab for Jægeroffi
cieren, der nu styrede Marschen til Gjenner Fjord, men 
dække Kanonen vilde han ikke, og derfor maatte Lieutn. 
Sch. gjore det, hvor vansteligt det end var i det gjen- 
nemstaarne Terrain, der kun egner sig for Infanteri. 
Jægerne og den ene Kanon indstibedes, hvorpaa Jæ
gerofficieren som den Wldste befalede Lieutenant Sch. 
at tage Sadeltoiet af Hestene og indskibe dette tillige-

) 5te Bat. gik tilsoes den 28de Maj, en Deling af Herre- 
gaardsstptterne gjorde det Samme den 5te Juni.

5
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met! Folkene, hvilket denne naturligviis nægtede og 
han kom senere velbeholden til Kolding med alt sit 
Mandflab og frelste paa denne Maade c. 100 Heste, 
som ellers efter Jcrgerofficierens Ordre fluide vcere 
slupne los.

I  Haderslev forbleve vi kun indquarterede et 
Par Dage, men forlagdes derpaa til Bøgeflov 1 M iil 
nordligt for Haderslev. Compagniet var indquarteret 
i 2 Gaarde, saa at der kom omtrent lidet over 100 
Mand paa hver; jeg finder et as mine Breve dateret 
fra „et jammerligt Quarteer i Bøgeflov," saa at det 
ikke maa have været et af de bedste Steder; derimod 
var den Gaard, hvor Capitainen var indquarteret, 
ftørre og mere velhavende. Sølvtøjet, som længe havde 
været gjemt, kom nu frem. Hvad jeg især beundrede 
hos de flesvigfle Bønder, vare de for deres Stand 
udmærkede Bogsamlinger; næsten hos enhver Gaard- 
mand fandt man et godt Udvalg, der vidnede om den 
Opdragelse, de lode deres Børn nyde. Om Sogne- 
bibliothekerne, der for største Delen hidrøre fra den 
flesvigfle Forening, vil jegsenere faae Leilighed til at tale.

Den 28de Juni om Morgenen gik vi til Ha
derslev for at overtage Forposttjenesten. Man fortalte 
da, at de Stammverwandte havde faaet Breve, hvori 
det fortaltes, at Tvdflerne vilde angribe Haderslev. 
Det havde regnet paa Marschen og regnede hele 
Dagen, saa at dette rimeligviis var Skyld i at det 
paatænkte Angreb udsattes til den næste Dag. V i
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marscherede tilbage til Bogeffov næfte Morgen den 
29de, men havde ikke »æret i vort Quarteer et Par 
Timer, forend der hortes Skud fra Haderslevkanten 
og en galopperende Dragon bragte Melding om, at 
Haderslev var angrebet. Her leveredes bele Efter
middagen en Arriergardefcegtning, og i denne deeltoge 
flere frivillige Nordmcend, der laa i Cantonnement 
tVa M ii l  fra Haderslev, men ved Rygtet om Kampen 
havde erholdt Tilladelse til at begive sig til Byen for 
komme til at flaaes. De vare nemlig ansatte ved Re- 
serve-Battailloner, der endnu ikke havde været i Kampen. 
De kom om Eftermiddagen forpustede til Haderslev, 
og det lvkkedes dem saaledes inden Krigstogets Ende, 
at tage Deel i denne lille gemytlige Kamp. — Den 
ovrige Deel af Brigaden samledes paa Allarmpladsen 
i Bogeflov. T il denne Brigade (v. K r ogh )  horte 
endeel Fricorps; af disse toge Randers - Fricorps sig 
unægtelig bedst ud — i Frastand skulde man antage 
dem for en Bande Friffaremænd; man saae hvide, 
forte, blaa og gronne Beenklæber imellem hverandre 
og mangen god gammel Confirmationsknivtang, der 
vist ikke ved sin Fodsel havde dromt om, at den flulde 
komme til at lugte Krudt. K l. 4 om Efterm. stod 
hele Brigaden samlet; kort efter begyndte det at ffyl- 
regne, saa at man strar var drivvaad. V i maatte 
hele Natten forblive paa Samlingspladsen og ligge 
paa Marken. Gemytligheden, som det i Felten er saa 
vigtigt at bevare, forlod mig her, for fyrste Gang:

5*
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thi jeg var for længe siden vaad indtil Skindet og 
funbe ikke indsee, hvorfor vi ikke kunde faae T illa 
delse til at gaae i Onarteer, istedetfor at ligge paa 
den vaade Mark, da vi dog forst stnlde marschere 
bort den næste Morgen.

Vore Tropper i Haderslev trak sig ud af Byen 
om Natten og fortsatte Netratten til Kolding. V i 
brod op fra Allarmpladsen K l. 2 om Morgenen, og 
kom i bedste Orden, men i det fletteste Fore til Kolding. 
Vor Bataillon dannede Arriergarden, og da Batail- 
lonschefen Capt. D a n  kom til Wonsyld, træffer han 
der et Compagni af en anden Bataillon, som havde 
gjort Holdt der. Compagnichefen opfordredes af Capt: 
D a u  til at marschere bort, eftersom Tydfferne vare 
lige i Hælene paa os; men han erklærede at have 
faaet Ordre til at blive staaende der. Det oplystes 
da, at han rimeligviis, forledet af det smukke Udseende 
uf Wonsyld Kirke, havde antaget denne By for Kol
ding, hvor hans Ordre lod paa at gjore Forposttje
neste. Saasnart Vildfarelsen var oplyst, benede han 
naturligviis faa hurtig som muligt afsted. Vore Sol
dater gik iovrigt tilbage med den storste Ulyst, og 
Nordflesvigerne vare heller ikke vel fornojede, da de 
med Bekymring faae, at vi gik tilbage uden Slag, 
faa ofte Tydflerne fik i Sinde at rykke frem.

I  Stubdrup var vort forste jydffe Quarteer; vi 
forbleve der en Nat, men rykkede ud næste Morgen 
til Forpost ved Kolding. Denne Dag fik vi at vide,
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at tydffe Dragonpatrouiller hver anden Time besogte 
et H uns, der laa imellem vor og Fjendens Forpost- 
kjcede. Capitainen beflnttede, at snappe dem op for 
at tugte dem for deres dristige Næsvished og sendte 
en Commando derud. Det varede ikke lcenge, for vi saae 
Dragonerne komme, men det var ikke en lille Pa
trouille, men dengang omtrent V« Escadron, og paa 
Grund af de hoje Hcekker faae vi dem forft paa 100 
Alens Afstand. Der var nu ikke Talen om at fange 
Nogen. E t Par af os springe op paa Gjcerdet foran 
Huset og give I ld  paa Dragonerne, som troede, at Huset 
var stcerkt besat, hvorfor de i utrolig Hast vendte om og 
i et Øjeblik vare ude af Syne. Ved at hore Skud
dene havde Capitainen sendt en større Commando ud, 
fort af en O fficier; Oberstl. T r e p k a  med en Afde
ling af 13 Bataillon og Lieutn. S chu ltz  med en 
Deling Dragoner kom ogsaa snart til. Det fjendt
lige Cavalleri var gaaet tilbage og havde faaet en 
Deel Friffaremænd til Forstærkning. Begge Parter 
rykkede mod hinanden. Cavalleriek gjor Holdt paa 
begge Sider, det var omtrent af lige Styrke, medens 
Infanteriet begynder at knalde los. En af vore Skytter, 
Menig T a a r s ,  ffjod en Fristaremand og fik som 
Belonning 1 Rbd. baade af Lieutn. Schultz og den 
svenffe Officier, som forte os. Da vi kom tilbage t il 
det omtalte Huus, tracterede den svenffe Officier Fol
kene med Kaffe, men da den var sat ind, kastede 
T a a r s  1 Rbdl. henad Bordet, sigende jeg betaler; 

/
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thi han var bleven en holden Mand paa dette Tog. 
Om Natten fik Brigaden Ordre til at rykke tilbage 
igjennem Kolding; thi en heel Brigade stod Syd for 
Kolbing og vilde i Tilfælde af Angreb vanskelig kunne 
trække sig tilbage formedelst de faa Overgange over 
Fjorden og Aaen. Vort Compagni alene siulde blive 
staaende og besorge Forposttjenesten. Alle disse Trop
pers Tilbagerykning gjennem Kolbing vakte endeel 
Forbauselse og Skræk i Byen; Beboerne troede, at de 
andengang ffulde gives til P riis  for Tydfferne.

Det var en hojst ubehagelig Nat, man frygtede 
efter alle Tegn at slutte et Angreb, og vi ffulde alene 
i Morke besætte et Terrain, vi ikke kjendte stort til. 
Imidlertid fik vor ufortrodne Kompagnichef med sit 
praktiske militaire Blik den Ting snart ordnet, og vore 
Feltvagter indtoge de af ham anviste Stillinger. Men 
var man forsaavidt sikker, blev der dog flere Ubehage
ligheder tilbage. En Feltvagt maatle staae ved en 
Mose i Vand, og forovrigt maatte vi stadigt patrouillere 
og gaae igjennem det hoje Korn, der var fugtigt af 
den megen Regn og Dug. Lukkede man ikke sine 
Ojne ordentlig op, faldt man i en eller anden dynd
fuld Groft. Natten gik dog roligt og om Morgenen 
red en stor Dragonpatrouille ud K l. 3. V i hore Skyd
ning og en Dragontrompeter kommer jagende med en 
afffudt Pistol og melder, at omtrent 1 Bataillon rykkede 
frem, og at man havde ffudt paa Patrouillen. Capitainen 
kaster Feldtvagterne frem paa Hojderne syd for Kolding;
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sijondt Feldtvagterne ellers ikke bor rykke (frem, men 
derimod optage de flygtende Vedetter, faa bod dog 
Terrainet her at gjore en Undtagelse. Hvad der nu 
rykkede imod os var blot et Recognosceringscommando, 
der snart gik tilbage igjen, efter at man havde verlet 
Skud et Par Timer. En lille Afdeling, hvortil jeg 
horte den Dag, blev kastet indenfor den sydligste Port 
af Kolding; her bleve vi af Beboerne tracrerede med 
Kaffe og Smorrebrod, hvilket var mig saameget mere 
velkomment, som jeg den Dag flet ingen Penge havde, 
da Lonningen formedelst det pludselige Tilbagetog ikke 
var bleven udbetalt i rette Tid. Samme Dag traf 
jeg en Bekjendt i Kolding, fom var falden i Frisia- 
rernes Kloer ved disses Indtog den 30te Juni i 
Haderslev. Han havde tidligere været ansat som F ri
villig ved Armeen, opholdt sig i Haderslev og var 
klædt i dansi Uniform. Saasnart vore Tropper vare 
rykkede ud af Haderslev den 30te, rykkede nemlig Fri- 
siarerne ind i Byen. M in Bekjendt, der paa Grund 
af Kampens heldige Udfald for os ikke havde troet, 
at vi vilde forlade Byen, gik gansie roligt tilsengs og 
laasede sin Dor af. Han vaagner forsi om Morgenen 
K l. 7 ved et frygteligt Spektakel udenfor Doren. Det 
var Frisiaremænd, der havde benvttet Tiden fra deres 
Indrykning altsaa fra Kl. 3 til 7 med at drikke. De 
kom nu for at randsage ester dansie Faner, hvoraf en 
den foregaaende Dag havde vajet over det samme Huus, 
der tilhorte en ivrig Dansier. Folkene i Huset havde
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glemt at vække ham eller vare maastee uvidende om 
vort pludselige Tilbagetog. De berusede Tydstere 
flaae endelig Doren ind med det Raab „tobtet den 
Dänenhund". M in  Bekjendt, der var en fodt S les
viger, fortalte dem paa Tydst, at den Uniform, de faae, 
var en, som han havde rovet jra os; det troede de 
naturligviis ikke, og de havde allerede lagt Haand paa 
ham, da Konen i Huset, benyttende sig af de hol- 
steenste Cavalerers Skjodesynv, kommer og bringer 
dem flere Flasier Vun. Ved Synet af ten cedle 
Nektar funkle Vildtydsternes O jne, og min Bekjendt 
undflipper og stjuler sig i en Kjelder; hvorfra han 
forklædt som Bonde stiger til Vogns og passerer om 
Eftermiddagen kjorende Tydsternes Kjede, idet han 
flo iter:

„Schleswig-Holstein schwanzverwandt"
„Küß die Dänen auf die Hand».

Endfljondt det fjelden falder i Soldatens Lod at 
ligge paa Gjceftgivergaarde, thi disse forbeholdes i 
Regelen de højere Osicierer, nod jeg dog denne Lykke, 
fornøjelig Ihukommelse, da vi om Eftermiddagen ind- 
quarteredes i Landsbyen Harthe IV 2 Fjerdingvej fra 
Kolding. Da et Par Bekjendte og jeg nemlig komme 
t i l den os anviste Gaard, see vi Noget strevet med 
K rid t paa Doren. Paa den ene Side stod „22 Fü
siliere", der rimeligviis havde ligget der under Preusser
nes Ophold sammesteds; paa den anden Side havde 
de strevet „Gasthof zur goldenen Laus", hvilket Man-
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Den i fin Uvidenhed havde ladet blive staaende; Skildtet 
bedrog os ikke. Lagnerne vare fulde af sande Garde
lopper og andet Kryb. Selv ved at ligge paa Gulvet, 
forn am man, hvad Jyderne kalde „en bitte Ktøe/Z, og 
det var forst efter lang Kamp, at det lykkedes at falde 
i Sovn.

Den nceste Morgen faae jeg for forste Gang Hest- 
garden i Felten; de drog paa Forpost ved Kolding. 
De funklende Pantfere kastede Morgensolens Straaler 
tilbage; vi maatte beundre det smukke Syn, men tviv
lede paa, at de med deres svcere Cuirasser vare flikkede 
til Felttropper.

Faa Dage efter fik vi Frivillige Ordre til at 
rejfe til Kjobenhavn for at gjennemgaae en Skole. 
Med ftor Glcede forlode vi vor Gjcestgivergaard og 
begave os paa Vejen. I  Snoghoi stodte flere Be- 
kjendte t i l,  som vi for storste Delen ikke havde feet 
under Felttoget. Gjensynet var behageligt, og mangen 
Roverhistorie blev fortalt. De, der havde forsynet sig 
med fjendtlige Vaaben r>: taget dem fra dræbte Fjen
der, fom laa paa Valdpladsen, vare en Gjenstand for 
Folks storste Opmærksomhed i de Byer, hvor vi kom 
igjennem. Vedkommende fortalte naturligviis, at han 
havde taget dem i Enekamp.

Med hvilke Folelser var det ikke, at man gik inad 
Vesterport! Sidste Gang, da jeg var der, gik jeg be
læsset som et Pakæsel, og tænkte, Gud veed, hvorlænge 
Du vil holde det ud — men Vanen lærte mig det.
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og nu  K jøbenhavn , med hvilken Glcrde siuede jeg ikke 
den B y  igjen, som det v a r højst uvist, om jeg nogen
sinde siulde see, da jeg sidst forlod den. S a a d a n n e  
ere S o ld a ten s  T anker ved alt det, der er ham  F jæ rt; 
thi han  veed v e l, a t Vejen til W re n  i K rig en  er en 
anden end V ejen til T ivo li og Alleenberg —  men H a a -  
bet beholder han  stedse. V i saae ikke den Menneske
m asse , der ved Udmarschen tiljublede os B if a ld ,  den 
m aatte sandelig ogsaa være bleven træ t a f under hele 
K rigen  a t skutte komplimentere sine udmarscherende og 
hjemvendende K rig e re ; jeg v a r glad derved, th i i saa
danne Djeblikke træ nger m an til R olighed for a t ordne 
de forsijellige Tanker og Følelser, der krydse hverandre 
i vo rt In d re .

D et v a r mig n a tu r lig v iis  a f største In te re s se  at 
høre, hvorledes m an bedømte vore K rigsbedrifte r, men 
til m in S o rg  havde Landarmeen ikke opnaaet nogen 
synderlig Folkegunst; nok i Forhold  til den fjendtlige 
Armee, thi jeg hørte ofte paastaae, a t vore S o ld a te r kunde 
tage 3 å 4 T y d sk e re  p a a d e re s  S am v ittig hed , hvilket dog 
efter den M a a d e , hvorpaa K rigene føres n u tild ag s , 
lettelig sees a t være en Umulighed — derimod synes 
M a rin e n  a t være det Eneste, h vorpaa D anm ark s H a a b  
siulde beroe. Endelig  klagede m an over vore O fficie- 
re r , a t de manglede krigerisi I n d s ig t ,  og i saa H en 
seende kunde det jo ikke næ gtes, a t vistnok m ange Fejl 
vare indtrufne a f denne G ru n d , men gjorde F jenden,
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tter dog nod en vis europæisk Anseelse for taktist Ud
dannelse, ikke ogsaa lignende?

Fremdeles var det en Bebrejdelse, man maaflee 
ikke med Urette gjorde tsær de hojere Officierer, at de 
som oftest letsaarede forlode Kamppladsen, for derved 
at befrie sig for videre Ansvar, og det stjondt det er 
den Meniges Pligt ikke at forlade sin Plads for ube
tydelige Saars Skyld. Om en hojere staaende Offi- 
cter, der siet ikke var anfeet som kjcek, fortalte man, 
at han, da han letfaaret kjorte bort fra Slaget ved 
Slesvig, havde tilraabt sine Folk: „Hævner Eders 
tappre Commandeur," hvilket naturligviis opvakte Fol
kenes Latter, da de flet ikke kjendte denne hans Egen
flab; thi man maa for Alt i Verden ikke troe, at det 
alene er de Tappre, der saares; dette kan hændes den 
Fejgeste. Men kunde denne Bebrejdelse end træffe En
kelte, var det dog langtfra, at det kunde siges omOf- 
ficierstanden i det Hele, saaledes som jeg ofte horte det; 
tvertimod maatte den snarere beflyldes for altfor stor 
Dristighed.

Det Liv, jeg foresandt i Kjobenhavn, stod i den 
fuldkomneste Modsætning til det jeg nyligen havde 
forladt; ved at betragte det, fluide man ikke troe, at 
der fortes Krig indenfor Rigets Grændser; det eneste, 
der endnn mindede derom var den Begjærlighed, hvor
med man snappede ester enhver Begivenhed fra Krigs
fluepladsen og den livlige Troppebevægelse og Jnd- 
ovelse af Soldater, der fandt Sted hele Sommeren.
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Lykkelige Kjøbenhavn, de dybe Vande vare lagte imel
lem dig og Krigsstuepladsen! Ellers havde dit Ud
seende »æret anderledes; du havde da maastee været 
den tydste Armees Hovedquarteer; du havde været ud
sat for Krigens Rædfler, istedetfor at du nu var et 
Hjem for Fredens Hyggelighed og Lystighed! Medens 
dit Øre med lidenskabelig Trostyldighed lyttede til de 
næsten fabelagtige Historier om de danste Løveungers 
Heltebedrifter, frydede dit Øje sig ved Synet af hiin 
store tydste Coffardiflaade, der nødtvungen havde søgt 
ind i din Havn.

Vor Tid i Kjobenhavn tilbragte vi efter Bestem
melsen for største Delen i Ererceerstolen. Dens hu
mane og dyglige Forstander nuværende Oberstlieut. 
la Cour havde begaaet den Fejl at blande mange sor- 
stjelligartede Elementer imellem hinanden, og dette var 
Grunden til, at der ikke opstod et faa godt Forhold 
imellem ham og os, som Størsteparten af os havde 
onstet. Thi flere Frivillige, der udgave sig for saa- 
kaldte dannede Folk, men iovrigt opførte sig som 
Gadedrenge, maatte lede ham til at troe, at den 
Tone, hine kaldte for den fine eller dannede, var den 
almindelige iblandt os. Størsteparten af os bevarer , 
Mindet om ham som en dygtig M ilita ir og en human 
Foresat. — V i lærte her at kjende disse gamle Skole- 
sergeanter, hvis hele Liv næsten bestaaer i at dressere 
Recrutter, hvori de ogsaa have en forbavsende Færdig
hed. En Følge af dette dræbende kjedsommelige Liv,
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font de ncesten daglig tilbringe fra den tidlige Morgen 
t il den sildige Aften, er, at Mange af dem drikke lidt 
mere end Torsten fordrer, for at vedligeholde og op
muntre Livsgejften. De bleve nu ogsaa vore Særere 
og vi sparede ikke paa Drikkevarerne. En af disse, 
som jeg gjorde Bekjendtsiab med, havde en meget prac- 
tist Inddeling af de Snapse, som han daglig nod. 
De forste Morgensnapse kaldtes Kradsere, dernæst fulgte 
Sætterne, de Snapse, der udgjorde Dagens egentlige 
Grundvold, og al den ovrige Spiritus, som nodes 
efter K l. 3 å 4  om Eftermiddagen benævntes Knusere, 
og det var forst ved deres Indtrædelse, at Manden fik 
et mere smilende, glindsende og huldsaligt Udseende, 
saa at man kunde see, at han tilsyneladende befandt 
sig vel ved dette, som man ellers skulde troe dræbende 
Fabrik. Hvad den theoretiste Underviisnmg angik, da 
priste vi os lykkelige ved at have gjort nogen practist 
Erfaring i Felten, da ellers Ens militaire Begreber 
vilde være blevne betydeligt forvirrede. Der blev saa- 
ledes holdt theoretiste Foredrag for os, der alle gik 
paa Melodien af Luthers liden Cathekismus: „Hvad 
er det? S va r", der er den Maade, hvorpaa Recrut- 
terne i Garnisonen lære Felttjenesten. Men selv denne 
er, stjondt den burde være yderst fattelig, saa overfyldt 
as fremmede Ord, at der saavel ved Underofficerernes 
Foredrag som ved deres Eramination hores de lojer- 
ligfte T ing; saaledes fortaltes der os en Dag, da 
Talen var om, hvortil Bagtroppen brugtes, at den
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tjente til at optage Commandeurerne (fluide være M a- 
rodeurerne). Ogsaa for vor almindelige Dannelse sor- 
gedes der i denne Skole, eftersom vi om Eftermidda
gen siulde mode til „Skrivning" eller som det ofte 
kalvtes i det militaire naive Sprog „Læsning". Da 
disse Avelser ikke interesserede os stærkt og vi bleve 
borte i Mængde, bleve vi truede med at stulle stille 
til „Læsning" i Ererceerhuset, og vi maatte da bide 
i det sure Wble og mode „friv illig t". — I  flige Erer- 
ceerstoler er det Frugtens Herredomme, der herster, og 
da det sædvanligen kun er „Skersanter" der have med 
de unge Soldater at gjore, er der ingen Befalings- 
mænd, der ere mere frygtede end de, og denne Frygt 
bevarer Soldaten som oftest i sit hele ovrige S o l
daterliv.

De Frivillige vare meget kjendelige ved deres som 
ostest roveragtige Udseende; den bedste Storrelse jeg i 
saa Henseende har seet, var i Reglen ifort folgende 
Uniform, hvori han daglig modte til Erercits: en 
gammel sort Filthat, blaa Baistroje, graa Beenklæder, 
og for at gjore Modsætningen fuldkommen havde han 
indquateret sig i Hotel Phönir. — Men da det var 
anseet for en Wre at være F riv illig , vare der ogsaa 
Mange, der uden at være M ilitaire, blot af brændende 
Patriotisme anffaffede sig et militairt Klædningsstykke 
som oftest en Felthue, for at have Udseendet af at 
have været i Krigen; deres Patriotisme lod da som 
oftest Knebelsbarterne vore. Siden vi nu tale om Fri-
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villige, hvo erindrer da ikke fra Ostergade den jydske 
Tyr Claus Boggild? Om Tyren heed Claus og dens 
Foreviser Boggild, veed jeg ikke bestemt, da Navnene 
brugtes iflceng for dem begge; men vist er det i alt
fald, at Foreviseren benyttede sig af Tyrens Frivillig
hed — man vil erindre, at Tyren frivilligt var stillet 
til Krigsministerens Disposition — til at give sig en 
Frivilligs Ubseende ved at vise sig mev en blaa Hue, 
blaa Beenklceder og en gammel luvslidt Frakke, t hvilken 
Dragt vi saa ofte have feet ham paa Ostergade, saa at 
det maatte undstyldes, at man tilsil)ft ikke vidste, hvo af 
de to Frivillige der heed Claus og hvo der heed Bog- 
gilv, og derfor indbefattede dem begge, som syntes 
uadskillelige, under Bencevnelsen Claus Boggild.

Heller ikke maa jeg forglemme at omtale de Ba- 
taillescener, der gaves paa Theatrene i Tivoli og paa 
Alleenberg, og som den lidenskabelige Masse tiljublede 
saa uhyre Bifald, fordi den danske Armee altid fore- 
stilledes som den seirende; man erindrede ikke, at alle 
disse Heltebedrifter uagtet havde den fjendtlige Armee 
besat Slesvig. Fremdeles. havde de talrige Panora- 
ma'er paa Vesterbro ikke undladt at fremstille Begiven
hederne saa fordeelagtigt for os og med et saa „ræd
somt og blodigt Udseende," som den blodtorstigste Tyd« 
skerfjende kunde onste at see; Alt gik „saa natyrligt t il"  
som Udraaberne sagde, at man gik bort i den storste 
Uvished om man ogsaa selv havde deeltaget i disse 
„S laug". Haarene reiste sig vist paa Hovedet af man-
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gen ung Recrut, der forst nu skulde i Krigen, ved at 
betragte disse Scener. Skjondt hans Kammerater altid 
vare Heltene, kunde han dog ikke undlade at tænk 
paa Muligheden af, at han dog maastee kunde blive 
den, der gsennemboredes og dræbtes; allerede Fristare- 
mændenes vilde Udseende, det flagrende Haar og de 
phantastiste Dragter forstrækkede ham.

„Fra Krigsstuepladsen er intet Nyt. Efter Be
faling N. N ." saaledes begyndte nu Rapporterne at 
lyde og vedbleve desværre i samme S tiil. Det sidste, 
der endnu stete paa Krigsstuepladsen, var Toget til 
Steppinge, hvorved de 33 preussiste Cuirasserer fan
gedes , hvilket fornemlig styldtes H o l s t e i n - R a t h -  
l ous  Rasthed og Conduite. Da Reservejægerne ikke 
vilde gaae paa, sprængte han forud med et Par Her- 
regaardsstytter ind i Gaarden, hvor han vidste, at de 
vare indquarterede. Han opfordrede Cuirassererne, der 
imidlertid vare komne til Hest, til Overgivelse; de see 
paa hverandre, forbausede over hans Dristighed ved at 
vove sig med et Par Mand ind imellem dem, da han 
tilraabte dem: „giebt Euch'  gleich, sonst kriegt Ih r  
keine Pardon." Preusserne, som nu havde bemærket 
hans hvide Kors paa Armen og antoge ham for 
Medlem af et Fricorps lig dem, der eristerede i den 
tydste Frihedskrig, og hvis Medlemmer, smykkede med 
et lignende Kors, havde forpligtet sig til i Krigen 
hverken at give eller tage Pardon — kastede deres 
Vaaben og stængte i Forbittrelse Cuirasserne henad
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Steenbroen. Cuirasserne fik Holstein-Rathlou ikke med, 
eftersom der ikke var nogen Vogn ved Haanden og 
han maatte fiynde sig med at komme bort med sine 
Fanger, efterdi fjendtlige Jægere allerede kom tilsvne 
ved den anden Ende af Bven. Cuirassererne bleve 
bragte til Kjobenhavn og hensatte i Caftellet, hvor 
de forefandt fint Selffab, nemlig Hs. sorte M a 
jestæt fra Guinea, hvem en mindre bekjendt danst Ge
neral, H r. Carstensen havde gjort t i l  Fange paa et 
af sine Krigstog.

Hermed endte Krigsbegivenhederne for 1848; Vaa- 
benstilstanden blev faa Dage efter affluttet; da vor 
Skole var endt, bleve vi beordrede til at afrejse til 
Armeen i Jylland. V i ankom just t i l Vejle samme 
Dag som Revnen fandt Sted. Kongen tomte de 
med Ordener fyldte Kasser, som han havde med
bragt. Efter Ordensuddelingen bemærkede man megen 
Gloede og megen Misfornojelse; man sagde, at Mange 
havde faaet Ordener uden at fortjene det, og at Flere, 
som virkelig fortjente det. ingen havde faaet; og man 
uddrog uvilkaarlig den S lu tn ing, at det havde været 
det bedste, at flet Ingen havde faaet dem, thi derved 
var al grundet og ugrundet Misfornojelse bleven und- 
gaaet. Mange Mennesker var tilstede ved Revuen, og 
A lt bar et festligt Udseende. Den uheldigste Stads, 
jeg faae, var Feltflagteriet. Dette var prydet med 3 
slagtede Over, over hvilke hang en Krone med Frede
rik V ll. 's  Navnetræk. Kongen, som passerede dette

6
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Sted, faae det og smilede over den uheldige Idee, som 
man tilskrev Intendanturen. Ved Kongens Hjemkomst 
var Vejle smukt illumineret, og en stor Masse Men
nesker bølgede gjennem Gaderne og tiljublede den fol
kelige Konge deres Bifald. Det var ikke disse velbe- 
kjendtc Tremarkshurra'er, men Bisaldsraab, der kom 
fra Hjerternes inderste Dyb.

Den nceste Dag fik jeg Lejlighed til at besee Vejle 
Omegn. Hvor sorbausedes man ikke ved at see denne 
Dristighed i Naturen, naar man kun har feet de flade, 
jevne Oer! Naturen udfolder her A lt, hvad ver er 
stort, mcegtigt og beundringsværdigt; de tætte Skove 
syntes mig at maatte vcere Hjemmet for de gamle nor
diste Vikinger, der gjorde Danmarks Navn berømt og 
frygtet i fjerne Lande. En bedre Pen end mut maa 
beskrive dette storartede Syn; jeg bedøvedes formelig 
af denne Naturens Mangfoldighed og Uppighed.

I  Vejle Egnen ligge hine majestætiske og yndige 
Landfteder, paa hvilke Naturen ikke har »æret svarsom 
med sine rige Gaver. Jeg besøgte „lille Grundet", 
en herlig Eiendom tæt udenfor Vejle. Det var en 
smuk Sommerdag; Alt forenede sig for at vise Natu
rens Rigdom og Skjønhed. Jeg kunde ikke tænke mig 
noget behageligere Opholdssted, der idet det rager op 
over Veile By og yder en herlig Udsigt over Fjorden, 
syntes at have nok i sig selv og at ville erklære sine 
Beboere for uafhængige af den udenfor liggende Ver
den. Ejeren havde det foregaaende Aar ladet opbygge
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store Staldln-gninger, som Tydsierne havde fundet faa 
fortræffelige, at de havde indquarteret næsten en heel 
Escadron i samme hele Sommeren. Imod Slutningen 
af Septbr. forlod Armeen Vejle - Egnen og rykkede op 
i Nærheden af Horsens. 4de Battaillon kom til at 
ligge IV 2 M i i l  Nord - Vest for Horsens. Skjondt 
denne Egn ikke henhorer til de fletteste i Jylland, var 
der dog en stor Forsijel mellem Opholdet her og i 
Nordflesvig og paa Als. Armeen blev forlagt i ud
strakte Cantonnements, og Hensigtert hermed var, at 
Folkene siulde komme i Seng. Dette siete imidlertid 
ikke a ltid ; paa mange Skeder gjemte Bonderne Seng
klæderne, faa Soldaterne maatte ligge i Halm i en flet 
Lade, hvis ikke Offieiererne kunde opsnuse hvor Seng- 
klæderue vare gjemte og tvinge Bonderne til at ud, 
levere dem. Vore Folk vare vderst miSfornojede 
her. Levemaaden var simpel og langtfra nærende for 
dem. Om Morgenen fik de sædvanligerr Vælling 
og et Stykke tort Brod, om Middagen Vandgrod og 
Kartofler, om Aftenen Melkegrod. Sulet beholdt J y 
den selv, det hverken faae eller smagte Soldaten. De 
jydsie Bondergaarde bære ikke Spor af Reenlighed; 
hele Gaardsrummet er een stor Mødding; gaaer J y 
den ud i Gaarden, indsiiber han sig i et Par Træsio; 
jeg havde heldigviis paa Als ansiaffet mig et Par 
store Baade, fom nu ogsaa kom mig t i l stor Nytte, 
hvergang jeg siulde sejle ud paa det bundlose Dyb. —  
Overalt paa Markerne stod Vand; Vejene vare yderst

6*
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fle tte ; v i forbausedes o v er, a t m an ikke benyttede den 
megen ledige A rbejdskraft til a t forbedre V ejene og 
grave G ro fte r , hvorved a lt det stadelige V and  kunde 
afledes; men m an tænkte flet ikke p a a  S l i g t ;  n a a r  
T a len  v a r om A gerdyrkning , talte  vore F olk , der for 
det meste vare Lolliker eller F a ls tr in g e r, med en v is 
R ingeag t om Jy d e rn e , om hvem de sagde, a t de for
somte D yrkningen.

Im id le rtid  v a r  der n a tu rlig v iis  i de omtalte H en 
seender m ange hæderlige U ndtagelser. Endstjondt m an 
af W essel læ re r , a t Jy d e n  ogsaa kan være d u m , er 
han  det dog ingenlunde, n a a r  T a le n  er om egen F o r
ded . D enne træder hos ham  frem mere end h o s no
gen Anden. S a a le d e s  v a r jeg i denne T id  engang 
indquarteret hos en rig  S tu d e p ra n g e r , der overhang 
mig med sit Selstab  mere, end jeg onstede det. D enne 
M a n d  havde en afgjort Respect for S jæ llæ nderne, fordi 
de floge saa mange P enge  ihjel. „ I  K rigens Tider- 
tændte S jæ llæ nderne deres P ib e r  ved R igsdalersedler, 
men vi Jv d e r vare klogere end som s a a ; vi gjemte dem 
til de bleve gode igjen." M in  M a n d  talte ikke om 
andet end Heste, S tu d e  og H a rtk o rn ; det Eneste, han 
ellers havde In teresse  for, v a r Trom m esalen, hvor han 
havde tilbrag t sin meste T id ,  og hvorfra h an  havde 
kjære E rindringer. „D eng an g  jeg la ' p aa  Trom m esa
len" saaledes begyndte h an s  fleste Fortæ llinger, og for 
a t erindre Noget henforte han  A lt sammesteds. S p u rg te  
jeg ham for a t vedligeholde T a le n s  T ra a d , n a a r  er det nu
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Torvedag t Kjobenhavn? fik jeg t il Svar „Det er Onsdag 
og Loverdag, det kan jeg huse fra den Tid, jeg la' paa 
Trommesalen." —  Hvad der ellers piinte ham meest i 
den T id , var Uvisheden, om han kunde tage til Qvoeg- 
markedet i Haderslev. „Jeg kan jo nok snakke Tydff, 
men jeg er dog bange for, at Tydflerne fla'er mig 
ihjel og ta'er Studene."

Aviser og Blade vare næsten ubekjendte i denne 
Egn; det Eneste man kjendte var Aarhuus-Avis. Da 
vor Studepranger saaledes engang seer „Fædrelandet" 
ligge paa Bordet, sporger han, rimeligviis forbavset 
over det store Format: „hvad er det for Noget?" 
Det er et Blad eller en Avis. „N a a , saadan som 
Aarhuus-Avis." Ja. Han tager Bladet i Haanden 
og siger „men det er da ikke Aarhuus-Avis, for den 
er ikke saa stor." Nej det er det ikke, men det er dog 
ligesaadan et Blad. „D et er da vel trykt i Aarhuus? " 
Men da han horer, at dette ikke er Tilfældet, kaster 
han Bladet misbilligende fra sig med de O rd: „D e r 
er dog Ingen, der kan trykke saadan Noget som i Aar
huus-Avis". Da jeg paa en vis Maade maatte give 
ham Ret heri, taug jeg stille.

Egnen omkring Horsens havde næsten flet ikke lidt 
Noget ved Krigen, thi deels havde den ikke været be
sat as Fjenden, og deels havde Bonderne gjemt alle 
Fodevarer og sendt de Kreaturer, som duede Noget, 
Nord paa. Tvertimod havde i alle de Buer, hvor 
enten vor eller Fjendens Armee havde været i længere
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T id , de Fattige havt en god Fortjeneste, navnlig ved 
Kaffesijænken, og hvor vor Armee opholdt sig, der 
havde de fleste Nomngsdrivende, saasom Brcendeviins- 
brændere, Olbryggere, Bagere, Værtshuusholdere, af 
hvilke sidste der opstode mange ved vor Armees 
Ankomst til en B y , en nhyre forøget Afsætning og 
Fortjeneste. De, der derimod tabte ved Krigen, vare 
Embedsmandene og Godsejerne, der som oftest maatte 
bære den storste Jndqnartering, navnlig af Officiererne, 
og paa de fleste Steder af falf! Wrestølelse ikke vilde 
modtage nogen Godtgjørelse. Godsejerne knnde vel 
bedre taale det, men for Embedsmænvene, der maatte 
svare høje Krigsflatter, var det dobbelt trykkende. Men 
dette var tildeels deres egen Skyld, thi In te t syntes 
naturligere, end ar Officiererne, der vistnok i K rigs ti
der ere de Embedsmænd, der meb Hensyn til Gage
ring ere stillede bedst, betalte for sig, og dette gjælder 
fornemmelig om de hojere Officierer, der næsten altid 
boe hos Embedsmænd, og som sorholdsviis ere højest 
lønnede; det er mindre Tilfældet med de subalterne 
Officierer, der t Kjøbstæderne boe hos Borgerne og paa 
Landet hos Bønderne, og disse modtage naturligviis 
altid den dem tilkommende Godtgjørelse, som det er 
urimeligt at stjænke bort. —  Der ere Embedsmænd og 
Godsejere, som næsten dagligen fra ifjor Sommer have 
havt Jndqnartering af Officierer; og medens denne er 
en rig Fortjeneste for Tjenestetyendet paa vedkommende 
Sted ved de mange Drikkepenge, maa man forundre
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sig over, at Vedkommende selv kunne holde det saa 
godt ud.

De mange Vansielighcder ved Vaabenstilstan- 
dens Udførelse forhalede vor Afmarsch til Vintercan- 
tonnementerne. V i længtes svarligen ester Marsch- 
orbre; Den Uvished hvori vi befandt vs , om det 
vilde komme til et Vinterselttog, pinte vs, og naar 
v i skulde være oprigtige, havde vi ingen synderlig Lyst 
t il at tage sat paany i det uhyggelige, raa Esteraar. 
Soldaten havde Lyst t il Hjemmet, som han nu ester 
sit første Krigstog mere end nogensinde længtes ester.

I  Slutningen as October indtraf endelig den saa- 
længe ventede Ordre. I  to Dagmarscher naaede vi 
Snoghøj; det var 10 M ile , altsaa 5 M i i l  om Dagen, 
hvilket var saameget mere som Vejene vare uhyre flette 
og vpkjørte, og vi ledsagedes as Regn hele Tiden. 
Men derved var intet at gjøre, thi vi havde for 
Transpvrtsartøjernes Skyld Ordre t il at være paa en 
bestemt T id i Snoghøj og Nyborg. Skjondt Bata il- 
lvnschesen i Forndsølelse as Marschens Besværligheder 
havde sagt til Folkene, at han haabede, at Tanken om 
Hjemmet vilde lette dem Vanstelighederne, vare S o l
daterne dog ikke synderligt vel tilmode. „D e t var en 
anden Sag, hvis vi fluide gaae mod Fjenden; men at 
jage Livet as os, fordi vi flulle hjem, det ligner jo 
ikke Noget." Det var i Sandhed heller ingen let 
Sag at marschere med suld Bepakning 5 M i i l  om 
Dagen og paa lange Strækninger maatte man vade i



ct Qvarteer Dynd, som det var umuligt at uudgaae. 
Imidlertid holdt vore Folk det dog godt ud, og man 
saa yderft faae Efternolere. Paa Fyen gik Marschen 
lettere, Vejene vare bedre og Forplejningen kraftigere.

„Saa kom vi dog her igjen", sagde mangen En, 
da han betraadte Sjcellands Grund, »det havde jeg 
ikke troet, da jeg var her sidst", og virkelig havde de 
Fleste forestillet sig, at man aldrig vilde komme hjem.

Bataillonen stulde cantonnere med 3 Compagnier 
i Nykjobing paa Falster og med 1 Compagni, der 
bestod af Sydsjcellcendere i Vordingborg. Marschen 
fortsattes derpaa igjennem det sydlige Sjælland, og da 
det Compagni, som stulde cantonere i Vordingborg, 
henimod Aften kom i Nærheden af samme, spærredes 
Vejen formeligt as den hjemvendende Soldats Familie 
og Slægtninge, der vilde byde ham velkommen og strar 
have ham hjem med sig ligesom for at forvisse sig om, at 
han var lyslevende, hvilket Capitainen som oftest tillod.

Endelig ankom vi da efter 30 Miles Marsch til 
Falster. Bonderne vare modte med Vogne, for at 
kjore os til Nykjobing, men da ikke alle 3 Compagnier 
endnu vare komne over, bleve vi indquarterede i Nær
heden, og holdt den folgende Dag under klingende 
S p il vort Indtog i det falsterfle Capua:

„O  schöner Tag, wenn endlich der Soldat- 
»Jn's Leben heimkehrt, in die Menschlichkeit,"
-Zum frohen Zeg die Fahnen sich entfalten,"
Und heimvärts schlägt der sanfte Friedcnsmarsch.

Gaderne vare propfulde af Tilstuere, for det 
meste Soldatens Slægtninge og Venner, der spærrede
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os Vejen. Mange Soldater havde under Felttoget 
slet ikke skrevet hjem, og deres Paarorende havde 
maattet soge Oplysninger om dem i Aviserne. Derfor 
var Spcendingen undertiden saameget større. Lcenge 
betragtede de den, de søgte, førend de rig tig t kjendte 
ham; „Dengang han drog afsted" var hans Ansigt 
ikke faa bruunt, hans B lik  ikke faa dristigt og hans 
Gang og Holdning ikke faa fri, font nu. Hvilken 
Glæde stod ikke malet paa Konens Ansigt, naar hun 
faae sin Mand, hvor lykkelige følte ikke Søstrene og 
Forældrene sig, naar de gjenkjendte det hjemlige Ansigt 
i de rode Rækker! Pigens lidenskabelige Glæde over
vandt den jomfruelige Undseelse, hun styrtede sig dristigt 
ind mellem de rode Drenge, for at rive sin herligvorne 
Bejler ud af den tætte Klynge, vel vidende, at K rigs
guden ikke er faa staalagtig, at han jo altid har et 
Oje tilovers for den hulde Kjærlighedsgudinde. Med 
ængstelig Nysgjerrighed befølte Soldatens smaa Sød- 
skende eller Børn hans Been og øvrige Lemmer for at 
see, om de virkeligt vare hans egne, om de beftode af 
Kjød og Been, som de andre Dødeliges. Lykkens 
Overmaal fremkaldte et S m iil paa den ellers faa tan- 
kesulde Oldings Aasyn; han formaaede ikke at tilbage
holde Glædestaarerne; ved sig selv takkede han For
synet, fordi det havde forundt ham endnu engang at 
gjensee den længe favnede Son. — Soldaterne permi- 
teredes med Undtagelse af de Angre. Det var en 
sand Fornøjelse at see Soldaten i hans civile T ø j;
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det var tydeligt at mærfe, at saavel Aands- som Le- 
gemsbevcegeligheden havde foroget sig; de lignede itu 
ikke mere Maskiner i den uformelige rode Troje, men 
frie, selvstændige, krigeriffudseende Mænd i deres hjemlige 
Dragter; Felttoget havde baaren Soldaten rige Frugter.

Nykjobing er en hyggelig lille By og gjemmer 
mange gamle Minder. Det befæstede Slot, der i den 
sidste Halvdeel af det forrige Aarhundrede blev solgt 
til Nedrivelse, var næst Frederiksborg og Kronborg 
anseet for det storste og stjonneste i Panmark, hvorfor 
det ogsaa har været Enkesæde for adstillige Dron
ninger, ligesom Byen i tidligere Tider, da Landets 
Provindser vare udstykkede til forstjellige Ejere, spillede 
en vigtig Rolle. Slottet er nedrevet; som Minde om 
sin tidligere Glands har Byen bevaret en forholdsviis 
talrig Embedsstand, der kom os imode med ikke ringere 
Forekommenhed og Belvillie end dens oplyste og vel
havende Borgerstand. Nykjobing forekom os at være 
en af de venligste og dristigste Smaabyer, vi endnu 
havde været i. Byen havde ikke for havt Garnison, 
derfor var Modtagelsen ogsaa saameget behageligere; 
thi i andre Byer, hvor der plejer at være Garnison, 
er Forholdet til de M ilitaire i Fredstid just ikke altid 
det behageligste. Men Garnison i Nykjobing det var 
noget Nyt og Tropper, der kom lige fra Krigen, dem 
saae man gjerne. V i glædede os ret til det behagelige Op
holdssted, som vi midlertid snart efter igjen stulde forlade.
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Andet Afsnit.
G.irn isonsliv .  — V in te rd va le  p aa  ll l s .  — Kampene  i Sundeved. — F o r 

an d r in g  a f  O verkomm andoen. — Udsigt over Begivenhederne ved 
N s r r e jy l l a n d s  Krcrndse. — Fremst il ling  og F orkla ring  a f  R p e s  
T i lb age to g .  — B ele i r in gen  a f  Frederiks  og Als . • F orhold  til  
R ig s r r o p p e r n e .  — Vaabensti lstanden. — De tndffe L r o p v e rs  H iem - 
marsch. — Livet p a a  A ls .  — Hcrrmagl .  — S o lda te r l iv  — Afreise 
f r a  Armeen)

Å J e t  m ilita ire  K re d s l iv ,  som v i begyndte a t  prove, 
sm agte o s  ingen lunde g o d t ,  S o ld a te n  synes ikke vel 
o m , n a a r  h a n  allerede eengang h a r  vceret i K rig e n , 
d a  a t  begynde fo rfra  med de form elle m ilita ire  S m a a -  
l ig h e d e r, der a ld r ig  kunne b eh ag e , n a a r  m an  ikke 
g jennem  dem kan stim le deres højere F o rm a a l. D e r 
til  kom m er, a t  m an  i G a rn iso n  er underkastet en 
u ta a le lig  T v a n g ,  den m an  som oftest er fri fo r i K r i 
gen. M a n  g aae r i en bestandig F rv g t  for „ a t  faae  
p a a  H o v e d e t" , hvilket m an  med den bedste V illie  ikke 
kan u n d g a a e , om m an endog søger a t  opfylde sine 
P l ig te r  med a l m u lig  Liv og Lyst. In te ts te d s  kan 
der herste en større V ilk aa rlig h ed  end i K rig ss ta n d e n , 
og det n a v n lig  i F r e d s t id ,  h v o r den U nderordnede er 
a ld e les  i den O v e ro rd n ed es  M a g t .  O g  denne V i l 
kaarlighed  er saa  p a a fa ld e n d e , a t  stundom  M cend, der 
ere levede op i dette m ilita ire  F r e d s l iv ,  og som uden 
fo r T jenesten  med R e tte  ansees for frie  for a lle  m ili
ta ire  Fordom m e og U n o d e r , dog i T jenesten  vise sig
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som sande Despoter. Her gjcelder meer end noget 
andetsteds (Sætningen: „Hoi over H o i", der viser sig 
deri, „at den Ene giver den Anden paa Hovedet" lige 
indtil det overste Hoved, der ftaaer over alle de andre 
og mætter dem med Velsignelse efter sit Velbehag. 
En anden Ting i det militaire Fredsliv, er den Over- 
ordnedes stadige Seen paa Fingre af den Under
ordnede, ret ligesom om denne enten ikke kunde eller 
vilde opfylde sine Pligter for disses egen Skyld. At 
denne Indblander: i den Underordnedes Virkekreds qvæ- 
ler Lysten, hvor den findes, er indlysende, og en flig 
Miskjendelse as Forholdet mellem den Overordnede og 
Underordnede bidrager kun til at sprede de Kræfter, 
som man i Krigen af al Magt bor soge at forene 
som Lynstraalerne til et fælleds Brændpunkt.

Saaledes omtrentlig var Forholdet tidligere, og 
Sporene deraf findes endnu mange Steder, hvor de 
Overordnede ikke soge at frembringe Pligtens Opfyl
delse ved den frie Villie og Lyst; men det lader sig 
paa den anden Side heller ikke nægte, at ogsaa flere ind
sigtsfulde og practist dygtige Overordne de haveerkjendi, 
at de bor knytte de Underordnedes Mre og Interesse 
til deres egen, og disse frembringe da med de samme 
Kræfter langt større Resultater end hine. Grunden 
til det hele Uvæsen ligger fornemmelig deri, at man 
tidligere i Fredstid drev Krigsvæsenet uden at tænke 
paa Krigen, og da gjorde denne urigtige Opfattelse af 
Forholdet ikke saameget, da kunde Stumperne nok holde
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sammen. Anderledes er det i K rigen , hvor den O v e r
ordnede fremfor A lt m aa besidde sine U ndergivnes 
T illid , thi h a r han  ikke denne, da  m ærfer m an snart, 
a t  den tilsyneladende store M a g t,  han h a r i F redstid , 
forsvinder, og det v a re r ikke læ nge, forend de K ræ fter 
spredes, som han just nu , da det gjelder, fkube forene. 
Im id le r tid  er der forstjellige M en inger om F redslivet, 
der g ives M an ge , som finder B ehag  d e r i; jeg for min 
P a r t  elstede det ikke, endstjondt endogsaa Forholdet hos 
o s ikke ganste v a r saaledes, som jeg h a r stildret det,
og det a f  den let fattelige G ru n d , a t det aldrig kan •
smage E n  godt a t befatte sig med de m ange, som det 
syntes m ig , unodvendige S m a a lig h e d e r , der sjældent 
eller aldrig  komme til Anvendelse i K rigen. H erm ed 
er det dog ikke sagt, a t S o ld a ten  ikke behovede a t oves,
for han kom i K r ig , men b lo t, a t m an gjennem alle
de m ilitaire  O velser bor kunne stimte deres Anvendelse 
og N y tte , og det er just ikke altid  T ilfæ ldet. D e t 
m ilitaire F redsliv  forekom os derfor kjedeligt, og det 
v a r  ingen U nd er, a t m an med B egjerlighed lyttede 
efter de R v g te r , som sagde, a t vi a tte r fkube afsted.

B i troede i A lm indelighed, a t K rigen  stulde be
gynde p a a n y , og a t den danste Armee stulde rykke 
ind i S le sv ig . M artsm in is ie rie t havde udspillet den 
utaknemmelige R o lle , ethvert O vergangsm inisterium  i 
en bevæget T id  er udsat for, og vi antoge, a t det nye 
M inisterium , der, i h iin  T id  blev dannet, vilde optage 
Fjendtlighederne paany . V o r T ro  bestyrkedes ikke
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Lidet, da Bat. kort efter erholdt Ordre til at indkalde 
det permitterede Mandflab og afmarf(here til Als.

Denne Ordre blev ikke af Alle modtaget med lige 
Gloede; deels vare der Mange, der nok havde onflet 
at forblive lidt lcengere i det lille venlige Nykjobing, 
og hvad de Menige angik, da vare de ikke synderligt 
sornojede ved at flulle forlade Hjemmet faa kort for 
Julen. Havde Krigsministeren blot villet vente, indtil 
man havde nydt Julegroden, da var man atter modt 
med Glcede. Nu derimod sogte Mange at befrie sig 
for at komme med sirar, og grebe til den Ende til det 
Middel at gifte sig; thi de Gifte fluide forst senere ind
kaldes. Det er ikke overdrevent, naar man siger, ‘at 
ved hvert Compagni indfandt sig til den befalede 
Modetid 4 a 5 Soldater, der vare blevne gifte et Par 
Dage forinden og som desaarsag fik Tilladelse til at 
forblive hjemme omtrent 3 Maaneder lcengere. Enkelte, 
som ikke havde havt Tid til at gifte sig, foreviste Attester 
for ar der var lyst for dem, men da det ikke hjalp, 
maatte de afsted med. Det var i Sandhed ogsaa dyrt 
betalt, at gifte sig, for at kunne forblive hjemme mu
tigen for en meget kort Tid.

M idt i December forlod Bat. Nykjobing og mar
sch er ede over Vordingborg til Korsor, herfra indflibedes 
vi til Svendborg, som vi imidlertid ikke saa stort af, 
da vi ankom dertil om Aftenen i Bcelmorke og atter 
forlove Byen, inden det var Dag. B i erfarede nu, 
at der rimeligviis ikke vilde blive Tale om nogen Ind-



-  95 —

rykning i Slesvig, men at vi blot skulde besætte Aks, 
for at forsvare den mod et muligt Overfald af Hol
stenerne.

Atter faae vi da igjen i Frastand Dyppel Molle, 
hvortil der for -vs knyttede sig dyrebare Minder fra 
den forlobtie Sommer, en dyb Fred syntes at hvile 
over A lt ; man bemærkede knap engang Sporene af 
Krigernes travle Virksomhed, som fandt Sted sidst da 
vi vare der. V i seilede syd om Als og naaede 
endelig Sonderborg. Byen var dod og stille, og næsten 
al Forbindelse med Fastlandet afbrudt.

Den næste Dag marscherede vi ud paa Landet, 
hvor vor Bat. ffulde contonnere; vort Kompagni 
belagde Byerne, Elstrup og Helved, paa den nord- 
ostlige Kyst af Oen; jeg kom i Qvarteer paa Bomme
lund, en stor Gaard, der horer til Ofterholm og her 
havde vi altfaa Udsigt til at komme til at nyde Land
livet hele Vinteren, hvis ikke holsteenfle Friffaremænd 
fiulde faae isinde at forstyrre os. Men Friffaremæn- 
dene vare ikke faa taabelige, de havde nok Lyst til 
Krigslivet om Sommeren, itaar Vejret er godt, men 
Vinter Krigstog attraaede de ikke. V i forbleve altfaa 
rolige, hvor vi vare, og vi opholdt os her lige indtil 
Fjendtlighederne atter brod ud, altfaa i samfulde 3 
Maaneder. De omtalte Byer horer til Norreherred, 
der er det rigeste paa Als. Bonderne ere i Alminde
lighed Selvejere og ærlige dansksindede Folk. De dyrke 
deres i sig felv udmærkede Jorder med Flid. Det er
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tfcer her m an finder de store F ru gth aver, næ ften en
hver B on d e har en H a v e  paa 1 a 2  T dr. L and, der 
ere beplantede med udmærkede Frugttræer. V ore Folk 
fik her udmærkeve Q v a rterer  saavel hvad Foden angik, 
der er vore S o ld a ter  det V igtigste, som med H ensyn  
til den ven lige O m g a n g , der ere særegen for den alsiste 
B ond e. F o r  hver S o lv a t  betaltes der 1 M k. daglig  
i B esp iisn in g sp e n g e , saa at Bonderne snarere havde 
Fordeel end T a b  ved dem , saameget mere som vore 
S o ld a ter  ere meget v illige  og derfor gjerne hjelpe med 
til A lt, hvorved de kunne være til N ytte.

I  B v e n  O sterholm  ere R uiner af et gammelt 
S lo t ,  der har været et hertugeligt Enkesæde, men som 
alt for længere end 1 0 0  A ar siden er nedrevet under 
Chr. VI. M a n  seer endnu G ra v en e , der imidlertid 
nu blive benyttede til Frugthaver. I  den S k o v , der 
strækker sig 1 M ii l s  V e t (en  „ S tu n d s  G a a n g " ) la n g s  
den nordostlige Kyst for O m ,  finder man ligeledes 
S p o r  a f et lille J a g tf lo t , der nu er omgivet m edkrat- 
bevorede næsten utilgæ ngelige G rave . I  den samme 
S k o v  findes vift nogle a f de storste E lletræ er, D a n 
mark har at opvise.

E fterat have orienteret stg i E gnen , spurgte M a n  
sig se lv , hvad man nu stulde bestille den lange T id ,  
m an havde Udsigt til at forblive der. J e g  havde 
været saa fornuftig at forsyne mig med endeel B o g er, 
der nu kom m ig til uhyre N ytte. V i  ovede d a g lig , 
naar V eiret tillod det, Skytteovelser i den nærliggende
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i  den nærliggende Skov, som jnst egnede sig til S lig t, 
men da Vejret om Vinteren er faa ustadigt og Foret 
paa Als formedelst den lerede Jordbund ved enhver 
den mindste Regn bliver faa flet som det er tænkeligt 
— lagde dette oste Hindringer i Vejen, og der blev 
saaledes Tid nok tilbage, der ikke var optagen as 
Tjeneste-Forretninger.

Hvorledes jeg nu ihjelslog denne Tid, uden at 
kjede mig, forekommer mig at være en Gaade. M or
skabsboger erholdt vi dog tillaans fra Sognebibliotheket i 
Dynneved, der bestyredes as den brave dansksindede 
Skolelærer Hansen. Disse Sognebibliotheker, man 
finder paa Als og i det nordlige Slesvig, skylde nok 
fornemmelig den slesvigske Forening deres Oprindelse, 
og den har herved stiftet uberegnelig Nytte. Læsningen 
er langt almindeligere udbredt her end i nogen anden 
Deel as Danmark, og de Boger, der læses, ere ogsaa 
indholdsrigere end de, der udgjore de andre danste 
Bonders sædvanlige Aandssode. Man vil ikke feile 
meget ved at paastaae, at disse Sognebibliotheker have 
havt en væsentlig Deel i, at den nordflesvigste Bonde 
er sorbleven ubesmittet as det Holstenste Giftstof. Paa 
de fleste Steder har ogsaa „den flesvigste Forening" 
været overmaade heldig med Hensyn til Valget af de 
Mænb, hvem Bibliothekerne ere betroede, thi det er 
næsten overalt almindelig ansete og oplyste Mænb, der 
selv med Iver have sorget for nyttig Læsnings Udbre-

7
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delse. Armeen kom disse Bogsamlinger nu oqsaa til 
Nytte, og vi benyttede dem meget.

Forresten levede man et sandt Eremitliv. Jisvin- 
teren afbred den hyppige Forbindelse med Kjebenhavn, 
og vi maatte neies med nu og da at hore Noget fra 
den evrige civiliserede Verden. V i fulgte med Begiær- 
lighed Rigsdagsforhandlingerne og navnlig de Gjeustande 
som nærmest vedkom os Militaire, almindelig Værne
pligt og Stillingsvæsenet, Valgloven o. s. v. Man 
forundrede sig heiligen over de store Skrig i Anledning 
af September-Loven; man stulde ikke troe, at det var 
den samme Ungdom, der for et Aars Tid siden havde 
yttret saa megen Længsel efter den almindelige Værnepligt. 
Det var klart, at Begejstringen var kelnet, hvilket da 
egentlig heller ikke var saa unaturligt formedelst vor 
sevnige Krigsferelse og den stjæudige Vaabenstilstand, 
der prisgav Nordflesvig til et endnu være Voldsherre- 
demme, end det havde været underkastet i Krigen selv. 
At man i det Øjeblik, man indforte almindelig Værne
pligt, optog Stillingsvæsenet, forekom os at være una
turligt, da derved den Byrde og Pligt, der efter Prin- 
cipet stulde være eens for Alle, med del Samme væltedes 
over fra de Rige til de Fattige, som komme til at 
vove Livet, medens den Rige simpelthen kan befrie sig 
for denne Byrde ved at afsee endeel as sit Gods. Det 
var saameget mere beklageligt, som det fornemmelig stete 
efter Krigsministerens Ønste, og det, fljendt det dog 
ikke kunde være denne ubekjendt, at Stillingsmændene
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i Regelen ere de fletteste Subjecter, der gives. I  ethvert 
Compagni er der i Almindelighed et Par fordrukne 
Menige, som ere Stillingsmcend og afgive et hoist 
sorgeligt Erempel, da de knap kunne hænge sammen 
for bare Drikfceldighed. De ere derfor snarere til 
Skade end til Gavn, eftersom de formedelst den ved 
Drikken foraarsagede Upaalidelighed sjældent ville kunne 
benyttes. Men Hovedgrunden, hvorfor Krigsministeren 
vilde beholde Stillingsvæsenet, var rimeligviis, fordi 
den faste Underofficeersstand tidligere kun paa denne 
Maade havde et anstændigt Udkomme, endstjondt der 
jo vistnok ligesaagodt, om ikke bedre, kunde hjælpes paa 
dem ved en hojere Lonning.

Hvad Forsvaret af Als angik, da besværede det 
os ikke synderligt; der blev kun afgivet yderst faa Kyst
vagter, og der blev iovrigt truffet saadanne Foran
staltninger, at hvis Fjenden virkelig fluide vove en 
Landgang, dette da ftrar kunde bringes til almindelig 
Kundflab over hele Den ved antændte Baal, og en 
anseelig Magt i et Dieblik kunde forene sig paa det 
truede Punct for at afvise Angrebet. I  Tilfælde af 
Angreb skulde Landstormen understotte Armeen eller, 
som det hed i den derom udgivne Befaling, „danne 
Reserven for samme."

Landstormens Organisation var allerede begyndt i 
April f. A. Medens Armeen laae i det Slesvigfle 
udstædte nemlig Kammerherre R i e g e l s  en Opfordring 
til Dens Jndvaanere om at bevæbne og indove sig.

7*
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Alle fandtes villige dertil, og Jndovelsen foregik nu  
fo g n ev iis , idet hvert S o g n  valgte sine O fficierer og 
Underofficierer. H ele Bevcebningen belob sig til mellem 
3  å  4 0 00  M a n d , Unge og G am le, H a lte  og B lin d e ; 
alene Ig e n  S o g n  stillede 3 5 0  M a n d . M andstabet v a r 
deels bevcebnet med Jag tgev æ rer (der findes mange 
udmærkede Krybskytter p aa  A ls )  deels med S p y d , 
senere bleve endeel Bajonetgevcerer, der dog ikke duede 
synderligt, fordeelte imellem dem. D eres  egne J a g t 
geværer vare as disse V aaben  unægtelig de bedste, og 
der v a r i Bevæ bningen lang t flere udmærkede S ky tte r, 
end der forho ldsv iis er i Armeen. E fte r S la g e t ved 
S le s v ig  og A rm eens O verg ang  til A ls deeltog Land
bevæbningen i Kysternes B e v o g tn in g , senere fortsatte 
de hele Som m eren af og til deres O velser under selv
valgte B efalingsm æ nd. Im id le r tid  befalede K rig s 
ministeren i J a n u a r  d. A . ,  a t Landstormen stulde 
deeltage i O m s  F orsvar i T ilfæ lde af Angreb og be
trag tes „som Reserve" for Armeen, underlægges m ilita ir 
B efa ling  og indoves as M ilita ire . M en  til det S idste 
viste de sig meget u tilboielige, da  M an g e  af dem stode 
i den Form ening „ a t  kom de forst ind under det M il i
ta ire , vilde de komme til a t rykke med over,"  i hvilken 
T ro  vore S o ld a te r a f Skalkagtighed bestyrkede dem.

D e  gik derfor til disse m ilitaire  O velser med megen 
Ulyst, og der herstede ingen D iscip lin. E n  O fficieer, 
der saaledes den forste O velsesdag , befalede „S pydm æ n- 
dene a t træde a n "  fik til S v a r : „ ja  n a a r  vore Bym ænd
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komme, stal vi nok troede an," hvorpaa Officeren da 
maatte lade dem troede an byviis. En af Bevæbnin
gens Adjutanter, der sagde til Officieren, at det var 
kun nogle Enkelte, der vare misfornøjede, tilraabtes fra 
Geleddet: „Nej det er ikke nogen Enkelt, det er du for 
gron til at fige min Dreng". Det Vanfieligste var 
at faae dem til at modtage Gevcerer, thi de antoge, 
at naar de forst havde modtaget Kongens Toj, da 
vare de hvervede med det Samme, og Krigsministeren 
havde jo desuden sagt, at de stulde hore til Reserven, 
og de antoge derfor, at de vilde komme til at danne 
Reserve- Batailloner. — Landbevæbningens Cavalleri 
derimod, der for det meste bestod af udtjente Dragoner, 
var ikke alene godt bevæbnet, men ogsaa ret godt indovet.

Det varede ikke længe, forend de i Mængde ude- 
bleve fra Ovelserne og viste saa liden Lyst, at de i 
den daværende Skikkelse ikke kunde være til nogen Nytte; 
hvorpaa Krigsministeren kort Tid efter befalede, at 
Ovelserne siulde ophore.

Hvad nu Armeen selv angik, da havde den ved 
Ministersiiftet faaet en ny Krigsminister nemlig General 
Hansen, der fortsatte Udrustningerne med den samme 
Kraft, som Tscherning, med det denne Mand ejendom
melige stabende Geni, havde begyndt. For vor nær
meste Kreds var General Hansen ikke synderlig be- 
kjendt — vi havde ikke tidligere staaet under ham; vi 
vidste blot, at han d. 28de M aj efter Hedemanns Be
faling havde overtaget Commandoen over en Division,
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og a t han hele Som m eren havde »æret C om m andan t 
p a a  A ls , hvor Aviserne sagde , a t han  v a r godt lid t.

Armeen sorogedes betydeligt ved ny ankomne R e- 
cru tter, faa a l C om pagniernes S ty rke, esterat M a n d - 
siabet i F o raa re t v a r indkaldt, belob sig til 2 5 0  M e 
nige og U ndercorporaler. F o r a t indove det ny ankomne 
M an dflab , blev der daglig foretaget D velser, og de faa 
notwendige Skiveflydninger bleve hyppigere befalede.

D e t forundrede os im idlertid hoiligen , a t alle 
B reve der kom fra  K jobenhavn omtalte Fornyelse af 
K rigen  som usandsynlig; i H æ ren  selv v a r m an  faa 
temmelig oo erbe» tift om a t K rigen  atter vilde bryde 
u d , hvilken O verbev iisn ing  dog ikke synes a t have 
herflet i den overste K rigsstyrelse, thi ellers m aatte  
det ansees for u forsvarlig t, a t Beklædningen i en D eel 
as Armeen ved K rig sto ge ts  Begyndelse v a r faa  yder
lig flet. D a  det nu  endelig berettedes, a t holsteenfle 
S o ld a te r  m ishandlede de troe nordflesvigfle B o n d e r, 
forekom K rigen os aldeles nodvendig, og F a a  tvivlede 
om, a t R egjeringen vilde hævde sin Anseelse ved enten 
a t  sorge for en ny og forbedret Udgave as V aaben - 
stilstanden, hvortil der im idlertid ikke v a r synderlig U d
sigt, eller ved a t optage Fjendtlighederne, hvor u g u n 
stigt end det ovrige sredelflende E u ro p a  vilde see derpaa .

Arm eens S tyrke og In d d e lin g  v a r ester D a g s -  
besaling af 2ben F br. d. A.

I )  D et norrejydfle Arm eecorps (K ro g h , Læsso) 
a )  1 Jngenieurdetachem ent
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b) 4 6# B at. og 2 halve 24#  Granatbatterier,
1 Espingolbatteri.

c )  1ste Cavall. Brig. (Juel) — 3 og 5 te D r. R . 
2 d e n  (Flindt) —  6 Drag. R ., 3 Eska

droner Gardehusarer, 1 Eskd. af 4 D r. R .
d) 1ste In s . Brigade (Hageman) — 1 og 3 R . B .,

2den F. B ., 1 I .  C p., 3die R. I .  Cp.
2den In f . B r. (Wickede) — 13 L. B ., 2den 

R . B ., 1ste F. B ., 1ste R . I .  C.
4de Ins. B r. (Moltke) — 8de, 9de, I lte  L.Bat.

5te og 6te R. B .
5te (Rye) — 6te og 7de L. B ., 12 L. B . ,  4 

Res. B at.
Hele Styrken af det norrejydske Armeecorps var

o m tren t  18000 Mand Infanteri
—   2400 — Cavalleri

med 40 Kanoner.
Il) Flankecorpset paa Als (Bülow -  Flensborg)

a ) 1 Jngenieurdetachement
b) 1 12# og 2 6#  Batterier
c) 2 Eskadroner af 4de Drag. R.
d) 3die In s . Brig. (Schleppegrell) — 3bte, 4de,

5te Lin. B at., 10de L. B at., 3 I .  Ep.
6te In f . Brig. (Meza) — 1ste og 2den L. B at., 

3 Forst. B at., 2det Jceg. 1ste Forst.J. Cp. 
og Styrken af Flankecorpset var omtr. 10000 Mb. Ins.

—  300 —  Cav.
med 24 Kanoner.
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Den active Armees hele Styrke kunde altsaa anflaaes 
t il henved 35000 Mand med 64 Kanoner. Det var 
vel ikke nogen betydelig Styrke og Mange undrede sig 
ogsaa over, at vi endnu 1 Aar efter Krigens Begyn
delse ikke havde en ftørre Armee paa Benene. Bevæb
ningen var god, Tscherning havde allerede ifjor ladet 
gjøre et stort Jndkjøb af gode franste Geværer; endeel 
Spidskuglegevcerer, hvis Virkninger paa en preussisk 
Militairstole ere blevne betegnede saaledes: „D ieSpits- 
kugeln schlagen noch mehr todt als die runden" — 
havde vi allerede erholdt forrige Sommer. Beklæd
ningen derimod var flet; saaledes fik vor Battaillon 
som oftest i Foraaret kun kasseret Tøj, og det var 
ikke sjeldent at Beenklcederne hang i Laser, hvorfor 
ogsaa Soldaterne af 1ste Bat. ved Udrykningen sagde: 
„Kongen gi'cr os ingen Klæder, men det er det Samme; 
thi Skindet er godt", og virkelig saae man ofte det 
dejligste røde Skind, nogen Tydster kunde ønste at 
spidde paa sin Bajonet, titte frem af de lasede Been- 
klæder. Det ældre og nu indkaldte Mandstab fik heller 
ikke s t r a r  Kapper.*) — Armeen var godt indøvet, 
navnlig havde man som sagt i den sidste Tid lagr me
gen Vind paa Skivestydninger, der ere de Øvelser, 
der ikke hyppigt nok kunne gjentages. Thi baade lærer 
Soldaten at træffe og faaer derved T illid  til sig selv

*) Forst da Armeen kom tilbage fra Sundeved dlevc v i for- 
synede med nye Klæder.
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og fit Vaaben og m uberegnelig Mcengde Krudt og 
Bly spares, eftersom Recrutten altiv i Kamp, naar 
han ikke veed, at han kan tree ffe, troer, at det kommer 
an paa Knaldeffecten og derfor skyder alle sine Patro
ner as i Lusten, naar ikke itide Officieren passer paa 
ham. Saaledes faae jeg mangen Recrut d. 5te Juni 
s. A. at ligge bag ved Gjerdet og styde i Lusten, faa- 
snart Osficiererne vendte Ryggen til.

Hvad Osficierbescetningen angik, da var Hæren
tilstrækkeligt forsynet, i det hvert Compagnie havde 4 
å 5; Fordelingen var skeet med storre Skjonsomhed 
end i Fjor, idet de ny oprettede Bat. havde endeel 
ældre og krigsvante Besalingsmænd. Men med Hen
syn til de overordnede Osficierer vare endnu flere paa 
deres Post, som ikke havde erhvervet nogen synderlig 
-Anseelse for krigerist Dygtighed. Der herflede over
hovedet en stor Vilkaarlighed i saa Henseende, idet
Osficiererne afsattes og atter toges til Tjeneste kort 
Tid efter, og Osficierer udnævntes deels i Linien deels 
i Reserven uden saft Princip, atter andre, der vare
afskedigede ved Reductionen, bleve atter optagne i Ar
meens Linie ester deres tidligere Plads. At der blandt 
de subalterne Osficierer herflede megen Misfornoielse 
med alle disse Uregelmæssigheder, er let forklarligt. — 
Tiden rykkede meer og meer frem, vi havde Udsigt til 
anden Gang at komme til at kæmpe med en tydfl 
Rigshær. Vore Folk længtes ester Krigens Begyn
delse, ikke saameget as Kamplyst, som forbi man var

t
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kjed af det hele Uvcesen og onstede jo for jo heller at 
faae en Ende derpaa. Holstenerne morede sig t S u n 
deved ved a t siyde paa forbiseilende Pæresiuder og ved 
a t plage de dansie Bonder.

Henimod S lu tn ingen  af M a r ts  forandredes vor 
Cantonnement, idet Schleppegrells B rigade, hvortil vi 
horte, blev lagt nærmere til Sonderborg, og vi be
gyndte at gjore S trandvag ter langs Sundet. D isse 
V agter smagte os ingenlunde, thi Foret var urimelig 
siet, overalt vare de lerede Veje opftorte og Vejret 
var koldt, raa t og uhyggeligt. V i havde engang V agt
stue i en G aard  i K jær, hvor de Officierer og Under
officerer opholdt sig, fom ikke havde V agt. Fam ilien 
sov i samme Værelse og var gaaet til S en g s. H en
imod M idnat begyndte Commandeerfergeanten at gaae 
i S ovne og a t klæde sig af. D e Tilstedeværende kunde 
ikke bare sig for a t lee, thi alle Sengene vare fuldt 
belagte. D a  han var færdig med Afklædningen, gik 
han op i den S en g , hvor M anden og Konen la a ;  
begge disse vaagnede ved vor Latter og S ergeantens 
ublide T rin . H a n  selv vækkedes nu ogfaa og forlod 
i H ast Sengen, ledsaget af M andens Brummen. Z  
disse D age ankom Efterretningen om at Vaabenstil- 
standen var bleven forlænget 8 D age, og Indryknin
gen vilde faaledes forst finde S ted  d. 3die A pril. E t 
P a r  D age forinden blev hele Schleppegrells Brigade 
indqvarteret i Sonderborg. D en storste Deel af A r
meen samledes paa A ls, kun Cavalleriet og R yes B r i-
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gade forblev i Jylland; man sagde allerede, at Rye 
var -rykket ind i Slesvig. Krigsministeren ankom til 
Sonderborg ledsaget af General Fabvier og flere hoie 
Officierer. Man vidste, at de vilde komme med Damp- 
siibet om Aftenen, og Endeel havde forsamlet sig for 
at fee den franste General. — Det forste Syn indgod 
ikke videre hoje Tanker om ham, han syntes den Aften 
idelmindfte ikke at stille godt paa Benene. Men dette 
kan have vceret tilfældigt, da det er muligt, at de hoje 
Herrer paa Overrejsen havde fornøjet sig med den cedle 
Druesaft, og den franste General hiin Aften mere 
maatte soge at ordne de krigeriste Tanker, der krydsede 
sig i hans Hoved, end at forge for sine rode Been.

Armeens Overgeneral forte ham omkring, for at 
gjore ham bekjendt med Alt. De kom saaledes en 
Dag paa Sonderborg Slot, hvor 10de Bataillon var 
indqvarteret, „for at see Soldaterne cede." Dette er nu 
den Kunst, vore Soldater forstaae sig bedst paa, og 
Fabvier var derfor ogsaa scerdeles tilfredsstillet. Fol
kene betragtede ham natürligen med megen Nysgerrig
hed, iscer stak hans rode Beenklcrder dem i Ojnene. 
Ofsiciererne lagde ikke synderlig Bægt paa ham eller 
tlllagde ham nogen videre Betydning; man var meget 
tilfreds med Overcommandoen. Krogh var en pcen 
og hoflig Mand; han havde i Freden vceret bekjendt 
som en flink Officieer og var temmelig afholdt, saavel 
af Ofsiciererne som af Soldaterne; Læsso var anseet 
som meget indsigtsfuld, og næsten Alle var overbeviste
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om, at han vilde vide at benytte de E rfaringer, han  
havde gjort i det forrige K rig sto g .

O m  Form iddagen den 2den A pril havde v i ikke 
endnu faaet nogen Ordre til a t stille den nceste M o r 
gen, men da det rygtedes, „ a t Schleppegrell h o s sin 
V æ rt havde bestilt sin Kaffe til K l. 2  nceste M o r 
gen", faa gjorde nu A lle ligesaa, da man var sikker pan  
at Ordren vilde komme.

B efalingen  kom seent paa Aftenen, og nceste M o r 
gen K l. 3  begyndte vor B rigad e at rykke over. S o l 
daterne vare velfornoiede ved Udsigten til nu snart at 
faae Ende paa H istorien. V i  vidste ikke bestemt, a t  
R igstropper vare rykkede ind i S le s v ig  og troede, at 
vi for det forfte kun vilde faae at bestille med H o l
stenerne, og glædede o s  derfor til i det mindste at komme 
til F lensborg.

Schleppegrells B rigad e  marscheerte ad Apenrade 
V eien og gjorde ved S a ttr u p  H old t en T im es T id , 
forat 6te B rigade (M ez a ) , der passerede P ontonbroen  
efter o s , kunde komme i H øjde med o s . B egge B r i 
gader marscheerte fremad nogen T id ,  og det var o s  
egentligt ikke ret klart, hvor vor B rigad e stalde hen; 
først da v i foretoge en S v in g n in g  blev det tydeligt, 
at v i stulde foretage en om gaaende Bevægelse. M en  
vi kunde kun bevæge o s  langsom t fremad, efterdi det 
gjennemstaarne T errain fordrede en om hyggelig Afsø- 
gelse; og da vor V ej, eftersom det var o s  der stulde 
o m gaae, var længere end den V ej M eza s B r ig a d e
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havde at tilbagelægge, maatte han marschere sorholds- 
viis endnu langsommere, for at begge Brigader stedse 
kunde vcrre i  Hojde sammen.

Henad Formiddagen herte vi tunge Dren som fra 
Havet, det var Fregatten „Havfruen," der fægtede med 
et fjendtlig Batteri ved Egensund; lidt efter hertes 
ogsaa Geværsiud, og det meldtes, at Meza,  efterat 
være kommen til Udkanten af Byen Adsbel, havde 
truffet Holstenerne der og givet sig i Engagement med 
dem. For Meza bestod nu Kunsten t, at vedligeholde 
Fægtningen saalænge, indtil Schleppe gr e l l  med sin 
Brigade havde fuldfort den omgaaende Bevægelse. Men 
det lykkedes ham ikke; hans Folk, der for det meste 
bestod af de sjællandste Batailloner, gaae paa, hvor de 
kunne, og Holstenerne, der stode med en Styrke af 
omtrent 5 å 6000 Mand, trængtes snart tilbage til 
Skoven ved Graasteen, og ligesom vi vare circa 1000 
Alen fra Vejen, der forer fra Graasteen til Quars, 
kjorte et holsteenst Batteri bort i storste Fart uden 
engang at siyde paa os, der gik i Colonner, hvilket 
synes at tyde paa, at Fjenden var bleven overrasiet. 
V i assiare derfor ingen fjendtlig Afdeling, men toge 
nogle enkelte Fanger. Fjenden flygtede til Quars, hvor 
det ersaredes, at hans Hovedstyrke var samlet. V i 
havde ventet at gjore en god Fangst og bleve derfor 
betydeligt lange i Ansigterne, da vi saae det holsteensie 
Batteri kjore vor Næse forbi i en saa kort Afstand.

V i gjorde nu Holdt og stode flere Timer uvirk-
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somme, indtil vi endelig ud paa Eftermiddagen fik 
Ordre til at udstille Feltvagter. Jeg ledsagede Capi- 
tainen, som gik ud for at oversee Terrainet og om 
muligt bestemme de Stillinger, Feltvagterne skulde ind
tage. Her traf vi nogle Menige af 2det Jægercorps, 
der endnu vare forblevne i den Kjæde, de under Kampen 
havde dannet. De fortalte, at de havde fanget en 
holsteenfl Hornblæser, der havde kastet fig paa Jorden 
og ikke gad tage Flugten. Det var en lang „provi
sorisk" Rad sagde de, men bagpaa bar han den tydffe 
Kokarde. — Den Stilling Feltvagterne skulde indtage 
var ingenlunde misundelsesværdig, man havde intet fast 
Stottepunct og svævede ligesom mellem Himmel og 
Jord. Mor fet faldt paa. Vejret var koldt og raat, og 
Terrainet var man saagodtsom ubekjcndt med. Felt
vagterne indtoge endelig deres Stillinger saa godt det 
kunde skee, naar man ikke fjender Egnen, hvor man 
staaer og det tilmed er bælmorkt. Men et Ojeblik efter 
fik vi Ordre til at inddrage vore Poster og marschere 
tilbage. V i havde nu den samme Vanstelighed med at 
finde Posterne, som vi havde havt med at sætte dem ud. 
Der er noget hoist uhyggeligt ved saaledes at staae forLud og 
koldt Vand, hvor man, hvis Noget indtræffer, er nodt 
til at lade Alt komme an paa Tilfældet, og det var 
paa dette Sted saameget ubehageligere, som Holstenerne 
om Dagen kunde see vor svævende Stilling og for
medelst deres eget Bekjendtstab med Egnen lettelig 
frembringe Forvirring mellem os.
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Soldaterne knurrede, da de ffulde gaae tilbage; 
Beboerne havde om Dagen modtaget os med Glcede 
som deres Befriere, og det kunde derfor ikke Andet end 
ærgre Soldaterne atter at flulle forlade dem. Imidlertid 
var det vistnok det ene Rigtige, at vi gik tilbage, for 
at indtage en stærkere og mere concentreret Stilling. 
Forpostlinien gik fra Adsbol til Aften for Blans. Vor 
Bataillon indqvarteredes i Sattrup, hvor den ankom 
K l. 12 om Natten.

Næste Morgen den 4be April fik vor Bataillon 
Befaling til at aflose 3die Bataillon i Forpostlinien 
ved Ulderup. 3die Bataillon havde maattet indtage 
sin Forpoststilling om Natten i et aldeles nyt Terrain, 
som vi endnu kjendte mindre til end Egnen vest for 
Graafteen, da vi dog havde seet denne ved Dagen — 
man havde derfor maattet udstille Feltvagterne om Natten 
paa Maa og Faa og fljondt man ellers ved at overflue 
en Egn kan flutte sig til, hvor Feldvagterne maa staae, 
varede det dog en Stund, inden vi fandt dem. Vort 
Compagni dannede Forpostliniens hejre Floj og naaede 
ud til Alssund, men vi havde den Fordeel, at flulle 
udstille Feltvagterne ved Dagen, og kunde saaledes ind
tage en mere holdbar Stilling, end det havde været 3die 
Bataillon muligt. Denne Dag flete intet Nyt hos vs; 
langt borte herte vi opad Middagen Skydning, det var 
en lille Forpostfægtning paa vor Linies venstre Flej, 
der dannedes af 6te Brigade (M  ez a), som Tydflerne 
recognoscerede. Disse havde meget rigtigt om Natten



—  112 —

villet angribe vor Stilling mellem Grüngrift og Graa- 
steen, men bleve betydeligt narrede ved at finde Egnen 
forladt.

En lille Allarmering fandt ogsaa Sted hiin Dag 
foranlediget ved et Par af hine kostelige militaire Med
lemmer, hvormed Armeen for nylig var bleven forsynet, 
nemlig Trainkudste. Et Par af disse, der vare Ofsi- 
ciersoppassere og horte til vor Battaillon vare nemlig 
bievne trætte paa Marschen fra Adsbol tilbage om
Natten, og vare uden videre blevne liggende udenfor 
Forpostlinien. Om Morgenen begave de sig paa Vejen
hjem, og toge Noget af deres Herrers Toj paa, men
bleve i  de forunderlige Dragter af vore Folk antagne 
for Fristaremcend, da de ikke svarede paa Anraabningen. 
De stakkels Fyre vare ncer komne i en dobbelt I ld ,  
var ikke en Patrouille kommet til og havde taget dem 
under sin Varetægt.

Den folgende Nat var vor forste Forpostnat i dette 
Felttog. Jeg stal ikke nægte, Begyndelsen var ubehagelig. 
Natten var lang, mork, man fros, og vilde under andre 
Omstændigheder have onffet sig Fanden i Vold, hvis 
ikke den Spænding, man befandt sig i ,  havde ladet 
Tiden glide rastere og virket oplivende paa det trætte 
Legeme.

Skjærtorsdag-Morgen aflostes de forreste Brigader 
Meza  og Schleppegre l l  af Brigaderne Kr abbe  
og Thes t r up ,  der rykkede frem i forste Linie. Vor 
Bataillon gik tilbage og indqvarteredes i  Suurlykke,
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men Hvile nod vi ikke, da Fjenden denne Dag rekog
noscerede Centrum af vor Linie. Det var endnu kun 
Holstenerne, vi havde at gjore med; de angrede, for
inden endnu Mezas Brigade var bleven afløst, hvorfor 
ogsaa 2det Jcegercorps i Begyndelsen deeltog i Fcegt- 
ningen. I  Kampen deeltog fornemmelig 1 Compagni 
af 2ben Reserve-Bataillon, men det var kun Børneleg. 
Holstenerne vare blevne kaade, fordi de nu havde faaet 
Rygstød ved de bag dem staaende Rigstropper og vilde 
Versor more sig lidt. Vor Kjcede, navnlig Midten og 
venstre Fløj veg i Førstningen Lidet, men gik firår 
efter frem igjen. Tabet paa begge Sider var ubetydeligt. 
Schleppegrel l s  Brigade, der samlede sig paa 
Allarmpladsen, gik i sit Cantonnement, saasnart vi 
havde vor gamle Stilling.

Den næste Dag var Langfredag. De to foregaaende 
Dage havde Fjenden recognosceret venstre Fløj og Cen
trum ; vi nærede derfor ingen Tvivl om, at paa denne 
Dag enten idetmindste vor højre Fløj skulde angribes 
eller maastee et fuldstændigt Slag blive leveret. Om 
Morgenen Kl. 3 stod Armeen opstillet i Slagorden; 
i 1ste Linie Brigaderne Krabbe og Thesl rup,  i 
2den Linie Brigaderne Schleppegrel l  og Meza, 
endelig stod Brigaden Mol t ke  som Reserve paa 
Düppelbjerg.

Skjøndt der ikke om Morgenen mærkedes til noget 
Fjendtligt, forblev dog Brigaderne i Slagstillingen. 
Vort Compagnie detascheredes som Bedækning for Bat-

8
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leriet Jessen og vi befandt os paa de samme Steder, 
hvor vi fægtede den 5te Juni f. A .; saalidet eller om 
man v il saameget havde vi vundet ved forrige Aars 
Krig og det diplomatiste Skriveri, at man atter kunde 
ligge og flagte hinanden paa det samme Sted! Forst 
henad Middag — det er Tydsternes sædvanlige An
grebstid og det er slemt for dem, thi den banste 
Soldat bliver gal i Hoveder, naar han stal forlade sin 
Middagsmad sot ,, aadanne Kjeltringers Skyld" — 
angrebes Forposterne, der stode Noget fremstudte foran 
Ulderup. Disse dannedes fornemmelig af 2den For- 
stærkningsbataillon, 3die Reserve Jæger-Corps og 3t>te 
Referve-Battaillon.

Den fjendtlige Styrke, der angreb os, var for
nemmelig den hannoveranste og sachsiste Brigade under 
General W y n n ecken; den bayerste Brigade dannede 
Reserven. Tydsterne havde saaledes ftor Overvægt i 
Henseende til Tallet, ligesom de vare forsynede med endeel 
Kanoner. De angreb med Kraft og vi maatte vige 
paa hele Linien. Egnen ved Ulderup er ikke flet faa 
forsvnet med Hegn som de fleste Steder i Sundeved, 
og Tydsterne vare derfor snart Herrer over Byen. 
D u  P l a t ,  Chefen for 2den Forstærkningsbattaillon 
sendte sin Adjutant til General B  ü l o w, for at erholde 
Forstærkning, men del vilde denne ikke indlade sig paa, 
thi han vilde ikke vise Fjenden vor Styrke og Forposterne 
maatte altsaa hjælpe sig selv. Bore 3 omtalte BataiK- v 
loner vidste nu, hvad de havde at rette sig efter; drev
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de Tydsterne tilbage, var Wren alene deres. 4 Piecer 
af Batteriet D i nesen  holdt udmcerket Stand, stjondt 
Kjæden var veget betydelig tilbage.

Endelig gaaer vor Styrke under virksomme Hurra'er 
fremad; du P l a t  fætter sig i Spidsen for sin Ba
taillon. Hans Folk, der beftode as ganste unge Sol
dater, der for forste Gang sortes i Ilden, fulgte uforsagt 
deres kjcekke Forer, som stjondt to Gange saaret vedblev 
at commandere. De andre Afdelinger opfyldte ogsaa 
fuldkomment deres Pligt. 3die Reserve Jceger-Chor 
havde en speciel Grund dertil, Erindringen fra Hop
trup forrige Aar havde nedsat Corpsets Anseelse, som 
nu blev gjenoprettet. Tydsterne flygte stjondt overlegne 
i Tal, da de see at det er vor Alvor, at vi ville frem, 
idet de efterlade endeel Døbe og Saarede paa Valdpladsen. 
Dinesen  muntrede dem paa Flugten med cn liflig 
Regn af Granater.

T h e s t r u p s  Brigade var kun svagt bleven an- 
greben, men nmatte naturligviis, da højre Floj trængtes 
tilbage, ogsaa vige. Paa Fremrykningen havde 1ste 
Forstærknings-Bataillon nærafstaaret en fjendtlig Af
deling, der var inde i Skoven, men 13de Bataillon 
stræmmede dem for tidligt bort ved dens Hurraraab, 
faa at Afdelingen undslap med Tab af nogle Mand, 
der fandtes liggende i Skoven ved Siden af en stor 
sort Puddelhund, der ogsaa var bleven studt. Det var 
en stakkels ustyldig tydst Regimentshund, der bar en

8*
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Plade om Halsen med en Angivelse af, hvortil den 
horte.

Vort Compagnie var som tidligere sagt detascheret 
som Kanonbedækning, men Ingen af Sch l eppeg r e l l s  
Brigade kom i Kampen, eftersom B ü l ow  udtrykkelig 
neglede at sende Forstærkning. Efterat vi vare komne 
til det anviste Sted, kom Sch l eppegr e l l  hen til os 
for at instruere Capitainen om Artilleriets Retraile- 
Linie o. s. v. Han talte til Folkene og spurgte dem. 
om de havde faaet Proviant „Jou Tak, Hr. General" 
var Svaret. Folkene flokkede sig om det Sted, hvor 
han holdt for at give Capitainen Jnstrur i Tilfælde 
af Angreb; i Taushed lyttede de til hvert af hans 
O rd; det interesserer altid forud at vide, hvad man 
har at gjore. Da han var redet bort, begyndte Sol
daterne at tale om Stillingen og drosle hinandens Ord. 
„Det er Fanden ta' mig en Karl, der kjender sin 
S tilling , man kan nok hore at han forstaaer sine 
T ing ," sagde T a  a r s ,  en af Compagniets Menige, 
som jeg tidligere har omtalt. S c h l eppe g r e l l  var 
i  hoj Grad Soldaterne kjær, han forstod paa en ukunstlet 
Maade at tale med dem, og naar det gjaldt havde han 
altid et Par fyndige Ord paa rede Haand, ligesom han 
ved sit Erempel havde givet mange Prover paa Tap
perhed. Krigerisk Dygtighed og Bestemthed lyste ud af 
hans Ord, og saa ofte man saae ham i travl Virk
somhed at flagre afsted paa sin vælige Ganger, maatte 
man beundre den Virksomhed og Livlighed, der var
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udbredt over hele hans Person. Han maatte indgvde 
Enhver T illid.

kompagniet lod fom det var hjemme og gjorde sig 
det hyggeligt, som man kunde i det forbandede kolde 
Vejr. Middagsmaden blev kogt, anrettet og ikke sorglemt 
at fortæres. Den omtalte T a a r s  havde hiin Morgen 
drukken lidt formeget, og hans Kammerater begyndte 
at gjore sig lystige over ham, men T a a r s  lod sig 
ikke faa let siaae as Marken. „ I  tale nok om hvad 
man drikker, men ikke om bvad Tørst man har, og 
forresten, hvad enten I  sige, at jeg er drukken eller ej, 
er jeg dog altid Karl for at indtage min Stilling, 
naarsomhelst Capitainen befaler" og virkelig var han 
altid paa rede Haand hvor det gjaldt. Hans Beru
selse steg aldrig højere end til Gemytlighed; hvor træt 
han end kunde være, var han altid munter. Et Dje- 
bltf efter fatte han sig ned, men var faa uheldig at 
komme til at brække sig ned ad Kappen. Saafnart 
hans Kammerater bemærke disse tvivlsomme Pletter 
paa Kappen, lee de ad ham; men T a a r s  er ikke 
raadvild, han trækker udemærket fin Smørdaase op af 
Lommen, idet han siger: det er dog Helvedes med det 
Madfidt, saadan det løber ud paa Klæderne." Til# 
stuerne vare nærved at fæste Lid til denne Forklaring, 
hvis ikke T a  ar s 's  Slof, en lille tør Størrelse, havde 
bemærket Fiffet og svaret: „ja vist er det dit Madfidt, 
men det har da først været i D ig."

Da Slaget var forbi, gik vi hjem i vort Qvar-
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teer. Tabet paa hiin Dag havde ikke været ubetydeligt, 
navnlig af Officierer, der syntes altfor hensynslost at 
give sig selv t il P r i is ,  hvilket maaffee hiin Dag var 
meer nodvendigt formedelst Fjendens Overlegenhed i 
Tal. Resultatet for os var glimrende; thi de Tropper, 
der kjæmpede, havde for enten flet ikke eller dog ube
tydeligt været i Ilden — og Fjenden maatte aabent 
anerkjende vor Tapperhed, han kaldte hiin Kamp „die 
schlimme Affaire bei Ulderup."

Loverdag Morgen stod Brigaden samlet paa sin 
Allarmplads, og her horte v i Efterretningen om Affæren 
ved Eckernforde. Det var Alle et Haardt S la g , og det 
syntes virkelig af den Modloshed, man sporede hos 
næsten Alle især de M ldre, at Danmarks Frelse alene 
beroede paa et Par Skibe. Tabet var stort, det lader 
sig ikke nægte, men Herre Gud om vi end maae betale 
vore Erfaringer lidt dyrt, kunde man dog deraf vente 
sig rige Frugter. Marinen var bleven forkjælet ved 
Folkets Abekjærlighed, den vegeterede ved Mindet om 
Fortids Bedrifter og trængte til en Lære, og at det 
skete paa Folkets Bekostning var ikke meer end billigt, 
thi det var det, der havde forkjælet den. Den tabte 
unægtelig Noget af sin Anseelse, men fik med det Samme en 
Spore til at oprette den, hvilket var saameget fordel
agtigere, som den baade kan og v il det. Hvor bekla
geligt Tabet end kunde være, maatte man dog ikke tabe 
Modet; det er i Modgang, man kjender den modige 

Mand.
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Jeg stal ikke nægte, at jeg ved dette Budstab blev, 
' ligesom jeg havde faaet en Spand koldt Vand ned ad 

Ryggen; men gjort Gjerning staaer ikke til at ændre, 
man maatte finde sig i Skjæbnen, som den var, og 
gjore sig Umage for at see Sagen fra dens lyse Side. — 
Paa Soldaterne gjorde Historien intet synderlig Indtryk, 
de havde intet Begreb om Tabets Størrelse. Folgende 
Samtale mellem to Soldater hortes htin Morgen: 
Har du hort, Slof, at vi have mistet 2 Skibe? »Saa, 
har vi det, men vi tog jo 8 tydste Skibe forleden 
D ag ," „8 Skibe siger du, er det sandt", spurgte den 
Forste. Ja det stod til at læse i Aviserne« „Ja  saa 
bliver det nok ikke ved det," var den Forstes Trost.

JblandtOsficiererne udbredte dette sorgelige Budstab 
i Almindelighed en dyb Alvor, man droslede Tabets 
Storrelse, hvem Skylden maatte tillægges, hvilket man 
dog endnu ikke kunde have nogen bestemt Meping om, 
for de nærmere Omstændigheder vare bekjendte. Man 
formodede, at Toget var foretaget for at allarmere den 
tydste Hovedlejr, der da befandt sig i Flensborg, og 
at v i,  hvis Alt var spændt heldigt as, vilde have 
leveret Tydsterne et storartet Slag. Dette glædede os 
forsaavidt, som det tydede paa, at Krigen stulde fores 
energist.

Geværerne vare satte i Pyramider; Enhver op- 
sog te sine Bekjendte, men den almindelige Munterhed 
og Lystighed, der ellers pleier at herste ved saa store 
Troppesamlinger, var borte. Nær ved Samlingsplad-
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sen laa store Dynger af Vaaben, der mindede om den 
foregaaende Dags Kamp; vi eftersaae alle disse Vaa- 
ben og Cbacots, for at erfare, mod hvem der var ble
ven kjæmpet. Inde i Sattrup Kirke laa de afsjcelede 
Legemer af henved 40 Krigere, tvdsie saavelsom danffe; 
iblandt disse var Lieutenant J a h n , bekjendt som en ind
sigtsfuld M ilita ir. Han havde endnu ikke overtaget Com- 
mandoen over det for ham bestemte Compagni, men bed
tog desuagtet i Kampen, for ligesom forud at vise sine 
tilkommende Underordnede, hvad Aand, der besjælede 
ham. Bleg og smuk i Doben laa han udstrakt paa 
det kolde Steengulv, gjennemboret as en hnrtigdræ- 
bende Kanonkugle.

Om Middagen gik vi tilbage i vort Qvarteer. 
Generalerne holdt Krigsraad i Stenderup; hvad der 
afhandledes vidste vi ikke; men om Aftenen fik vor Ba
taillon Befaling til at udsætte Vagter i en tilbage
trukken Stilling langs med det Bakkeftrog, der over 
Cosmus Molle strækker sig paa tværs over næsten 
hele Sundeved.

Maanen stod paa Himlen i sin fulde Glands og 
oplyste hele Egnen, der her fremtræder i kraftige Bugt
ninger, gjennem hvilke en lille Bæk snoer sig i mange 
Krumninger. Krigerens Oje fryder sig i saadanne 
Ojeblikke; thi Egnen frembyder en herlig Forsvarsstil
ling ; det er paa flige Steder man onfier at angribes.

De Afdelinger, der om Dagen havde dannet den 
yderste Forpostlinie, gik tilbage gjennem vor Linie; og-
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faa vi fik den nceste Morgen Befaling til at gaae til
bage. Med Sorg forlove vi denne Stilling, for endnu 
at komme nærmere og nærmere til Als.

Paafle Sondag henad Middag stod hele Armeen 
paa Düppelbjerg. Om vi flulde flaaes eller ikke, var 
os temmelig ligegyldigt, man var bleven flov ved den 
idelige Tilbagerykning og flammede sig ved om et Oje- 
blik igjen at være i Sonderborg, hvilket man alt for* 
udsaae vilde blive Tilfældet. Hvo vilde troe os, naar 
vi fortalte at have sejret ved Ulderup og ikke benyttede 
Sejeren, men tvertimod stedse gik tilbage? Rigtignok 
stode vi opstillet i Slagorden, ligesom for at tilbyde 
Fjenden el Slag, men det var kun Spilfægteri. Fjen
den var nok ikke faa taabelig, at angribe os der, hvor 
han var sikker paa at faae Prygl; thi ikke blot er 
Düppelstillingen selv udmærket derved, at den tilsteder 
en fortrinligere Anbringelse og Virkning af talrigt Ar
tilleri, end der tilbyder sig for Fjenden, men begge 
Stillingens Floje kunne finde kraftig Understottelse, den 
ene fra Soen, saaledes som det flete d. 5te Juni f.A., og 
den anden fra de faste Batterier paa Als. Krigs
ministeren opholdt sig i Sonderborg, han sendte henad 
Middag Befaling t il, at vi fluide gaae tilbage til 
Als.

I  det Slagstillingen forlodes, og den storste Deel 
af Armeen gik tilbage til Als, havde man med det 
Samme opgivet Düppelstillingen; thi den svage For
postlinie, der stod strar hiinsides Bjerget, kunde kun
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betragtes som iagttagende. Vel kunde Forposterne om 
Dagen maaffee nok holde deres Stilling, men ved et 
natligt Angreb vare de udsatte for strar at kastes t il
bage, saaledes som det senere viste sig.

I  militair Henseende var Opgivelsen af Diippel- 
stillingen vigtig, ikke saameget, fordi Tydsterne, naar de 
vilde det, efterat vcere blevne Herrer over Kammen 
af Bakken, derfra kunde bestyde Sonderborg, som fordi 
det Sundevedste saa at sige udgjorde Hjertet as deres 
Operationslinie, som de fremfor Alt maatte sikkre, ikke 
at tale om, at Erobringen af Als, hvis de for Alvor 
havde tilsigtet den, derved lettedes dem betydeligt. Der
til kom, at det syntes fordeelagtigere for os at fore 
Krigen i Slesvig, som Fjenden naturligviis vilde staane 
saameget som muligt; at han ikke vilde staane Jylland, 
kunde man vcere temmelig sikker paa. Del Sundevedste 
dannede for os et fast Udgangspunkt, som vi nu fri
villigt opgave, idet vi tillode Tydsterne om ikke at 
laase Doren af saa dog at lukke den til.

I  politist Henseende var det vigtigt, fordi vi 
uden at vcere tvungne dertil gave den Deel af Slesvig, 
som vi dog kunde forsvare, blot for Fjenden. Gene
ral Rye, der havde gjort Indrykning i det Slesvigste, 
overvundet Jnsurgenterne ved Haderslev og var an
kommen i Ncrrheden af Apenrade, fik ogsaa Befa
ling til at gjore omkring og gaae tilbage til Jylland. 
Slesvig var 8 Dage efter Krigens Begyndelse rom- 
met uden Svcrrdflag.
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Sporgsmaalet om Düppelstillingen var saaledes 
ikke alene politist, men i hoj Grad militmriff. Det 
var i sidste Henseende, at Sporgsmaalet var bleven 
afhandlet i Krigsraadet i Stenderup; der fortaltes, at 
de fleste Generaler havde stemt for at forsvare Stillin
gen — men Krigsministeren vilde opgive den. Grun
den hertil var vel fornemmelig, at ogsaa Frederits 
fluide forsvares og, at man ikke antog vor Styrke til
strækkelig til at besætte og holde begge Punkter. Men 
Armeens Styrke var 35000 Mand, deraf syntes os 
20000 tilstrækkelig til det Sundevedfle og 12000 til 
Frederits, og de ovrige Tropper kunde da været anvendte 
til Streifcorps, der fluide agere i Jylland, snart i 
Fjendens Front snart i hans Flanke; saadanne flyvende 
Corps kunde maaflee have gjort Fjenden langt mere 
Afbræk og Skade, end hele Ryes Afdeling var istand 
til. Dertil kommer, at det havde staaet i vor Magt 
i de 8 Dage, vi opholdt os i Sundeved, at forflandse 
Düppelbjerg, der -jo næsten maa kunne gjores til en 
lille Fæstning og forsyne det med Blokhuse, hvorved vi 
havde vundet den Fordeel, at Forposter kunde indtage 
en mere tilbagetrukken Stilling og Forposttjenesten 
derved medtage mindre Kræfter. Arbeidskraft manglede 
os ikke; Brigaden Moltke stod paa Düppelbjerg, og 
havde ikke været i Kamp; den kunde med sine 5000 
Mand i 8 Dage have frembragt langt bedre Fæstnings
værker end de ubetydelige Jordvolde, vi fandt opkastede
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ved vor Tilbagekomst. Behøvedes endnu flere Ar- 
beidskræfter, kunde de tages fra Als.

Det havde været umuligt for Tydsierne at gaae 
saa langt eller saa hurtigt frem, naar vi havde eu 
vel forsiandset S tilling  i det Suudevedsie, øg vi havde 
foreløbige« ikke behøvet at anvende saa mange Kræfter 
i Frederits eller det sydlige Jylland. Om nu Opgi
velsen af denne vigtige S tilling  ikke var en strategisi 
Feil, maa Mænd af Faget bedømme; for de mere 
Underordnede syntes det saaledes. — Den 12te April 
kom vort Compagni ud som Bedækning for en Deling 
af Batteriet Jessen, der kjørte op i de Forsiandsnin- 
ger, der vare anbragte paa Kaminen af Bakken; Tyd
sierne stode kun 3 ä 400 Alen fra vor Forpoftlinie, 
altsaa paa denne Side Düppel By. Kanonerne dund
rede af og til løs, naar en større fjendtlig Trop kom 
tilsvne. Henad Middag bemærkede vi paa en høj 
Bakke syd for Düppel en talrig Mængde Officierer; 
det var den fjendtlige Generalstab, der rekognoscerede 
Egnen til den næste Dags Angreb. Henad Aften 
foretog B ü l o w  en lille Recognoscering med 1 fte lette 
B a t., der gik gjennem Düppel og strar tilbage igjen. 
Mørkningen faldt paa; de paa Bjerget posterede Ka
noner kjørte bort og vort Compagni fik Befalin; t il 
at besætte det sondre Brohoved. Paa Tilbagemar chen 
talte Officiererne om, at det nok kunde være, at Fjen
den om et Oieblik, naar han kunde forudsætte, at vi
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Dare gaaede tilbage, vilde hcevne sig og igjen gjore 
et Angreb. Han opsatte det t i l  næste Morgen.

3die Jægercorps havde hitn Nat Forposttjeneste. 
Efter den fornødne Brevverling mellem Communalbe- 
styrelsen paa Maanen og Intendanturen, havde denne 
overtaget Belysningen, hvorfor det var bælmorkt. 
Forpostcommandeuren havde anordnet Stillingen for 
Posterne paa Kammen af Bakken og ikke nedenfor 
samme, hvorved det blev Posterne nmneligt at fee den 
sig nærmende Fjende. Endnu forend det blev Dag, 
førte vi Skud, og i faa Bieblikke ojnedes talrige 
Lysglimt i den morke Nat.

Feltvagterne bemærkede forst Fjenden paa faa 
Alens Afstand; hans Hovedangreb flete fra Graasteen 
Vejen faa pludseligt, at de derværende Poster vare 
gjennemborede, forend de fik T id  t i l at sivde; deraf 
kan man gjore sig et Begreb om Angrebets Pludselighed. 
Vore Tropper trak sig fægtende tilbage til Brohovedet, 
forfulgte af Fjenden, der nærmede sig os,t en Frastand 
af 500 Alen, hvor de forbleve bag et Hegn og fyrede.
N u var det blevet D ag, og vore faste Batterier og 
Kanonbaade begyndte at fyre. En vedvarende og fryg
telig Kanonade vedligeholdtes fra vor Side. Vore 
Skud var ypperlig rettede. 2 Gange faae jeg en Kugle 
flaae ned i  en tæt fjendtlig Colonne, der nodvendigen 
maatte passere en Aabning i et Hegn. Ligesom de flog 
ned i Rækken kunde man opdage en stor Forvirring, *
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og Fjenden skyndte sig a t bortbringe dem af de S a a r -  
rede, de kunde tage med sig.

H enim od K l. 6 opkjorte Fjenden en stor M cengde 
K anoner og beskjod de faste B a tte rie r nord for S o n 
derborg heftigen men uden V irkning. A rtillerikam pen 
varede kun en halv  T im es T i d ,  da F jenden f ik  det 
for varm t og trak sine K anoner ud a f K am pen. D e t 
bemcerkedes, a t han havde efterladt een K ano n  og 10de 
B a ta illo n  fik derfor O rd re  til a t bemægtige sig den 
og forsvare den saalcenge, indtil en Forstilling v a r 
b rag t ud. M edens det 4de C om pagni dannede Reserven 
gik de 3  andre  C om pagnier ra fl frem til Angreb under 
deres kjække Compagnichefer og vand t sn a rt saameget 
T e r r a in ,  a t den forladte K anon  kunde paapro tses i 
Lce af deres Kjcede. M a n  saae n u , a t Fjenden havde 
efterladt een K ano n  t i l ,  hvorfor den medfolgende A r- 
tilleriofficier i en F a r t  fik hentet en Forstilling  til —  
og begge K anoner bleve saaledes vort B y tte .

D e n ,  hvem disse Trophceer fornemmelig vare at 
ti ls ir iv e , vare de faste B a tte r ie r  p a a  A ls og dernæst 
de 3 C om pagnier a f  10de B a t ta i l lo n ,  der m aatte  ud
holde en heftig I l d ,  indtil K anonerne vare b rag t tilbage.

H erm ed v ar p aa  en M a a d e  Fæ gtningen forbi, thi 
den K am p der forefaldt, da 3de B a ta illo n  fluide overtage 
Forpostlin ien, v a r ubetydelig fljendt m an p aa  begge S id e r 
odslede med K ru d t og B ly  i M æ ngde, uden a tg jo re  hver
andre synderlig S k u d e ; den blev betragtet som en Lystfægt
n ing , hvori ogsaa nogle Soofficierer deeltoge, som for
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Moersiabs Skyld gik ud i Kjæden for at prove de 
maa Kugler. Vort Tab denne Dag var omtrent 50 

Mand, Saarede og Dode. En haardtsaaret Officier 
forlod Valdpladsen ledsaget af sin Oppasser, en Train- 
kudst, for at begive sig til Ambulancen. Da han paa 
Veien mærkede, at Kræfterne forlode ham, sagde han 
t il Oppasseren „læg mig ned, jeg mærker, at jeg maa 
doe;" men Trainkudsten svarede meget fornuftigt: »Aa, 
kan D i itte blive et Oieblik, nu er vi der ftrads."

De Tropper, der hiin Dag kjæmpede mod os, 
vare den baierffe og sariste Brigade, medens Hanno- 
veranerne stode som Reserve. De floges forholdsviis 
godt, thi de kom i en morderisk I ld . v. der T a n n  
forte Avantgarden, og han var selv inde i et af de 
Huse, som ligge 4 å 500 Alen fra Brohovedet. Be
boerne laae paa Gulvet langs Væggen, de havde ikke 
faaet Tid til at flygte; han beklagede dem og sogte at 
tröste dem.

Hos en dræbt Sarer fandt vi et Brev til hans 
Hjem, strevet fra Byen Slesvig, hvor han sagde at 
Jndvaanerne vare' danstsindede og forgiftede Maden, 
faa at man ikke turde spise den, hvilket synes at vise 
at Stemningen blandt de tydfie Tropper just ikke var
den bedste. Et saakaldet „Bestyrtelses Brev" fandt vi 
navnlig hos flere Bairere; i disse lovedes der dem 
»i Guds, Christi og den hellige Aands Navn, at de 
aldrig, itaar de bar dette Brev hos sig, stulde blive 
saarede eller dræbte", men der var opstillet saamange
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Betingelser for denne undergjorende Virkning, at det 
er troligt nok, at det sjældent kunde virke. De Tyd- 
stere, hvis Toj vi undersogte, vare faa sparsomt forsy
nede med Klæder, at man maatte fordanses over, at 
de kunde udholde det forbistrede kolde Vejrligt. Uldtøj 
havde de Intet af; i Tornistret laa sordetmeste kun et 
Par linnede Stromper og en Pjalt, der stulde forestille 
en Skjorte. Derimod lod deres Fodtoj til at være 
durabelt Arbejde; thi Saalerne vare overalt beslaaede 
med utallige Som.

Tydsterne vare nu i Besiddelse af Kammen af 
Bakken, vore Forposter udstilledes i en Rundkreds om
trent 7 ä 800 Alert fra Brohovedet, og vi vare faa- 
ledes indskrænkede til det strængeste Defensive, det vil 
sige, vi havde kun at passe paa Als.

I  disse Dage foregik en Forandring i Overkom
mandoen, som ingenlunde af Alle blev modtaget med 
Bifald. K r og h  og Læsso afsattes fra deres Poster, 
den forste aldeles, den sidste degraderedes til Stabschef 
ved Generalcommandoen paa Fyen. Hvad nu Grunden 
hertil var, er ikke godt at sige. Nogle sagde, at K r o g h  
ikke vilde modtage Raad af Fa b v i e r ,  som nu ogsaa 
i disse Dage var rejst sin Vej, men derimod nok selv 
vilde være Overgeneral, atter andre sagde, at Læsso 
stulde bort, og at denne da maatte rive Krogh med sig 
i Faldet. Endnu vare der Nogle, som vare taabelige 
nok til at fortælle, at Læs so formedelst L'hombrebordets 
Glæder stulde have forglemt at afsende Modordre til
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Angrebet ved Eckernforde, og at saaledes dettes uhel
dige Udfald, der i Europas og vore Ojne sogte fin 
noermeste Grund t en enkelt Soofficiers Malconduite, 
stulde voeltes over paa Landetaten. Faa eller Ingen i 
Herren troede en saadan Historie, og det Visse er kun, 
at de Begge afstedigedes fra deres Poster, uden at 
man nogensinde har faaet at vide hvorfor. K r o g h  
havde vundet ikke ringe Bifald, fordi han havde grebet 
Offensiven og der var vist Faa, der vilde benægte 
Læs so's Dygtighed. At Læsso ifjor har begaaet 
Fejl, kan maastee ikke nægtes; men han havde ogsaa 
udrettet meget Godt og herefter maa den unge An- 
forer bedommes- Hans Feilgreb, hvis der have været 
saadanne, have været ustadelige og maatte snarere 
betragtes som en Kilde til foroget Erfaring, hvoraf en 
Mand tn eb hans Kundskaber og Talenter kunde drage ube
regnelig Nytte. Kr ogh  ogLæsso besadedesuden, hvad 
der er særdeles vigtigt, i en ikke ringe Grad Armeens 
T illid . Dertil kom, at man troede at mærke, at den 
nuværende commanderende General, ligesom ifjor, stulde 
bindes ved Forskrifter fra Kjobenhavn, hvorved han 
vilde blive forhindret i at fore Krigen saa energist, som 
hans Personlighed ellers borgede for at det vilde blive 
Tilfældet.

Som sagt, man var ikke velfornojet med at flulle 
stifte Herre, den Slags Forandringer behage i Regelen 
ikke, men stulde det endelig stee, da var man dog saa 
temmelig tilfreds med Valget. B ü l o w  havde udmærket

9
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fig ved B a u , S le s v ig  og D ü p p e l; h an  beholdt sin tid
ligere S ta b sc h e f , O berstlteu tenant F l e n s b o r g  —  
D e t v a r  krigerist D ristighed og E r fa r in g , p a rre t med 
ro lig  Besindighed og den D y g tig h ed , hvorved vore 
G eneralstabsofficierer i Almindelighed udmcerke sig. 
Im id le r tid  v a r  der ikke F a a ,  som frygtede fo r, a t 
B ü l o w  stulde tage for voldsomt fa t, og som mere saae 
i ham  den ndmcerkede B rigade- eller D ivisionschef end 
en O v e ra n fo re r , d e r , hvor kraftigt m an end mistede, 
a t han  m aatte handle, dog stedse m aa bevare Roligheden 
og ikke lade sig henrive til V oldsom hed, der stvrter 
frem hvorsomhelst, uden a t beregne sin egen og M o d 
standerens S ty rke.

E ndelig  rygtedes det, a t endeel a f Armeen stulde 
til J y lla n d  og vi glædede os d e rtil, da vi v idste, a t 
S c h l e p p  eg r e l l s  B rigade , hvortil vi horte, v a r ind
befattet derunder. D e t blev im idlertid ikke T ilfæ ldet, 
da der sam tidigt stete en F o rand rin g , hvorved 10de og 
4de B a tta illo n  kom fra vor tidligere B r ig a d e , og vi 
n avn lig  til B rigaden  T h e s t r u p .  D a  G eneralen  
selv gik til Fyen eller J y l la n d , kunde vr let fa tte , a t 
dette for det forste troedes a t ville blive K rigsstuepladsen.

P a a  A ls  forblev B rigaderne  K r a b b e ,  T h e 
s t  r u  p og R æ d  e r , hvilken sidste fik Com m andoen over 
6te B rig ad e , d a  dens tidligere F orer d e  M e z a  ud
næ vntes til C om m andant p aa  D en . D en  herværende 
S ty rke  kunde an flaaes til om trent 1 5 ,0 0 0  M a n d ,
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medens det norrejydste Corps udgjorde henved 20,000 
Mand.

Ojet fcester sig nu paa to Puncter Als og den 
norrejydste Grændse. Als, der vistnok stedse i en Krig 
med Tydstland maa betragtes som et Hovedpunct, var 
det nu kun, efterat Dyppelftillingen var opgivet, i det 
Tilfælde, at vi mistede den; det vil sige: det var af 
politist Vigtighed for Fredens Skyld, at vi kunde be
sidde og forsvare den, men i militair Henseende havde 
den mistet en stor Deel af sin Betydning, da det Dag 
for Dag, jo längere Tydsterne fik Tid til at forstandse 
Dyppelbjerg, blev kostbarere at benytte den som Ud
gangspunkt for militaire Foretagender.

At man havde gjort d e Me z a  til Overbefalings
mand her, var vistnok et heldigt Valg; det var na
turligt al det blev en Artilleri-Officier, eftersom Oen 
fornemmelig stulde forsvares med det grove Skvts.

I  Midten af April herstede 'der en vis Stilhed 
paa Krigsstuepladsen. I  det Sundevedste forefaldt af 
og til Fcrgtninger; vi stode gjensidigen saa nær ved 
hinanden, at det ofte maatte komme til Sammenstod, 
navnlig om Natten.. Tydsterne frygtede for os; de 
ventede, at vi en Nat vilde drive dem tilbage; vi 
frygtede for Tydsternc, og ventede hvert Oieblik, at 
de vilde gjore et Hovedangreb paa Als og i saa Fald 
var Besætningen i Brohovedet og Forposterne (1 Batail
lon) værst faren, thi Tilbagetogslinien var os afflaaren, 
vi maatte blive, hvor vi vare. Imidlertid havde man

9"
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truffet Foranstaltninger i Tilfælde af natligt Angreb, 
saa at man, naar man blot passede paa, var saa tem
melig sikker. Det var isier natligt Angreb, man fryg
tede, thi da kunde de faste Batterier ikke virke med 
Kraft. Tydsterne formodedes veels at ville angribe fra 
Sonderborg-Kanten og deels fra Reventlov-Sandberg 
Skov. M an fortalte at der i denne Skov byggedes en 
Pontonbro, vore Vagter ved Alssund vilde om Natten 
hore Tydsterne arbejde i Skoven; men da der behovedes 
omtrent 6 Timer til at flane en fandan Bro og Noet
terne nu begyndte at blive kortere og lysere, kunde 
man, naar man var paapassende, voere aldeles rolig 
og sikker paa, at ethvert Angreb fra denne Kant vilde 
blive afflaaet. Og hvad er natligt Angreb paa vore 
Forposter og Bescetning i det Snndevedste angaaer, da 
maa man erindre, at Tydsterne skulde angribe i Morke 
og i et ubekjendt Terrain, og at vi, der kjendte enhver Plet 
lettelig ved kraftige Modangreb kunde bringe Forvirring 
i de fjendtlige Angrebsrcekker. Om Natten kan en lille 
Styrke altid vove meer end om Dagen. Om Dagen 
kunde man ikke vente, at Tydsterne skulde angribe os. 
A ls var bleven saa forsynet med svært Skyts, at det 
kun kunde lykkes den fjendtlige General at komme der
over, naar han vilde bygge en Bro af sin egen dræbte 
og odelagte Armee. Oen blev erklæret for en Fæstning 
af 1ste Rang, og virkelig var der intet Punct hvor 
vore Kanoners Skudlinier ikke rækkede; overalt fane 
.man ved Kysten faste Batterier og Jndstjæringer for
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F e lts tv ts , hvorved det stod i v o r M a g t  a t fo rsty rre  de 
faste B a tte r ie r s  V irk n in g er p a a  et hvilketsomhelst P u n c t .  
D e r t i l  kom, a t faa  eller ingen  Fcestninger ere forsynede 
med en faa  bred og dyb G r a v  som A l s ;  S u n d e t  er 
in tetsteds sm allere end 4  å  5 0 0  A len , som oftest bredere, 
og faa  d y b t , a t  de største K rigsskibe kunne gaae deri- 
g jennem .

Blikket vender sig n u  til de blodjge K a m p e , der 
fan d t S te d  ved N ø rre jy lla n d s  G ræ ndse o g ,  som gik 
sorud for T y d stern es Jn d trc rn g en . D e n  20de A p ril 
rykkede H olstenerne mod K o ld in g  og vore T ro p p e r  trak 
sig efter en ubetydelig  K am p  for a t  staane B y e n , t il 
bage. R y g te t fo rta lte , a t H o lstenerne  viste en b a rb aris t 
F rem g an g S m aad e  mod J n b v a a n e rn e ,  og B ü l o w  be
sluttede a f  cedel H a rm e  a t tug te  dem. D e n  23de A p ril, 
A a rsd a g e n  efter det blodige S l a g  ved S le s v ig ,  rykkede 
A rm een m od K o ld in g ; men U d fa ld et v a r  ikke faa  held ig t 
som m an  havde haabet. V el træ ng te  S tø rstedelen  a f 
B r ig a d e rn e  S c h l e p p e g r e l l  og M o l t k e  ind i B y e n , 
m en R  y e s  C o rp s , der skulde overstride K ong eaaen  ved 
E is tru p , kunde ikke iværksætte O v e rg a n g e n  i rette T id  
stjond t n a v n lig  12te B a ta i llo n  u nder M a jo r  H a r b o u ,  
g jorde flere kraftige A ngreb. F jenden opkjørte et ta l 
r ig t  og svæ rt A rtille ri p aa  H ø jd e rn e  syd for B y e n ;  
v ild e  m an  a ltsa a  staane d e n n e , m aa tte  m an trække sig 
t ilb a g e , hvilket ogsaa stete uden a t  F jenden forfu lg te. 
V i  havde a ltsa a  ikke vundet N o g e t, m en tvertim od tab t 
m ange  F o lk , og K o ld ing  v a r  u d sa t fo r en endnu v æ rre
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Medfart end tidligere. Udfaldet af dette Slag for os 
kan vistnok sammenlignes med Udfaldet af Slaget den 
5te Juni for Preussen. Foretagendet syntes ikke at 
vcere velovervejet; thi man vidste dog, at Fjendens 
Hovedstyrke stod i Kolding, og at altsaa Kampen 
fornemmelig vilde dreje stg om denne, som man nok, 
efter det „moralste" Standpunct, hvorpaa Holstenerne 
befandt sig, kunde forudscette at de ikke vilve staane. 
Selv opt R ye  havde kunnet tiltvinge sig Overgangen 
over Eistrup, er det dog et stort Sporgsmaal, om Hol
stenerne derved vare bleven tvungne til at forlade 
deres ftcerke Stilling, syd for Kolding; det synes langt 
rimeligere, at Rigstropperne, der ikke stode langt fra 
Kamppladsen, da vilde have deeltaget med i Kampen, 
og Resultatet vilde i saa Tilfælde vcere bleven os endnu 
ufordelagtigere, i det vi vare blevne uodte til at vige 
for Overmagten med et storre Tab end det nu stete. 
Vore Tropper havde slaaedes udmcerket, ligesom man 
fiylder Sandheden ogsaa at give Holstenerne denne 
Roes. Tabet var stort paa begge Sider. En hpit- 
staaende Officieer blev studt inde i Kolding Gader; 
han blev fort ind i et Huus og sat i en Sopha, hvor 
han ikke lidet forstrcrkkebe nogle Tydstere, der den næste 
Dag vilde ind i Værelset. Han var nær bleven studt 
anden Gang, da han forblev taus ved Tyvsternes 
Tilraab gjennem Dorsprækken, om at ban stulde over
give sig.

I  Begyndelsen af M a j havde Rigstropper endnu
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ikke overskredet Grændsen; det var hidindtil kun hol- 
steenste Tropper, der havde betraadt jydst Grund, med 
hvem der af og til var forefaldet mindre Sammenstod, 
saaledes den 3die M aj, da la  C o u r Øst for Krybily 
stod te paa en Afdeling, der over Gudso var fremsendt 
ad Snoghoj Vejen. La C our, der synes at besidde 
B ü l o w s  Uforfærdethed, gik ftrar paa og kastede 
Fjenden saa hurtigt, at vi endog gjorde nogle Fanger 
og Fjenden ikke fik Tid til at fore sine Saarede med 
sig. Capitain K r enc kel ydede her udmærket Tjeneste 
idet han med sine Kanonbaade kunde bestryge Vejen 
og Gudso Passet.

Den 7de M aj rykkede Rigstropperne i Forening 
med Holstenerne fra Skodborg og Kolding frem imod 
vor Stilling. Vore Forposter stode fra Alminde over 
Eltang til Gudsobugten. Ryes Brigade havde besat 
Stillingen bag Almindedalen og hans Forposter strakte 
sig til Eltang, herfra til Gudso Passet havde Ilte  
Bataillon og 6te Reserve-Bataillon Forposterne. Fjen
den angreb om Morgenen, og Rye maatte da ftrar 
trække sig tilbage, eftersom stærke Cavallerimasser truede 
hans hojre Flanke. Vor venstre Floj derimod holdt 
længe Stand, indtil den om Eftermiddagen ogsaa veg 
og trak sig tilbage til Frederiks.

Fra dette Øjeblik af indtraadte et nyt Stadium 
i Krigen. Als og Frederits vare kort forinden er
klærede i Belejringstilstand, men Alles Opmærksomhed 
var dog næsten udelukkende henvendt paa R y es B ri-
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gade, der befandt sig ligeoverfor en langt ftørrc fjendt
lig M ag t, hvem den siulde gjøre Modstand i dens 
Fremrykning.

R ye  var en cegte Kriger; ved Ban og Slesvig 
var han altid forrest i de Kjcempendes Rcekker og ud
satte sig, hvor Lejlighed gaves,.for den heftigste Kugle
regn, hvorved han i høj Grad havde vundet sine Un
dergivnes T illid  og Wrefrygt. Hans sunde practisie 
Blik, hans Besindighed, forenet med en høt Grav af 
Selvstændighed, gjorde ham fortrinlig stikket til al 
agere paa egen Haand med et isoleret Corps. Men 
for en Mand som Ry e ,  hvis Valgsprog altid var 
„fremad", var det et utaknemligt Hverv stedse at stulle 
vige; han anede vift neppe dengang, at delte 
Tilbagetog stulte blive ham en Kilde til udødelig 
Berømmelse. — Hans Brigade bestod af 6te, 7de, 
9de og 12te Linie-Bataillon, 1ste Jceger-Corps, 4de 
Reserve-Bataillon, to Batterier og det meste af Ca- 
valleriet, navnlig 3die, 5te og 6te Dragon-Regiment. 
Med Undtagelse af 6te Dragon-Regiment vare hans 
Folk alle Jyder, der saaledes vidste god Bested med 
de Egne, hvor de vilde komme til at færdes.

I  flere Dage efter den 7de M aj hørte man flet 
Intet til Ry e s  Corps, man foruroligedes og troede 
næsten, at det var afstaaret. Den 7de M aj vidste 
man, at ved Begyndelsen af Angrebet hans højre Flanke 
var truet af stærke Cavallerimasser, og man frygtede 
»æsten, at disse havde omgaaet ham og afstaaret hans
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Tilbagetogslinie. Dette var imidlertid ikke Tilfældet; 
ester en hæslig Kamp imellem Viuf og Blaakjærstov 
var Corpset trængt tilbage til Hojen og Ammitsbol, 
hvor Fjenden, der iscer bestod af Baitere og Sacbsere, 
ophorte med at forfolge, og Rye lod nu sin Brigade, 
der havde været i uafbrudt Fægtning hele Dagen, 
morschere deels Vesten om Veile, deels gjennem selve 
Byen. Tropperne forlagdes i Kantonnements bag 
Veile Aa; de afkastede Broen og udsatte Forposter, 
1ste Jæger-Corps syd for Veile, og 6te Linie-Bataillon 
Vest for Byen mod Haralbskjær. Tropperne gik med 
klingende Spil igjennem Byen og det var ikke at mærke 
paa dem, at de havde havt en anstrængende Dag. 
Rye havde den Fordeel, at han forud vidste, hvilke 
Stillinger han maakte og vilde tage. Veile-Egnen, der 
srembyder saa herlige Stillinger navnlig for storre 
Corps, var as Jngenieurerne bleven forsynede med op
kastede Forstandsninger og disse kom nu det vigende 
Corps til stor Nytte. Rye maatte ikke indlade sig t 
langvarige Fægtninger, kun naar Fjenden var for paa
trængende, stulde han kraftigt kaste ham fra Livet, men 
Kunsten bestod fornemmelig i at vide at asbryde Fægt
ningen i rette Tid, og det var denne Kunst Rye for
stod, det var den Kunst, Rye fornemmelig stylder sin 
Berommelse for dette renophontiste Tilbagetog.

Stillingen ved Veile Aa blev den næste Morgen 
den 8de angrebet as en Styrke paa mindst 20,000 
Mand, bestaaende af Bairere, Würtembergere og Preus-
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sere. R y e  holdt haardnakket S t a n d ;  de Afdelinger, 
der stode syd for B y en  trak sig igjennem den og be
satte Hojderne N ord  for samme. H e rf ra  kunde alle 
Udgangene fra B y en  beftryges a f  vor I l d ,  og Fjenden 
forsogte flere G ang e  forgjceves a t  trænge frem fra denne 
K an t .  H a n  fremsendte derfor Colonner Vest om B yen  
mod „ S to re  G ru n d e t" ,  og da R v e  saaledes saae sig 
udsat for et alvorligt F lankeangreb , gav han  O rd re  
til Tilbagetog. 12te B ata il lon , der kommanderedes af 
L æ s  s o ,  trak sig fra  G re i s  til B redballe ,  for i F or
ening med I ste Jæ gerco rps  a t  dække venstre Floj- Begge 
disse Afdelinger holdt sig læ nge , og 12te B a ta i l lo n  
trængtes betydeligt a f  Fjenden, der font den temmelig 
nær, da R y  esendte et P a r  Compagnier frem til dens 
Understottelse. Herved opholdtes Fjenden og T i lbag e 
toget stete i den bedste Orden. Under dette blev Ca- 
valleriet og Artilleriet stedse anbragt s a a le d es , at de 
Vigende bleve optagne, uden a t  K ampen afbrodes, ind
til Fjenden ved B redah l  ophorte med Forfolgningen. 
O m  Eftermiddagen tog R y e  nu  en S t i l l in g  bag O l -  
fted A a ,  men da Fjendens Forposter ftode i Nærheden 
og han saaledes hvert Ojeblik kunde vente a t  blive 
allarmeret, afmarscherede han herfra den næste M orgen  
igjennem Horsens og tog en S t i l l in g  bag H  a n st e d A a.

Dette flyvende C o rp s  havde nit i to D o g n  kjænpet 
og udholdt store Anstrængelser og længtes efter tugen 
Rolighed. Dette forundtes dem nu ogsaa i denn, ny 
S t i l l i n g ;  thi Tydsterne kunde nu ikke folge saa hurtigt
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med, jo længere de gik frem, des vaersommere maatte 
de være og des vanskeligere blev Forplejningen. Des
foruden var det nodvendigt, at en ikke ringe Styrke for
blev som Jagttagelsescorps udenfor Frederiks, indtil 
man ved Belejringsvcrrkcr havde lukket denne Udgang 
for os.

Hansted Aa lober i lige Retning med den Vej, 
der fra Ringkjobing og Viborg forer til Horsens, og 
udgyder sig i en Vig af Horsens Fjord, efter at 
den forst har gjennemstaaret Hovedlandevejen, der om
trent paa dette Punkt deler sig og og deelS forer til 
Skanderborg, deels til Aarhuus. Bag denne Aa med 
dens sumpige Bredder kunde R ye forunde sine Trop
per nogen Hvile. Her forblev han flere Dage, indtil 
Fjenden d. 13de M aj forsogte at omgaae hans hojre 
Flanke, og saaledes manovrerede ham ud af S t i l 
lingen uden Kamp. — Hvor vilde nu R ye træffe 
sig tilbage ? to Veje stode ham aabne, enten til Skan
derborg eller til Aarhuus. Var det ham om at gjore 
jo for jo hellere at komme bort og være i Sikkerhed, 
vilde han gaae til Aarhuus, i hvilket Tilfælde han var 
saa meget nærmere ved Helgenæs. Vilde han opholde 
Fjenden og forvolde ham Vanffeligheder, maatte han 
gaae til Egnen om Skanderborg. R ye  valgte det 
Sidste.

S k a n d e r b o r g  S t i l l i n g e n  frembyder i sig 
selv store Fordele; begge Stillingens Floje ftotte sig 
t i l de to store Soer, Mos So og Skanderborg So,
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der staae i Forbindelse med hinanden ved et V and lob ,  
over hvilket kun forer to B r o e r ,  N ybro og Fuldbro. 
H e r  kunde N y  c vide sig i fuldkommen Sikkerhed, thi 
h a n s  højre Flanke v a r  ncesten aldeles dcekket ved de ta l
rige Indsoer,  som her befinde sig, og ved G udenaaen ,  
der forbinder alle disse S o e r  med hinanden og just her 
bliver dybere og bredere. D e n  venstre Flanke kunde 
derimod omgaaes, og det v a r  denne, der maatte  sikkres, 
hvis N y e  vilde indflaae Retra i ten  ad A a rh u u s .  M e n  
flere Veje stode ham  aab n e ,  han kunde marschere lige 
N ord  p aa  til R a n d e r s ,  eller dcekket a f  de talrige S o e r  
og G udenaaen  indflaae Vejen over Hederne ad V iborg- 
kanten, hvor i ældre T id  mangen cegte dansk Kamp er 
bleven leveret. Skanderborg  - S t i l l ingen  v a r  for et 
mindre C orps  saameget mere fordeelagtig, som der ikke 
bchovedes mange Kræfter til Forposttjenesten, og hvis 
m an vilde gaae angrebsviis  tilværks, kunde det let ffee 
h e r f ra , idet det v a r  Fjenden umuligt at erfare, hvad 
der foretoges bag de mange S o e r  og Skove. M a n  
siger, at det havde været L æ s s o ' s  D nfle ,  n a a r  endelig 
Krigen  fluide fores i J y l l a n d , da at fore den i disse 
E g n e ,  der frembyde en saa rig M a rk  for strategifle 
P l a n e r ,  hvorom selv en Nindviet m aa overtydes ved 
blot a t  tage Kortet i H aanden.

D e n  17de M a j  angrebes vore P a t r o u i l l e r ,  der 
vare fremsendte over Fuldbro og N y b r o ,  og m an er
farede tillige, a t  Fjenden udbredte sig mod K st  og alt- 
saa truede N y e s  venstre Flanke. Endelig  rykkede Fjen-



—  141 —

den frem den 22De, men sogte ligesom tidligere ikke ved 
Kamp men ved omgaaende Bevægelser at tvinge R ye  
til Tilbagetog, som denne ogsaa tiltraadte ad Aarhuus 
til. Vore Forposter udstilledes syd sor Byen, Fjendens 
stode paa Skaade Banker, M i i l  fra Byen.

Fjenden syntes ikke at have været rigtig enig med 
sig selv, om han strar vilde besætte AarhnuS eller e j; 
thi han rykkede et Par Gange mod Byen med en saa 
ringe Styrke, at han strar blev dreven tilbage. Saa- 
ledes rykkede han den 29de ind i Byen, men forlod 
den strar, efterat have bestilt Qvarteer for 6000 Mand 
t il samme Asten. V i skove vore Forposter lidt længere 
frem indtil Marselisborg. Fjenden betænkte sig imid
lertid noget og rykkede forst den 31te atter mod Byen 
med en anseligere Styrke. Han rykkede frem i to So
lonii er, den ene fra Holme over Sara lyft, den anden 
fra S let over Viby. Efter en heftig Forpostfægtning 
trak vore Tropper sig tilbage gjennem Byen, men da 
Fjenden ikke kunde holde sig i Byen, uden ved at frem
sende Forposter og disse heftigt bleve angrebne ved 
gjentagne Cavalleri-choc, maatte han gaae tilbage igjen 
og overlade oS Byen. Cavalleriet havde her ret Lej
lighed til at udmærke ffg ; det blev fort udmærket og 
hævdede ved sine Dommedagsstag sit Ry for at være godt 
indover. Det var den eneste Gang Fjenden viste Cavalleri 
mod Cavalleri. Ved Tydsternes forste Angreb paa Aar
huus fangede vi en preussisk Trompeter, der havde for
vildet sig i Gaderne. Han kom til Kjobenhavn og fandt
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saameget B ehag  i D a n m a rk , a t han  i Aviserne be
kend tg jo rde , „ a t  ville udgive sine K rig .s -B e d rif te r  og 
stjcenke Jndtcegten til saarede D a n s te , fo ra t erholde 
Tilladelse til her a t oprette en B arbeerstue i allernyeste 
S m a g " . O m  han  h a r erholdt denne Tilladelse, veed jeg 
ikke, men det synes a t vcere ubillig t a t ville noegteselv 
en Tvdster Lov til a t tage Folk ved Ncesen, n a a r han  
gav sin Fortjeneste til de S a a r e d e . .—  D en  31te M a j 
fa ld t P rindsen  as S a lm s - S a lm s  saaret i vore Hcender. 
M a n  fortø ller, a t den fjendtlige G enera l ved en P a r 
lam entair opfordrede R y e  til a t udverle ham  mod 2 0  
M e n ig e , men a l R y e  havde sv a re t, a t han  v a r til
f re d s , n a a r  han  blot fik en T rom peter a f V o re , der 
nogle D age  forinden v a r bleven fanget. D ette  Svar- 
h a r  R y e  dog vist neppe g iv e t; thi det stakkels M en- 
neste künde jo ikke gjore fo r ,  a t han  v a r  fodt som 
P r in d s , og han havde jo desuden taget imod vore 
H u g  ligesaa godt som de ovrige.

Tydsterne betønkte sig mere og mere p a a  a t 7ykke 
frem ; imellem H orsens og A a rh u u s  stode de mel en 
S ty rke as om trent 3 0 ,0 0 0  M a n d , derib landt 6 C a- 
valleriregim enter. R y e  m aatte mod en saadan  O ver
m agt holde sig paa det D efensive; han  kunde ikke trnke 
p a a  a t mode den i aaben M ark . H vorm eget han 
im idlertid kunde stade dem ved S tre if c o rp s , viser Ud
faldet a f Toget til Norresnede. M ed  1 C om prgni 
og 1 Escadron fangede han  om trent Vs Esca)ron 
Churhessere med tilhorende O fficierer. H a n  vidste, a t
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Hesserne vilde komme til Byen og overnatte der, og 
afsendæ derfor et Commando under Ritmester B rock 
junior og Capt. R i s t ,  for at opsnappe dem. Hesserne 
havde gjort sig det behageligt og vare gaaede t il Sengs, 
uden at udstille Poster. De Gaarde, hvori Hesserne 
vare indqvarterede, omringedes, og Commandoet gav 
sig til at purre den tydffe Mikkel ud af Fjederne; 
B rock begav sig til den fjendtlige Ritmester, der gned 
sine Djne og længe troede, at han dromte, indtil han 
blev overbeviist om, at han og hele hans Mandstab 
var fanget. — De Officierer, der anførte dette Tog, 
vare fom sagt, Ritmester B rock junior, der ifjor gjorde 
Tjeneste i H e d e m a n n s  Stab og den rastlose Capt. 
R i s t ,  der begge hver i sin Vaabenart henregnes til 
de dygtigste og dristigste underordnede Befalingsmcrnd. 
Den hessiste Ritmester blev efter sin Hjemkomst til 
Tvdstland stillet for en Krigsret og domt til 3 Aars 
Fceftningsftraf, samt til at erstatte de af os erobrede 
Hestes Værdi.

Hermed flutter egenlig det Rye' ske Tilbagetog; 
begge Parter forbleve længe staaende i de samme S t il
linger, indtil Preusserne den 22de Jun i rykkede ind i 
Aarhuus. Men denne Indrykning havde et meget fre
deligt Udseende; Preusserne lode os ved en Parlamentair 
vide, at de havde isinde at forblive i Aarhnuö, og 
bade os om for Byens Skyld, at lade være at flyde 
paa dem. Dette vare vi faa hoflige at indromme, 
paa det Vilkaar, at de ikke gik længere frem.
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Idet jeg har givet Hovedtrekkene ved dette mærke- 
lige Tilbagetog, hvori jeg, som man af Fremstillingen 
v il see, ikke selv har veeltaget, har jeg troet at gjen- 
kalde og saavidt muligt forklare de Begivenheder, der 
meest af alle have tiltrukket sig almindelig Opmærk- 
somhed i den nærværende Krig. Der var noget M y- 
stiff ved hele det Tilbagetog, som ikke lidet forogedes 
ved de tydste Blades utallige Beretninger om, at Corp- 
set var afstaaret. Sagen var denne. Ved Holstener
nes og Rigstroppernes forenede Angreb den 7de M a i, 
antoge de rimeligviis, at R y  c stulde have trukket sig 
tilbage tilligemed vore andre Tropper t il Frederits og 
ansaac ham for afstaaren, da han indflog Vejen ad 
Veile til. De tydste Aviser omtalte det som aldeles 
tilforladeligt, at hanS Corps var fanget, og endstjondt 
de den næste Dag maatte tilbagekalde Efterretningen, 
stete det dog paa en saadan Maade, at man maatte 
antage, at Corpset var bragt saaledes i Knibe, at det 
blot ventede paa Tydsternes Opfordring til Overgivelse. 
Hvad der frelste Corpset var, at R  y e vidste, naar han 
burde indlede Fægtningen, og hvad der var rigtigere, 
naar han burde afbryde den. Han vidste fremdeles 
at gjennemstue Fjendens Foretagender, om hau havde 
noget A lvorligt i sinde eller ej; havde han ikke kunnet 
det, vilde han have trættet og odelagt sine faa Kræfter, 
inden han stulde bruge dem, thi det maa vel erindres, 
at Fjenden formedelst sin Overlegenhed i T a l, kunde 
allarmere hans Corps uden at svække sig selv, og stige
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Allarmeringer fandt ogsaa daglig Sted i Begyndelsen 
af Tilbagetoget. D ertil kommer, at R  y e altid valgte 
sine Stillinger saaledes, at flere Udveje stod ham aabne. 
Men Fjenden kjendte R y  e; han vidste, at det var en 
M and, der ikke var bange for at gaae paa; derfor 
blev R v e ,  naar man undtager de forste Dage som 
oftest ikke fordreven fra sine S tillinger efter nogen syn
derlig Kamp, men manovreret ud af dem, idet Fjenden 
med sine store Hærmasser forsogte at omgaae ham. 
Bed at læfe Beretningen om dette Tilbagetog, veed 
man ikke, hvad man meest bor beundre enten det Hov- 
dingblik, der altid vidste at gjennemflue Fjendens P la 
ner og benytte sine Kræfter i rette T id , eller den Selv
fornægtelse, Udholdenhed og Uforsagthed, der maa have 
besjælet hine Kjærnetropper. Her maa have været 
T illid  t il Anforeren og Eenhed i Commandoen, thi 
ellers kunde Kræfterne ikke have virket saa harmonist, 
som Nodvendigheden krævede og, som det viste sig at 
være Tilfældet. —  En ikke ringe Deel i det heldige 
Udfald af Tilbagetoget, stal Læs so have havt; thi 
R ye  tog ham oste paa Raad med sig, ligesom denne 
understottedes kraftigt i sine Planers Udforelse as de 
ovrige Afdelingschefer, iblandt hvilke jeg kun v il nævne 
Majorerne W  i l st e r og T  h r a n e. Uden denne ypper
lige Samvirken af alle underordnede Kræfter, som H ju 
lene i et Molleværk, vilde Tilbagetoget have været en 
Umuelighed.

10
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Det var nodvendigt for at forstaae Ry e s  Tilba
getog, at vi folge ham lige til Togets Ende. K ri
gens Lue brændte imdlertid paa to andre Steder, 
nemlig Als og Frederits. V i skulle nu nærmere be
tragte disse to Puncter.

Hvad da Frederits angaaer, da var denne som 
tidligere sagt erklæret i Belejringstilstand. Efter As- 
fairen den 7de M aj trængte Holstenerne mod Fæstnin
gen, og man saae med en vis AZngftelighed Begiven
hederne imode; thi Fæstningen var ikke saaledes for
standset, at man troede at kunde holde den længe. 
Den almindelige Mening var at den maastee i det 
Længste kunde holde stg 8 å 14 Dage. Det varede ikke 
længe, inden Holstenerne, der egentligt kun havde faaet 
det Hverv ot opstille sig som Jagttagelsescorps udenfor 
Fæstningen, fik et Anfald af ædel Kamplyst og begyndte 
at bombardere Byen. Beboerne flygtede og Holstenerne 
opkastede flere og flere Skandser, hvorfra de fortsatte 
Belejringen, ødelæggelsen var ftor; en Mængde 
Gaarde afbrændte, og det lader sig formode, ai ver 
mod Slutningen af M aj var Tale om at overgive 
Byen; idetmindfte forklarer man Krigsministmns 
Rejse derover, der stete paa denne T id , saaledes, at 
han selv vilde see, hvor stor Ddelæggelse, der var rn- 
rettet og raadflaae med den kommanderende General, 
om hvorvidt man burde holde den længere. — Man 
vedblev at forsvare den og gjorde af og til Udfald. 
Holstenerne undsaae sig ikke ved fra deres ophojede
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m oralste S ta n d p u n k t a t stille jydste B onder paa deres 
S kandser for a t afholde os fra  a t flyde, indtil endelig 
E u ro p a s  offentlige S tem m m e erklcerede „F ader" B o -  
ir i n s  M a a d e ,  a t ffaane sine B o rn  p a a , for uhort 
B a rb a r i .  H olstenerne gjorde im idlertid ingen M in e  
til a t  storme Fcestningen, deres Kam plyst v a r  mættet, 
n a a r  de blot kunde odelcegge B y en . B om bardem entet
vedblev over l 1/» M a a n e d , indtil endelig F rederits
siulde blive U dgangspunktet for et a f de Foretagender, 
der i K rigsh istorien  staaer som det Eneste i sit S la g s  
—  et F o re tag en d e, hvorved danffe V aab en , forte a f  
L andets egne B o r n ,  b rag te det banste N avn  ud og 
g jorde det stort og bekjendt, medens de hævdede og 
forøgede deres egen Anseelse og H æ der.

V i vende nu Blikket mod A l s ,  hvor det v a r
faldet i  min Lod a t stutle forblive. D a  Tydsterne
v are  komne i Besiddelse a f K am m en af D yppelbjerg, 
der bel)erster hele den omliggende E g n , m aatte vi finde 
os i ,  a t  de der opkastede Forstandsninger, fordi det v a r 
nm uelig t a t forhindre det. D e r blev nu  S p o rg s m a a l, 
om Fjenden vilde angribe A ls eller blot indflrænke sig 
til a t  lukke denne U dgang for os, hvorom  m an imidler
tid ikke kunde have nogen bestemt M ening . M a n  
m aa tte  jo vistnok være belavet paa A lt, og V a l
get a f den Dverstcommanderende m aatte derfor stee 
med Skjonsomhed. D e t m aatte være en energist, ro lig  
og besindig M a n d , der kunde lægge og udfore en P la n ,  
og som vidste a t bruge det grove S k y ts , n a a r  det be-

10*



—  148 —

hovedes, og a t  spare p a a  d e t ,  t taar dets B r u g  kun 
vilde afstedkomme Ulykke.

E n  faaban  M a n d  v a r  M e z a , og V alge t  kunde 
ikke været truffet bedre. D e n  v a r  den 8de M a j  er- 
klceret i Belejr ingstilstand og M e z a  beklcedt med den 
hojeste civile og militaire Myndighed. D e t  var  en 
hojst ansvarsfuld  Post. I  Tilfcelde af  Angreb havde 
han  det vanskeligste H verv  endnu nogen B e fa l in g s 
mand h ar  havt i K r ig e n , thi havde vi mistet A ls ,  
havde næsten ethvert H a a b  været borte o in en nogen
lunde lykkelig Tilendebringelse af Krigen. —  M e z  a 
er en M a n d  as Middelhojde, i en Alder af mellem 5 0  
og 60  A ar. H a n s  Udseende rober ingenlunde nogen 
særegen m il i ta ir  D ygtighed ;  I n g e n  f ia l ,  ved at see 
ham  sorste G a n g ,  opdage hvad M a n d  han  er, og dog 
er han  en as vore dygtigste G eneraler .

H v a d  er da det,  der h a r  gjort M e z a s  N avn  
faa  bekjendt? D e t  er en Forening af  næsten alle K r i 
gerdyder, M o d ,  JndsigtSsuldhed og Rolighed. I  F reds
tid h a r  han  studeret de levende S p r o g , og ved K r i 
gens Begyndelse aiifaae m an  ham ingenlunde for nogen 
K r ig e r ; men det viste sig s n a r t ,  a t  han  ikke havde 
sorsomt sin Hovedvidenstab, det grove S k y ts .  I  F reds
tid vare der vel M a n g e ,  der ligesaagodt, om ikke bedre, 
kunde indtage store V i b e n s h u u s , men F a a  eller In g en  
kunde i Krigen sættes ved S id e n  af  ham formedelst 
h a n s  Koldblodighed, der i Forening  med h a n s  I n d 
sigter danne den dygtige Anforer. H a n  udmærkede sig
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overalt, ved Bau og S lesvig ; Paaffemandag ifjor 
var han eu af de Faa, der beholdt sin Rolighed og 
ikke lod sig forbloffe; kort der var ikke nogen Leilighed, 
hvor han undlod at vise, at han forbandt omfattende 
militaire Kundskaber med practist Duelighed.

Brigaderne Thestrup og Krabbe stiftedes til at 
gjore Vagttjeneste i Sundeved, medens Brigaden Ree
der bevogtede Alssund. Livet var saa temmeligt (ens
form igt; v i laa 8 Dage ad Gangen i Sonderborg og 
8 Dage paa Landet, imidlertid vidste man jo ikke, 
hvad der vilde stee; man befandt sig i Spændingen og 
var hvert Djeblik beredt til at dandse, naar Tydsterne 
spillede op; den forste Fægtning fandt Sted Christi 
Himmelfartsdag. Vort Compagni var just ved at af- 
lose, da de forste Kanonstud faldt. C ii ubetydelig 
Kanonkamp fandt derpaa S ted , som vedvarede et Par 
T im er, uden at nogen af Parterne rimeligvir's tog 
nogen betydelig Skade deraf. V i havde Forpostkjeden 
og stode saa noer ved de fjendtlige Batterier, at vi 
kunde hore Officierernes Commando-Ord. Samme Af
ten var det et frygteligt Regn- og Tordenvejr; næsten 
hele Feltvagten maatte staae under Gevær, thi det er 
netop i daarligt Vejr man kan vente Fjenden. Det 
vilde have været en forbandet kjedelig N at, havde ikke 
en Trainkudst været ved Haanden og kunnet forstaffe 
os lidt Moerstab. Det var en Officiersoppasser, der 
om Eftermiddagen da Skydningen begyndte, ganfle 
uforbeholdent tilstod at han fik „Fæberen"; men da han
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ikke fik T illadelse til a t gaae tilbage , besluttede h an  a t 
giøre sig det hyggeligt. H a n  havde seet en O fficier 
p a a  en F eltvagt a t lægge H a lm  og dernæst en D ø r 
over sig for a t lune, øg lagde nu  først D øren  øver sig 
øg lød da til sine K am m eraters store M o ro  lægge 
H a lm  ovenpaa.

Forholdet mellem vore og R ig stro p pernes F o rp o 
ster blev D a g  for D a g  mere fo r tro lig t; begge P a r te r  
havde forlængst indseet, a t det er et u n atu rlig t Forhold  
a t  ligge og skvde p a a  h in an d en , og til noget gjensidigt 
H a d  kjendte vi flet ikke; enkelte a f vore Folk vare  end
og kommen sa a v id t, a t de kunde hilse p aa  Tydsterne 
med et »guten heute". E lle rs  foregik enhver M ed
delelse ved P a n to m in e r, der drejede sig om Brødposen 
eller Feltflasken. V ore Folk fik V iin  og F ranstbrod 
a f  T ydsterne, som a tte r til G jengjeld  fik Lov a t nyde 
„en D a n s t"  og et Stykke Flæst. S e lv  D agen  efter 
Skydningen Christi H im m elfa rtsd ag , da den O fficier, 
der havde B efalingen  over vor F e ltvag t, gik ud i K jæden, 
og kom forbi de nærmeste fjendtlige V ede tte r, der ikke 
stode længere end 100 Alen fra vore P o s te r , rettede 
de sig og gjorde H o n n eu rs  for ham.

Im id le rtid  troede vi dog, a t Fjenden havde noget 
A lvorlig t tfinde og ventede hver G a n g  vi drog til 
B y e n , at de dog vilde gjøre det Forsøg paa  a l tage 
A ls ,  søm de tydste B lade  omtalte saameget, og som 
den endnu ikke kjolnede tvdste Lidenstabelighed i saa 
høi G ra d  attraaede.
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F or det m ulige T ilfæ ld e , a t  Tydfferne dog allige
vel fluide trænge over til A ls ,  v a r  der p a a  selve Ø en  
truffet F o rans ta ltn in g er, for a t Armeen kunde trække sig 
tilbage i saadanne S ti l l in g e r ,  hvor den kunde være 
sikker, indtil m an kunde erholde U ndsætning. B la n d t 
disse vil jeg blot nævne Forstandsningerne ved D re je t 
eller det N æ s , der forbinder H alv o en  K a in æ s med den 
nordlige og storre D eel a f Ø en . N æ sset er smalt og 
fladt og kan derfor beherstes aldeles fra  K a in æ s . D e r  
v a r  saaledes for Armeen ingen F a r e ,  felv hv is T y d - 
fierne stulde komme over til Ø en .

F jendens Fortrolighed vorede nu  næsten til P a a -  
træ ngenhed, de anlagde Værker nærmere og nærmere 
ved vor L in ie , og da de tilsidft bleve for paatræ ngende, 
ligesom de reent vilde trænge os ud a f vort eget H u n s , 
sagde vore Folk til dem , a t det gik ikke an. Tvdsterne 
troede, a t  det v a r vor S p o g  og tog intet H ensyn til 
vore A dvarfle r; de vilde sætte vor G odm odighed p aa  
P ro v e .

E ndstjondt vore Folk endnu engang i al F o rtro 
lighed - havde sagt F jenden , a l G enera len  derovre i 
S on d erb o rg  ikke onstede dem næ rm ere, lod han  sig dog 
ikke stræ m m e, men sendte om N a tten  mellem den 5te 
og btc J u n i  Jng en ieu re r nev ved den nordlige D eel 
af Kysten for a t afstikke T e rra in e t til en ny Skandse, 
hvorfra de vilde kunne bestyde P o n to n b ro e n , der for
binder det nordre B rohoved med S o n d e rb o rg , og saa 
ledes forbyde os O vergangen til S un d ev ed . D e tte
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berettedes til G eneralen  og han  gav O rd re  til a t F o r
posterne stulde forhindre Skandsens Opkastelse. Nceste 
M orgen  begive Tydsterne sig til det afftnkne T e rra in  
for a t tage fa t p aa  A rbeidet, men blive afviste a f vore 
F orposter, der bestode af 1ste R eserve-B a ta illon , og 
der udviklede sig nu en temmelig betydelig K am p, hvori 
ogsaa nogle a f  de faste B a tte rie r p aa  A ls deeltoge. Udfaldet 
a f Fæ gtningen v a r ,  a t Tydsterne ikke opnaaede deres 
H en s ig t, og a t vi vandt T e rra in  til a t udvide vor 
Vedetkjedes højre F loj.

Endeel K ugler faldt i S ønderbo rg  og Befolknin
gen, der nu troede, a t stutle udscettes for et B o m b ar
dement, flygtede i stor M æ ngde ud paa  Landet, hvor 
de brave B ønder modtoge dem med al den Velvillie, 
der er et Særkjende for den flesvigste B onde. Endeel 
B orgere begyndte a t vttre M isfornøjelse med M eza og 
wivlede om h a n s  D ygtighed , fordi han  enten ikke a l
deles havde forhindret Fjenden fra ak opkaste B a t
terier eller ødelagt dem, efterat de vare opkastede. M en  
denne M isfornøjelse v a r aldeles ugrundet og deeltes 
heller ikke a f  de fornuftigere B o rg e re ; thi det stod 
overhovedet ikke i M  e z a s  M a g t at forhindre Tyd- 
fierne i a t opkaste B a tte r ie rn e , efterat D isse  vare 
i Besiddelse af B jergryggen. H a n  kunde vel have 
forhindret det nogle af de forste D a g e , ved a t styde 
uafladeligt fra  de faste B a tte rie r , men Tydsterne kunde 
da arbejde med forøgede K ræ fter om N a tte n , —  en 
T i d ,  d a  vore K ano n er ikke kunde virke med Sikkerhed
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og Enden vilde dog alligevel b liv e , a t Tydsierne om. 
N atten  hinde opkaste saam ange B a tte r ie r , der, selv h v is  
de om D agen  kunde ødelæ gges, dog vilde være til
strækkelige til a t siyde S ønderborg  i B ran d . O g  heri 
beftaaer navnlig  M e z a ' s  Fortjeneste, a t han  ikke i 
Utide brugte sine K a n o n e r, hvortil ellerS Fristelsen 
kunde være stor; det v a r  den eneste M aad e  a t siaane 
S ønderborg  p a a ,  hvilken B y  Tydsierne na tu rligv iiS  
firå r  ved den første alvorlige K am p havde siudt i 
B ra n d , estersom det vilde være os til ubodelig Skade. 
M e z a  vidste ved en fornuftig og sparsom Anvendelse 
af sin I l d  paa en T i d ,  da In te t  derved kunde op- 
n a a es , a t befrie B yen  for de uundgaaelige Følger a f 
et Bom bardem ent.

At M  e z a 's  F rem gangsm aade v a r  den eneste rig 
ig e , derom er der nu  vist kun een M e n in g , og a t 

m indre klartseende B orgere ikke kunde fo rstaae, a t den 
sigtede til deres eget G a v n , m aa ikke forundre os saa- 
meget, da selv en højtstaaende O fficier under Fægtningen 
den 6te J u n i  v a r indsirænket nok til i Folkenes P a a 
hør a t bedømme og dadle M e z a ' S  Forbud mod at 
lade alle K anonerne spille. Ikke a t tale om a t hine 
U ttringer røbe M an ge l paa m ilita ir In d s ig t , v a r det 
Hø i si u rig tig t og um ilitairisi a t lade O rd  falde i den 
Underordnedes Nærværelse, hvorved den faa nødvendige 
T illid  til den Overstcomm anderende rokkedes. M e z a  
fik U nderretning om disse U ttrin g er, og han  fandt sig 
derfor foranlediget til i en D agsbefa lin g  a t frabede sig
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a l bum K ritik  over sine H and ling er. „ S l ig t  kunde 
m an undftylde den frygtsomme B o rg e r , men ikke den 
rolige og provede K rig er."

I  M id ten  a f J u n i  indsiibedes 6te B rig ad e  fra  
A l s ; hvor den skulde hen, havde m an in tet bestemt B e 
greb om, m an troede i Almindelighed til J y lla n d . D e n  
blev im idlertid liggende et P a r  Uger paa  F y e n , saa 
a t m an ikke s trar fattede, hvad H ensigten v a r med den. 
Im o d  S lu tn in g e n  af M aaneden  lcestes i tydffe B lad e  
E fterretn inger o m , a t de D anfte  vare dukkede op p a a  
Vestkysten a f J y l l a n d , uden a t m an vidste, hvorfra  de 
vare komne, om til L ands eller til V a n d s  eller gjennem 
Luften. Tydsterne glædede sig, thi de antoge, a t K r ig s 
forelsen vilde indtrcede i et ny t S ta d iu m ;  vi glædede 
os ikke m in d re , thi disse E fterre tn inger tydede p aa  a t 
K rigen fra vor S id e  flulde fores energ ist, og det er 
det S o ld a ten  onster, thi stal han  vove sit L iv , vil h an  
helst gjore de t, hvor der er Udsigt til noget virkeligt 
R esu lta t. V i an toge , a t en af de B r ig a d e r, der la a  
p a a  F y e n , v a r  sendt enten over N orrejy lland  ned ad 
Vestkysten eller om S kagen  til H jertin g , og nu derfra 
enten stulde marschere til Frederiks og angribe H o l
stenerne i R yggen, medens de Belejrede til samme T id  
gjorde et U dfald, eller gaae til S u n d ev ed , hvilket dog 
v a r  mindre rim elig t, formedelst den M æ ngde tydste 
T ro p p e r, der laa  mellem Apenrade og F lensbo rg , eller 
endelig angribe den tydste H æ rm asse , der stod mellem
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H orsen s og A a rh u u s , i R yggen eller Flanken, medens 
R y e  angreb dem i F ron ten .

I n te t  a f a lt dette stete, det H ele v a r kun blind 
A lla rm , opkommet derved , a t R y e  havde sendt endeel 
D ra g o n e r Vester p a n , for a t forhindre og vansteliggjore 
T ydsternes store R eqvisitioner, der bleve foretagne i 
saadan  S to rre lse , a t en heel B a ta illo n  H annoveranere 
alene blev brugt til a t drive O -vag bort, hvorfor disse 
a f  deres K am m erater bleve kaldte for „Q vcegdriverne".

Forholdet til R igstropperne  v a r  blevet noget ufor
k larlig t. I  N orrejylland syntes det, som om al activ 
K rigstjeneste v a r  ophort, og a t m an  paa begge S id e r  
gik overordentligt staansomt tilv a rk s . R y e ' s  sidste 
T ilbagerykn ing  v ar fan fredelig , a t det forekam E n , 
som om der kun stele en C an tonnem ensforandring  af 
vore egne T rop p er, hvor de S idftankom ne gik til deres 
Q v a r te e r  uden v idere , saaledes som de vare forladte 
a f vore T rop p er. H ele den T id , da vor Armee laa  
i A a rh u u s , kom der daglig  7 5 8  O fficierer og om 
S o n d a g en  over en S n e e s  for a t spise til M iddag  p aa  
H erreg aard en  M o esg aard , der laa  midt imellem begge 
Forpostkjcrder, uden a t vi gjorde Forsog til a t opsnappe 
d em , hvilket dog ikke v ar faa vanskeligt. P a a  A ls 
herstede der ligeledes den bedste Forstaaelse med R ig s 
tropperne; vore S o ld a te r  kom sammen med dem om 
D a g e n  og om N atten  i et H u n s , der befandt sig mel- 
lem begge Forpostkjoeder, og m an floges kun af og til, 
n a a r  m an  blev ueens eller holsteenste S o ld a te r kom
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til og yppede K lam m eri. D e t  eneste S t e d ,  hvor K r i
gen endnn sporedes var F red er its , hvor H olstenerne  
næsten havde opbrugt a l A m m unition  og nu morede 
sig med at kaste Kampestene ind i Fæstningen.

Efter m in enfoldige Forstand stillede Forholdet til 
R igsarm een  sig saaledeS. P reu sse n  havde sagt til o s :  
„ S e e r  D i t , lille  D a n m a r k , D it  er en godm odig F yr  
„og  har vitst, at D u  tager mod Fornuftgrunde, derfor 
„kunne vi vel nok blive enige om en lem pelig K r ig s -  
„forsel. J e g  m aa reent ud sige: J e g  har formeget at 
„bestille hjemme, og ogsaa fortryder, at jeg har hjulpet 
„ H o lsteen , thi det har viist s ig , at jeg har næret en 
„ S la n g e v e d  m in B a rm , der kun gjengjælder m ine B e l-  
„gjerninger med Utak. D e r til kom m er, at min  
„kjære N a b o , Kejseren a f R u s la n d ,  nu v il have en 
„E nde pan denne H istorie. M en  da jeg m aa have 
„ H u u s r o , og da det E neste, hvorom  hele det uenige 
„T ydstland  er en ig t, er at odelægge D i g ,  U styldige, 
„faa m aa D u  tillade, at jeg for et S k in s  S k yld  rykker 
„læ ngere op i J y lla n d , og D u  m aa beordre D in  H æ r  
„ til ikke at forurolige o s  altfor meget, naar v i maaskee 
„ffulde nodes til at begive o s  længere op i Landet, 
»for at faae N o get at leve af. D e t  er en S e lv fo lg e , 
„at v i betale for O p h o ld e t, hvorpaa D u  nok er saa  
„god at levere R eg n in g . A propos, jeg ffyld er lidt 
„fra ts to r , det maa D u  ikke forglem me at sætte paa  
„ R e g n in g e n , men contant B e ta lin g  kan jeg ikke ffaffe, 
„ da  jeg for Ojeblikket bruger saam ange P e n g e  hjemme,
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„ f o m  jeg kan skaffe tilveje —  dog derom blive v i nok 
„enige. — T il  Gjengjæld træffer jeg mine Reserver 
„bort sra Holstenerne, som Du da i al Mag fan tugte; 
„naar D u blot v il give lidt T id , indtil Holstenerne 
„have hentet ny Ammunition fra Rendsborg, kan Du 
„tage denne med. Det er det Bedste at lade H ol
stenerne betale Gildet og Du er da nok faa god at 
„give lidt Henstand paa min Regning. Men i Sunde- 
„ved stal Du lade os være i R o; (Størsteparten as 
„de derværende Kanoner ere mine egne, og dem tmster 
„jeg nok at beholde. Naar Du da har givet H o l
stenerne et ordentligt Knæk, slutte vi en Vaabenstilstand, 
„der saameget tilraades as vore sælleds Naboer og 
„som nok stal blive bedre end den forrige."

Saaledes vare rimeligviis Preussens Tanker og 
Ta le ; vist er det i alt Fald, at Krigssorelsen kun i 
Begyndelsen as Krigstoget havde Charaeteer as K rig , 
men senere hæmmedes as Politikken og en seendrægtig 
D iplomatik, som under en halvaarlig Vaabenstilstand 
ikke havde havt Lejlighed til at afslutte en Fred, men 
pludselig faae Krigen dukke op paany, faa at den nu 
kunde begynde forfra med at sammenflikke en ny Vaa
benstilstand.

Det var ingen Hemmelighed, at et stort Udfald 
vilde flee fra Frederiks; M  ez a var rejst bort sra Als, 
som det hed, for at besee adskillige Kyster og Havne, 
endeel as R y e's Brigade var indstibet sra Norrejylland^ 
og A lt concentreredes i Fven. Den 6te J u li inden
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D a g g ry  hortes K anvntorden p aa  A l s ,  vet v a r  fra  
F re d e r i t s ,  hvor de D anffe  stulde tilkjcempe sig en af  
de meest glimrende S e j r e ,  Historien h a r  a t  opvise. 
Holstenerne kjcrmpede tappert, men bleve dog overvundne 
af  de D a n s te ,  som i ustandselig S e je rs lob  inden det 
v a r  D a g  havde indtaget alle deres Skandser. D en  
Deel a f  Armeen, der laa  p aa  A ls ,  horle Efterretningen 
herom med Glcrde, idet den beklagede, ikke selv a t  
kunne have deeltaget deri. V i  maatte  troste os med, 
a t  have bevaret A ls  for Fcedrelandet, en G jern ing , 
der v a r  nyttig nok, men kun indeholdt en tarvelig Trost.

At bestrive dette S l a g s  Enkeltheder, hvori  jeg ikke 
selv har  deeltaget, vilde trætte Læseren saameget mere, 
som de alt tidligere af Andre ere omhyggeligt bestrevne.

Hermed ende egentlig Krigsbegivenhederne. E n  
lille Kamp sandt S ted  kort efter p aa  A ls  mellem vore 
Kanonbaade og nogle af Fjendens Kyftbatterier. Under 
denne bemærkede en M a t r o s ,  at der va r  vilde D y r  i 
den Urstov, der bedækkede h a n s  I s s e .  H a n  fanger et 
og bukker sig ned for a t  dræbe det, men i det S a m m e  
farer en Kanonkugle over h a n s  H o v e d ,  som uden 
Redning vilde have været borte, hv is  h an  havde staaet 
oprejst. H v a d  gjorde nu  M a t ro s e n ?  H a n  satte D yre t  
op i Skoven igjen med de O r d :  „ h a r  D u  reddet mit 
Liv, stal D u  ogsaa nyde R aadsens  B r o d ,  saalænge 
D u  lever."

Livet p a a  A ls  v a r  fan temmeligt eensformigt 
under Belejringen. Forinden 6te B r ig a d e s  Afmarsch
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til Fyeit stiftede T h e s t r u p s  og K r a b b e s  B rig a d e r 
met) a t gjore V a g t i S undeved , hvilket i S om m ertiden  
v a r  en temmelig let og behagelig Tjeneste. K un det 
ene C o m p ag n i, der havde Forpostkjcede m aatte passe 
godt p a a , de 3 ovrige C om pagnier laa  i B rohovedet 
og morede sig. E t  meget yndet Arbejde v a r Forfæ rdi- 
gelsen af smaa M o lle r, der satte en P je rro t i Bevcegelse; 
O pfindelsen a f denne K unst blev betroet vore Fjender 
og de morede sig ved den samme In d u s tri.

H v o r  tog A ls sig ikke herligt ud fro B rohovedet, 
n a a r  S o le n , idet den v a r  ved a t gaae ned, kastede sit 
rodlige Skjcer paa  S onderbo rg  og omliggende E g n  eller 
henat) M o rk n in g en , n a a r  Lysene bleve tændte idet ter- 
rassefo rm ig t liggende S on d erb o rg ! D e t gamle S lo t ,  
der er bygget p a a  P æ le , rag e r med de stolte rode 
M u re  ud i det morkeblaa S u n d , ligesom det vilde dukke 
sine E rin d rin g e r i G lem selens V ande. Forunderlige 
T an k er opstige hos B estueren , n a a r  han i R o  kan 
betragte denne gamle B o rg , et talende M indesm æ rke om 
den M a g t, som en S ta n d , der n u  næsten er faldet ned 
til I n t e t ,  h a r udovet; det v a r h e r , a t D an m ark s 
K onge C hristian  den 2den, maastee den R egent a f den 
oldenborgste S tam m e som h ar meent sit Folk vet bedst, 
som i S a n d h e d  h ar villet sit hele R ig es  V e l,  m aatte 
hensidde i et sorgeligt syttenaarigt Fængsel.

A ls horer til de smukkeste og frugtbareste a f vore 
O e r. G aard ene  ere i fo rtrin lig  D r iv t ,  de kræve kun 
liden A rbejdskraft og give dog rigelig  Asgrode. Jo rdene
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ere vel ikke ikke faa  stcerke og feve som s. E r .  L a a lla n v s ; 
men hvad B onden faaer m indre af „ R o n "  og „H veje"  
i Laden, erstattes rigelig t a f de fortrinlige G r u s 
gange. In te ts te d s  i D anm ark  er Q v u g e t i en bedre 
H n ld  end her. Udmcerkede Hefte fandtes her mange a f 
indtil for faa A ar siden, men B onden fan d t, a t det 
v a r fordeelagtigere a t tjene 100 R bd. p a a  en Heft, end 
a t have en saadan  til S ta d s ,  og de ere derfor for det 
meste gaaede bort med P ran g e rn e  sonder paa. D e 
store „holsteenske V o g n e ,"  hv o ra f vi havde mange for 
nogle A ar siden, brnges endnu h e r;  ncesten enhver 
B onde h a r en saadan  ttl S ta d s .  O v e ra lt  paa  Ø en 
finder m an smukke © a a  to c, der i Reglen bestaae af 3 
eller 4  fra  hinanden adskilte Lunger. S tuehuset, 
hvortil In d g an g en  er fra  G a a rd e n , vender mod S y d  
ud til H aven . I  den venstre Lunge boe i Reglen 
A ftugtsfo lk ; A ftugtsforholdet er lang t almindeligere 
her end i det ovrige D anm ark . — I  R orre  H erred 
ere B onverne for det meste S e lv e ie re , men i S on d er- 
herred Fustere.

ø e n  er nust 8Ero det bedst befolkede Land i D a n 
m ark, der leve omtrent 5 0 0 0  Mennesker paa □  M ilen . 
Alsingeren er fiffigere og mere opvakt end Bonden i 
Almindelighed, hvilken K jendsg jern ing  navnlig  bevises 
ved den Lethed, hvormed R ecrntterne herfra uddannes. 
D enne h a n s  Opvakthed g jo r , a t han sjelden nedstiger 
til en saadan D vasthed, som det paa m ange S teder er 
T ilfu lde t med B o n d en , N oget h a n s  rige Jo rd  ellers
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let kunde forlede ham til. Han er urokkelig tro mov 
sin Konge og Fædreland, og „Herzogen" har, hvor 
populair han end i de senere Aar har sogt at gjore 
sig ved de mange Folkefester, dog ikke sormaaet at 
rokke ham. Sproget horer til den sonverjydsie Mund
art, blandet med endeel tydste Ord og Former, hvilket 
er en naturlig Folge, af de Forhold, hvori Bonden 
har levet. Som i den sonderjydste Mundart bortkastes 
de fleste „e" i Enden af Ordet: „en kjon Pig', S  t in ' 
M a r i ',  An ' C a t h r i n ' "  — tydste Ord „Det stehr 
godt", „detgehrvel" „æ röe rof" (Drøje); Bvnavnene 
ere næsten alle danste, saasom Guderup, Vollerup, 
Hørup, Dynnewith, Sundetotth (with gammelt Danst 
for „ved") o. s. v. Endstjondt man har sogt at for
tydste mange Navne, bruge Bønderne stedse den danste 
Benævnelse; saaledes finder manpaa Kortet: Nottmark-, 
Lamberg-, Kjettingholz, men naar Officiererue spørge 
Bønderne om disse Steder, svare de: Nu troer jeg æ te 
di danste Officerer er bleven tydstsindet, de spørge efter 
Kjettingholz vi fjende kun Kjetting - Skov; undertiden 
finder man i disse Navne en forunderlig Blanding af 
Tydst og Danfi: Lysabbel (Licht-apfel). o. s. v. — 
Den naive Udtryksmaade og det syngende Tonefald, 
hvormed Alt siges, forekom mig meget tiltrækkende. 
AfOens Befolkning talte for Krigen de 4/s Dele Danste, 
og de Ovrige Tydst, stjondt de naturligviis Alle kunde 
tale Danst. Det var fornemmelig i Sønderborg og 
Nordborg, at der taltes Tydst, men nu have vore Sol-

li
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dater, der erklærede alle Tydsitalende for Tvdstsindede 
lagt en god Grundvold til dansk Kundstabs Udbredelse. 
For nogle Aar siden var Rakkeren den eneste Danst- 
sindede i Nordborg; om han har beholdt sin Tro endnu, 
veed jeg ikke; men har han gjort det, synes det at 
vcere et smukt Trcek i en Rakkers Characteer.

Fruentimmerne ere i Reglen smukke og see livlige 
ud med deres ovale Ansigter og opstrogne H aar, men 
deres Dragt er smaglos. De smaa rodtcrrnede Huer 
og de meget kortlivede Kjoler med polstrede LErmer 
klcede dem ikke. Saaledes ere navnlig Bonderpigerne 
klcedte. De Sonderborger Tjenestepiger derimod bære 
en nydelig Nattroje, der ret viser deres smukke Figur. 
Men ligesom Garderofficererne i Reglen gjorde meest 
Jndtryk paa.de faa Damer i Sonderborg og derfor stak 
de andre Officierer ud, saaledes synes ogsaa de Sonder- 
borger-Tjenestepiger bedst om de lange Gardister, og de 
andre Fodfolk maatte derfor holde sig til Bonderpigerne, 
som ogsaa holdt langt mere af „Soldaaterne" eller 
„æ Krigsfolk", end deres egne Ungkarle syntes om.

Den store Jndquartering bar Alsingerne med den 
største Taalmodighed baade i Kjobstcederne og paa 
Landet. D a Beboerne i Sonderbvrg as Frygt for 
Bombardement flyttede ud paa Landet, blev Jndquarte- 
ringen endnu større, og man maatte derfor tage mod 
Lejligheden, som den tilbod sig. En Sommermorgen gik 
jeg ud i  Stalden og opdagede t il min Forbavselse 6 smaa 
Unger i en Baas, der tilsammen nojedes med to daar-
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lige Dyner. Jeg erfarede da, at en Kone daglig kom 
derud for at made de stakkels Born, som ellers hele 
Dagen maatte gaae jbr Lud og koldt Vand og ncerede 
sig ved de umodne Frugter, de plukkede i Haven; men 
Børnene vare iøvrigt meget fornøjede. — Fruentim
merne havde i den T id , navnlig ifjor, da der ikke 
leveredes Naturalforpleining, megen Uleilighed med 
Madlavning. Det var et prcegtigt Syn at see flere store 
Kobberkjedler, der hver kunde rumme 7 n 8 Spande Suppe, 
ved Siden af hinanden over Ilden; ovenpaa flod talrige 
Boller. Men af faaban et Par Tønder siulde der ogsaa 
bespises 100 Mand eller undertiden flere. Madlavnin
gen stete med den største Reenlighed; aldrig stulde man, 
som det undertiden kunde ffee i Jylland, finde Kar
kluden eller andre uvedkommende Bestanddele i Suppen.

I  Sønderborg var der meget dyrt; to Retter sim
pel Middagsmad kostede 3 Mk. 3 Sk. En Drik der 
blev nydt med Velbehag, var den saakaldte „Batteri- 
Toddy", arrangeret af Major Jessen i Artilleriet, 
hvilken bestod halvt af Cognac halvt af Portviin. 
Man kan af Drikkens Styrke slutte sig t il,  at dens 
Opfinder maa høre til det grove Skyts, og den tappre 
Major har ved denne Opfindelse bevirket, at maastee 
ikke Færre ere forblevne paa Valpladsen, overvundne 
af den ædle Drik end de, der have været faa uheldige 
at blive en Gjenstand for hans egenlige og tidt om
talte Batteri. Forplejningen, der besørgedes af I n 
tendanturen, var god, kun fik vi en Tid fordærvede

11"
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W rtcr, men desaarsag befaledes det, at der skulde 
gives større Portioner; Det hjalp; De, der vilde, 
kunde nu spise dobbelt saamange flette SErter. Inten
danturen kjendte sine Folk; den vidste nok, at vi ikke 
saae saameget pact Beskaffenheden som paa Mcengden. 
Man har herhjemme efter Alt at slutte anseet Sonder
borg for et Sodoma og Gomorha i Henseende til Spil, 
Drik og anden Daarlighed; det var imidlertid ingen
lunde Tilfældet, dertil var de fleste Offieierers Gage 
for knap i Forhold til det dyre Opholdssted.

Efter 6te Brigades Afretse til Fyen, besørgede 
vor (Thestrups) Brigade Bevogtningen af Alssund, 
navnlig 4de Linie- og 2den Reserve Bataillon. Disse 
ro Batailloner fliftedes saaledes, at den ene laa 4 
Dage i Kantonnement i Byerne Kjær og Ulkeboll, me
dens den anden var i Barakkerne. Vagttjenesten selv 
var meget let i den behagelige Sommertid; man kunde 
over det rolige Sund grant hore enhver Stoj paa den 
anden Side, og det glædede os mangen Sommeraften 
at hore Tydsiernes liflige Musik. Det Eneste, der var 
at passe paa, var, at ingen tydsi Vovehals liftede 
sig over hos os og fornaglede Kanonerne, men det 
sørgede Kanonbaadene for, som hver Nat patrouillerede 
i Sundet. Baraktjeneften derimod selv var temmelig 
stræng og usund for Folkene, da de ikke kunde komme 
af Klæderne og maatte ligge paa Jorden i Halm. 
Thi foruden, at Fugtigheden paa Grund af det meget 
Regnvejr var stor og Lejet var lige paa Jorden, havde
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en M æ ngde serbenede S p rin g e re  indquarteret sig t B a 
rakkerne, hvor de formerede sig frodigt. Officiererue 
la a  vel ogsaa i H a lm , men i deres Barakker v a r der 
dog S engele jer opflaaede 1 Alen fra  Jo rd e n , strå a t 
de ikke mærkede til F ug tigheden , og da de tillige havde 
T o j a t flifte m ed, kunde denne Tjeneste ikke være dem 
faa  usund som for Folkene. D ertil kom, a t p aa  F elt
vagterne la n g s  Kysterne O fficiererne ikke havde saa me
get Arbejde som e lle rs ; thi her kunde de , n a a r  P o 
sterne forst vare udstillede, være aldeles sikkre og rolige 
fo r, a t der ikke pludseligt vilde flee noget V ig tig t.

D e r  vare to B a rak le jre ; den ene lige ved S on*  
v e rb o rg , den anden bag Skoven ved Arnkielsore. D en  
forste Lejr v a r den største og kunde rumme over 1 B a 
taillon ; den anden v a r m ind re , men dens Beliggenhed 
lang t smukkere, bag Skoven og ikke lang t fra  Augusten
borg F jo rd . Barakkerne vare opforte a f Tom m er og 
ftraa tæ k te ; n a a r  vet regnede stærkt havde m an p aa  en 
M a a v e  T a g  over H ovedet, uagtet det dog ofte reg
nede ued til os. P ro file t af Barakkerne dannede en
T re k a n t, og alle H ytte rne  laa ved S id e n  a f h inan 
den i een eller to Rækker, 10 i hver. O fficiershyt-
terne v a re  ligesaa simple som de ov rige , kun med ven 
F o rflje l, a t  som sagt Sengelejet v a r over Jo rd en .
B arakm arkerne vare forfljonnede ved mange smukke A n
læg. Im e llem  H ytterne støde lange T ræ bo rde , hvor 
M ad en  anrettedes. S o ld a tern e  kogte selv; 10 M an d  
v a r  det S e lf la b ,  hvorpaa Kogekjedlerne vare indrettede.
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Om Aftenen, naar Soldaterne kom fra Vagt, tcmdtes 
Baalene; det var et smukt Syn ved den nordlige Ba
raklejr, at see disse mange Ildsteder i Udkanten af 
Skoven. Det mindede om Bivouaklejren Natten efter 
Slesviger Slaget. Vagterne ved Sundet gjorde sig 
det saa behageligt som muligt; de indrettede sceregne 
Lysthuse med Bcenke, hvor altid den ene Post sad og 
holdt Oje med de ligeoverfor siddende Tydstere, me
dens den anden gik og passede paa, naar Feltvagts- 
commandeuren kom tilsyne, for at de i en Hast kunde 
faae Tornistrene paa. Det var i sig selv ligegyldigt, 
om Posterne kastede Tornistret eller ej, men da Felt- 
vagtscommandeuren „fik paa Hovedet" af Forpostcom- 
mandeuren, naar det steete, kunde han naturligviis 
ikke tillade det.

Als har en mcerkelig Historie og har ncesten i 
alle vore Krige spilt en vigtig Rolle. Saaledes i det 
13de, 14de og 15de Aarhundrede, da Sonderborg 
indtoges as Christopher den 1ste og Waldemar Atter- 
dag. Senere i Krigene mellem Frederik den 3ie og 
Gustav Adolph, blev Als deels besat af Svenskerne; 
deels af de Allierede. 1658 stormede Svenskerne Son
derborg S lot, men bleve drevne tilbage med Tab af 
150 Mand, og det nu nedrevne Slot i Nordborg blev 
i samme Krig 3 Gange indtaget, de to Gange af 
Svensterne, og den ene Gang af de Allierede. I  den 
forrige Krig var Oberst Tscherning Commandant paa 
Oen. Han anlagde Batteriet Svenkendammer til Be-
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styttelse for H avnen ved S onderbo rg  og tog i det H ele 
saadanne F oransta ltn in g er, a t de A llierede, fornemme
lig R usserne , som havde havt i finde a t besætte A ls , 
opgave dette. V enderne syntes ikke a t denne T id  v a r 
noget imod „æ K aasak ti, da Lybek v a r en Fæ stning 
og man gik i B lod op til K næ erne". D e  ældre B o r 
gere omtalte Tscherning med stor Agtelse og V elvillie, 
og i denne K rig  h a r h an s  Svigerson  M e z a  erhver
vet endnu større G ru n d  til P aastjonnelse ; th i denne 
G a n g  var A ls et Hovedpunkt for F jenden ; havde 
M e z a  ikke truffet saa kraftige F o ran s ta ltn in g e r, vilde 
Fjenden dog vist have provet paa a t tage A l s ,  og 
selv, hvis dette v a r m islykkedes, havde de rim eligviis 
dog alligevel odelagt Sonderborg . D e  Fremmede, der 
besoge A ls synes ikke, a t D en  er stærkt befæstet; dog 
er dette Tilfældet. D e  faste B a tte rie r kunne give en 
virksom K rydsild  og I ld e n  kan foreges p a a  hvilket- 
somhelst S ted  af Kysten, hvor der overalt findes J n d -  
ffjæringer for F e lts ty ts , som den Fremmede ikke læ g
ger Mærke t i l ,  fordi de ikke ere besatte.

V i see saaledes, a t A ls 's  V igtighed stedse h a r 
været erkjendt. V i drog os derfor efter N ederlaget 
ved S le sv ig  tilbage h ertil, hvor vi ivetmindste i nogen 
T id  kunde være i R o . I  Forbindelse med D üppel- 
ftillingen danner D en  et herligt U dgangspunkt for m i- 
litaire Foretagender; Zen er et rig t F orraadskam m er, 
og kan længe selv ernære en A rm ee; endelig h a r den, 
hvad der heller ikke er uvig tigt, ypperlige H avn e , hvor
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Linieskibe met) Tryghed kunne overvintre, nden at frygte 
for Jisgang.

Me z a  forte fom bekjendt Avantgarden ved Fre- 
derits; og nu vare da Alle enige, om at han var en 
dygtig Mand, og Alle, Smaa og Store kappedes om 
at bringe ham deres Hyldest, da han ikke længe efter 
vendte tilbage til Als.

Holstenernes Magt var knækket; de streg paa, 
at der var fleet „Forræderi"; men det var for seent; 
de havde længe roest dem af at skulle indtage Frederiks 
og maatte nu haardt bode for deres Overmod. Vaa- 
benstilftanden blev kort efter forkyndt, og de tvdste 
Tropper glædede dem ved at stutte hjem.

De Rigstropper der stode i Sundeved aflagde nu 
vore Forposter det ene Besog efter det andet. E t Par 
Nassauere svommede endog over Sundet til vore Poster, 
de vilde dog faa gjerne kunne sige, naar de kom hjem, 
at de havde været paa Als. Capitainen var just gaaet 
ud ved Kysten, va han ved en af vore Poster bemærker 
et Par Mennester siddende i Artilleri-Kapper mev et 
P ar nøgne Been. Han gaaer derhen og seer da disse 
to Nassauere, som as vore Folk beværtedes med Tobak 
og Kaffe. De bleve meget forlegne, da han for Spogs 
Skyld sagde, at han vilde tage dem tilfange. Forresten 
forstode vore Folk naturligviis flet ikke, hvade de sagde. 
De fortalte saaledes Capitainen, at Nassauerne havde 
sagt, at de forst stulde reise „morgen om fire Uger." 
D a  Capitainen syntes, at det var temmelig længe.
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spurgte han selv Tydflerne derom og fik til Svar: 
»morgen um vier Uhr." Man seer, at vore Folk 
havde oversat det temmelig frit. Med nogle Sarere 
talte jeg faa Dage efter; de onflede saa gjerne at see 
Brohovedet, som de den 13de April stulde have indtaget 
Imedens jeg staaer og taler med et Par Sarere 
kommer en Soldat af 1ste Reserve Bataillon t i l,  og 
den ene Sarer sporger da, hvorfra han er; jeg fortalte 
ham, at det var en „Seeländer," hvorpaa Sareren 
svarede: „man sagt, die Seeländer haben gar kein 
Gewissen." Senere talte jeg med Hannoveranere og 
Preussere, som alle glcedede sig ved snart at oære i 
Hjemmet. Man har paastaaet, at de tydfle Soldater 
prale saameget; dette er ingenlunde Tilfældet, og det 
forekommer mig at være utømmeligt uden Grund at 
ville nedsætte fin Fjende. De frygtelige Historier om 
deres Rovener og Plyndringer ere ogsaa for storste 
Delen overdrevne. Kun Bairerne ere bekjendte for 
deres Tyvagtighed, en Folge af deres flette Lonning 
og Beklædning; de vare meget tarvelige og forsmaaede 
ikke at stjæle de ubetydeligste Ting, saasom Gardiner, 
hvoraf de forfærdigede sig Skjorter, en Artikel, hvormed 
de vare meget sparsomt forsynede. Paa Tilbagemarfchen 
vare deres Officierer saa forekommende at bede deres 
Bærter om at gjemme A lt, hvad der ikke var muur- 
og nagelfast, hvis de ikke vilde have det bortstjaalet. 
Den holsteenfle Hær, der maaflee var den Deel af den 
tydsie Armee, der forholdsviis havde fleest daarlige Ele-
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menter, har i Virkeligheden heller ikke opfort sig faa 
grusomt, som det ofte berettes, og det synes overhovedet 
urigtigt at tillcegge sin Fjende alt det Onde, man fan 
opfinde; at Holstenerne have flaaedes tappert i Aar, 
kan ikke nægtes; vi bor agte denne Tapperhed, ligesom 
de gjore ved vor; det er forsi ved gjensidig Agtelse, at 
der kan opnaaes Fred og Forsoning.

Ved Krigens Ende var Armeens Styrke folgende: 
Infanteri: Garden, 13 Linie-Batailloner, 6 Reserv e- 

Batailloner, 5 Forstærknings-Batailloner, 2 
Reserve-Jceger-Corps, 2 Forstærkn.-Jæger- 
Corps, 3 Jcegercorps, eller: 32,000 Mand. 

Cavalleri: 4 Dragonregimenter, 3 Escadroner Garde 
Husarer, eller: 2,800 Mand.

Artilleri: 7 6# 2 12# Batterier, samt 2 halve 24S 
Granatbatterier, eller: 80 Kanoner.

Den i Marken værende Styrke kunde altsaa an- 
flaaes til 40,000 Mand, itaar hertil lægges Mandstabet 
fra Depotcompagnierne og Escadronerne, kan man vel 
antage Hærens Styrke at være henved 45,000 Mand. 
Det er i sig selv ingenlunde nogen ringe Styrke, den 
kan efter vorr Lands Bestaffenhed udrette utrolige Ting, 
naar den veed at angribe Fjenden, naar han udstrækker 
sine Operationslinier for langt i Forhold til sin egen 
og vor Styrke. Men efter 2 Aars Krigsforsel maatte 
den dog kunne have været langt større.*)

v) Ester Folketællingen 1840 var i det egentlige Kongerige
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Infanteriet udgjor Harens Masse og Kjarne, det 
er dens Democrati. Infanteristen maa stole paa sine 
Vaaben og sig selv, og han kan bruges overalt. I  
Cavalleriet finde vi Aristokratiet fremstillet; Rytteren 
siuer fra sin Hest ned paa Fodfolket; men han befinder 
sig dog ikke i sit Element; mister han Hesten, maa 
han forblive uvirksom. Begge disse Vaabenarter have 
deres Top- og Tyngdepunkt i Artilleriet, der give 
hines Bevcrgelser den fornødne Kraft og Eftertryk. 
Ved den sidste er Skytset Hovedsagen. Vort Artilleri 
har stedse havt Ord for at vare godt fort og indovet, 
og hvad Materialet angaaer, da sial det fornemmelig 
siyldes Oberst F i b i gers  Omhu, at Skytset er saa 
fortrinligt. Imidlertid trange vi vistnok til noget 
svarere Feltsiyts; det viste sig navnligt ved Ry es T il
bagetog, hvor vort Artilleri stadigt maatte vige, da 
vore to 6£ Batterier ikke kunde staa sig mod Fjendens

Saltet paa de mandlige Individer Alderen mellem 20 og 
30 Aar: 108,100 og i alle 3 Hertugdommer: 67,200. 
I  1845 var Folkemængden i Kongeriget (Island og Fær
øerne fraregnede): 1,350,327 og i Slesvig og Holsteen; 
842,246. Lægges denne Tælling tit Grund, ville vi meb 
en Udskrivningskrast af 4% have en Armee paa 54,000 
Mand, medens Holstenerne havde 33,688; men det maa 
erindres, decls at mange Slesvigere tjene i vor Hær, deels 
at Størstedelen af de udflrivningsdpgtige Slesvigere und
drage sig for Tjeneste i den holsteenfle Hær. Herved for
mindskes den holsteenfle Hær og kan ncppe blive større end 
24 ü 25,000 Mand, medens vor meb en mindre Udflriv- 
ningskrast bliver over 50,000.
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24$ Granatbatterier. Fjenden har ncesten stedse havt 
sværere Skyts end vi, og at vort Artilleri desuagtet 
stedse har holdt tappert Stand, maa fornemmelig til
skrives den modige Anførsel og den ypperlige Betjening. 
Artilleristens Skole er den vansteligste, og han danner 
om man vil Aandsariftocratiet, Jntelligentsen.

Cavalleriet er stedse bleven omtalt som udmærket 
ovet, derom vidne ogsaa de kraftige S lag, vore Dra
goner og Husarer altid flaae, naar de have Lejlighed 
dertil. Man har sagt at Cavalleriet i Reglen ikke 
bliver fort godt, men det synes at vcere en los Paa
stand; thi det har ved enhver den mindste Lejlighed 
gjort endog meer end sin P lig t; jeg vil blot minde 
om S a u r b r e y s  Cboc ved Flensborg, Wür t zens  
ved Slesvig, Kampen ved Aarhuus, Affatren ved 
Norre-snede, der ligeledes skyldes en Cavalleri-Officier. 
Men det har været uheldigt for Hestfolket, at Kampen 
næsten stedse er fort i det Slesvigske, hvor de mange 
Hegn hindre dets Anvendelse, eller paa den oftlige 
Kant af den jydsie Højderyg, der har et faa ujævnt 
og fkovbegroet Jordsmon, at det kun egner sig for Fod
folk. Og har Forerne da en enkelt Gang begaaet en 
Fejl, da falder denne saameget mere i Ojnene, jo 
sjældnere Cavalleriet ellers anvendes. Man har kastet 
Skylden for Hoptrup Affatren paa Cavalleriet, men det 
er uden nogen Grund, da Undersøgelsen ophævedes 
uden noget Resultat og man af Krigsministerens Reso
lution desangaaende aldeles ikke kan begrunde nogen
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Dom derom. — Kavalleristen har et friere Sving end 
Infanteristen, hans Legeme er mere ovet og bøjeligt, 
hvilket navnligt er Tilfældet med Husarerne. Betragt 
eu Husar paa Gaden, og man maa beundre hans 
frie Holdning og sikkre Gang.

Det er isoer for Fodfolket, at Krigen har været 
nyttig; det har hævet sig til en Fuldkommenhed og 
har erhvervet sig en Anerkiendelse som ingensinde for. 
Da General W r an g e l  for nogle Aar siden inspice
rede vort Forbundscontingenl, der jo var indovet paa 
samme Maade som den danste Armee, var han mis- 
fornoiet med Infanteriet; „det stjod ikke godt"; han 
stulde snart, ved Slesvig, erfare, at vi havde lært 
at stvde. For Fodfolket har der overalt været Anven
delse, og have enkelte Anførere end begaaet Feil, saa 
horer det t il Undtagelserne. Men den egentlige Prove 
for et udmærket Infanteri, navnlig naar det stal mod
tage et Cavalleri-Angreb, have vi ikke havt Leilighed 
til at bestaae. Ved et saadant Choc stal det vise sig 
om Infanteriet har T illid  til sit Vaaben og om det 
besidder den fornodne Rolighed til først at styde, naar 
Cavalleriet er saa nær, at ethvert Skud dræber. Det 
eneste Erempel, vi i vor Krig have havt derpaa, er 
Affairen ved Oversee, hvor 2det Jægercorps forsva
rede sig tappert mod Cavalleriet, hvorved dog maa 
bemærkes, at det var i et for Hestfolk saare ugunstigt 
Terrain. — Det vigtigste ved Infanteristens Uddan
nelse er viftnok Færdighed i Skydning og Bajonetfægt-
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ning. Og al den Tid og alle de Penge, der i Fre
den anvendes paa S lig t, ere vistnok ikke spildte. Daar- 
lige Skytter ere ikke t il nogen synderlig Nytte. Hvad 
Bajonetfægtningen angaaer, da er det vel yderst sjæl
dent, at den kommer til Anvendelse, men Færdighed 
heri giver Soldaten Sikkerhed og T illid  til sit Vaa- 
ben. Man seer ofte i Beretninger om Slagene, at 
der fortælles, at vi have leveret Bajonetfægtninger, 
og som det hedder „heri have som bekjendt vore Trop
per et stort Fortrin", men det er Overdrivelse; de 
tydske Blade sige kort efter accurat det Samme. Der 
fægtes nuomstunder altid i Afstand, og Kampen afgjo- 
res fornemmelig ved Skudvaaben og strategiske Bevæ
gelser. En anden Sag er det, at man ved Bestor
melsen af Standser fordetmeste kommer i Haandgemæng, 
naar Forsvarerne gjore deres P lig t; men det er sjæl
dent, at Standser stormes; i vor Krig ffete det kun 
ved Frederits. Ellers bestaaer Fægtningen i Blænker
fægtning, og det er navnlig af denne Grund, at Krigs
ministeren efterhaanden har omdannet Linie-Bataillo- 
nerne til lette Batailloner, der indoves i Jægererercits. 
Men stor practisk Forstjel gjor denne Forandring ikke, 
thi alle vore Batailloner ere egentlig Jægerbatailloner, 
og alt Mandstabet oves i Skyttetjeneste.

Bed Krigens Begyndelse var man i megen Forle
genhed for at faae en Anforer, ja man har ofte talt 
om at hidkalde en eller anden franst General. Thi 
hvor stulde man finde Heltene efter en saa lang Freds-
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t id ? Faa Officierer havde for deeltaget i noget Felt
tog; naar de sogte derom, fik de ofte Afflag. Men
allerede den korte T id , hvor vi have fort K rig , have 
kaldt Talenter for Dagens Lys, som man for ikke be
mærkede, Mænd ere dukkede op og have tiltrukket sig 
Folkets Opmærksomhed som faa Andre, Mænd, der 
have viist, at den danfle Hær selv kan flabe sine Fo
rne. Det var en Selvfolge, at der paa Grund af 
den lange Fred var endeel daarlige Kræfter i Officiers- 
standen, navnlig i Infanteriet, hvor det var umuligt 
at fordele alle Kræfter til de Poster, hvortil de for
nemmelig egnede sig, men de fleste af disse ere nu
fjernede, og ingen Armee tor vist rose sig af en bedre 
Officiersstand end vor. Armeen elfler og ærer Mænd 
som M e z a  og S c h l e p p e g r e l l ,  som B ü l o w  og 
M o l t k e  i  ligesaa hoj Grad, som disse Navne ere en 
Gjenftand for Folkets Beundring og LErefrygt, og den 
folte Tabet smerteligere, da deres Vaabenbroder, den 
ædle R y e ,  ved en brat Dod berovedes Beundringens 
Lon for hans lykkelig udforte Tilbagetog.

De fleste Bataillonscommandeurer ere nu yngre 
Mænd, som ved Krigens Begyndelse kun onflede jo 
for jo hellere at ryste Kamaschstovet af sig, og som 
derfor elfle deres Fag med Liv og Sjæl ikke mindre, 
end de mange udmærkede Compagnichefer, iblandt hvilke 
der findes ypperlige Kræfter, der endnu kun ere ibe- 
kjendte og anerkjendte i en mindre Kreds, men som 
sikkert, hvis Krigen atter flulle bryde ud, ville flyde
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hurtigt ivejret. Compagnicheferne have havt en ikke 
ringe Deel i Slagenes Udfald, og Hæren ffylder dem 
meget. Disse ere de højeste Officiercr, der have de 
samme Moisommeligheder som Soldaterne, og som staae 
i et umiddelbart Forhold til disse, hvorfor de have en 
ikke ringe Indflydelse paa dem. Compagnicheferne af
spejle sig i Folkene, man kan i den samme Bataillon 
af Paaklcedningen og Holdningen slutte, til hvilket 
Compagni de forsijellige Folk hore. — De øvrige Of- 
ficierer ere fordetmeste Reserveofficierer, der imidlertid 
ere af en saa mangeartet Beflaffenhed, at det er van# 
sieligt nærmere at betegne dem. Da tflor næsten 
Enhver kunde blive Officier, naar han blot ikke havde 
siddet paa Vand og Brod, er det meget naturligt, at 
mange daarlige Elementer kom ind i Officiersstanden, 
men Størsteparten af dem staae dog i faa eller ingen 
Heensender tilbage for de egentlige Linie-officierer i 
samme Grad.

En særegen Officersklasse, om man saa vil, 
danne de Underofficierer, der i Krigens Lob ere ud
nævnte til Officierer. Endfljondt de naturligviis i 
boglige Kunster staae tilbage for den faste Stok, saa 
er dog deres Nytte og Gavn i Krigen uendelig. De 
besidde ikke alene en langt større Baabenfærdighed, men 
de have fordetmeste ved den megen Ovelse forflaffet sig et 
sundt practifl militairt B lik , hvorpaa det i Krigen 
kommer saameget an, og de have vesuden en stor Com
mando over Folkene, der i farefulde Oleblikke er saa
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vigtigt. Man maatte blot ønste, at deres oeconomiffe 
S tilling blev forbedret, da det for de gifte af dem er 
umuligt at underholde en Familie med den knappe 
Gage. De ere endnu kun Secondlieutenanter, og hvor
ledes det vil gaae med deres Avancement er ikke godt 
at sige; enhver sand Fædrelandsven maa ønste at de 
avancere saa hurtigt, som deres Krigsdygtighed kan 
berettige dem til at fordre.

Underofficiersftanden besidder langt mere Dannelse 
og virkelig Dygtighed, end Folk i Almindelighed troe; 
det kan man allerede see af den Dygtighed, de Offi- 
cierer have lagt for Dagen, der ere udgaaede fra denne 
Stand. Den er af højeste Vigtighed for Armeen, thi 
den giver den unge Soldat den forste Uddannelse. 
Desværre lønnes de saa knapt, og da næsten hele deres 
Tid er optaget af Tjenesten er det dem umuligt at 
forstaffe sig nogen Bifortjeneste. En Fordeel have de 
deri, at de kunne lade sig stille, men naar Krigen er 
endt, v il denne forstørstedelen falde bort, da Prisen paa 
Stedfortrædere da vil dale betydeligt, ligesom ved enhver 
anden Handelsvare, naar Tilbudet bliver større og 
Efterspørgselen mindre. Naar Staten vil have dygtige 
Underofficerer, som med Lyst kunne hengive sig til deres 
Kald, maa den ogsaa forhøje deres Lønning, for at 
forstaffe dem selv og Familie et anstændigt og sorgfrit 
Udkomme.

Den danste Soldats Hovedegenstaber ere Koldblo
dighed, Sindighed og Udholdenhed. Han elster sit

12
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Fodeland, Sprog og Konge mere, end han selv veed af. 
Kongen er hans Husbond og han undrer sig kun over, 
hvorledes den ene Mand kan skaffe alle de Penge. En 
Gang, da vi 3 Lonningsdage ingen Penge havde faaet, 
laa 2 Soldater i Groesset og yttrede Gisninger om, 
hvis Skvld det var. „Jeg troer, jeg siger Conditionen 
op" sagde den Ene, „nu er hun bleven reent elendig." Paa 
hvad Conditioner tjener Du? spurgte den Anden. 
„Ingen Sovn om Natten, lidt Brod om Dagen og 
3 Mark hver 5te Dag, naar jeg selv kan ffaffe mig 
dem.* — Sine Officierer holder han meget af, naar 
de forstaae at vinde ham ved egen Tapperhed og ikke 
vilkaarlig Opsorsel. — Modet elsker han overalt og det 
giver ham Tillid . Den modige Osficier forlader han 
aldrig, og den storste Roes, han kan udtale er: „ja  
den Karl er s'ku ikke faa bange." Under scedvanlige 
Omstændigheder er han ikke let at faae varm; et Ord, 
en Sang kan ikke opildne ham, men eengang varm, 
bliver han ikke faa let kold igjen.

„Alle Tropper ere tappre, naar de fores godt" har 
en erfaren Militair-Forfatter fagt, og det finder i ful- 
deste Maal sin Anvendelse paa den danste Kriger; han 
elsker ikke Krigen, tv er tint od han anseer den for et una
turligt Slagteri, som han helst vil vcere fri for. Han 
kan ikke let vise Bravour, idetmindste gjor han det 
ubevidst. ZErgjerrigheden, der i Krigen meer end 
andetsteds, er en Spore til udmcerkede Bedrifter, fjender 
han Lidet eller Intet t i l ,  det maa vcere reen Pligt-
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fo le lfe , ven kolde og abstracte P l i g t ,  der driver h am , 
og den ypperlige Anforsel, der g jor ham  tapper. I  
K am pens H ede, hvor saa forstjellige Folelser a f  P l ig t ,  
L E re , Zorbittrelse og Bestrcebelse for a t frelse Livet 
krydse sig i h an s In d re , er han  et aldeles nyt M en - 
neste, da kan et P a r  O rd , korte og fyndige, sætte ham  
i F y r og F lam m e, og han gaaer lu ttre t og renset ud 
a f denne I ld d a a b  som et nvt og selvstændigt M enneske.

M a n  h a r sag t, a t vore S o ld a te r  ligne A lm ues- 
mcend; det er en Folge a f de frygtelige K lceder, der 
som oftest a ldrig  passe o rden tlig , men blive syede i 
forstjellige N um m ere efter en Træ blok. D e  have i 
Virkeligheden langt flere K undstaber og mere D a n 
nelse, end de see ud til. E t mcerkeligt In s tin c t have de 
til a t orientere sig og finde V ej. O m  en O ffic ier, der 
for det meste vilde styde G jenvej, men dewed ofte gjorde 
V ejen dobbelt saa lang, sagde d e : „ N u  forer h a n  os ad 
P e r  G an te s  G jenvej, 7 M ii l  N orden  om H im m erig ."—  
D eres Fortæ llinger begynde næsten altid  saaledeS : „ D e r  
v a r  engang en M a n d , der gik ud med fine 3  S o n n e r , 
som Alle havde en god M adpose o. s. v. og det vises 
da , hvorledes denne kom dem til N ytte . D e re s  S a n g e  
ere aldrig begejstrede, det er i R eglen kun Id y lle r  fra  
H jem m et med deres egen melancholste T o n e , der til
taler dem. Ligesaa godt som M arseillaisen passer for 
Franstm om dene, passer „den tappre Landsoldat" for 
vore S o ld a ter. E n  Fejl ved vore Folk kan det stun
dom blive, n a a r  de ansee A lt, hvad der ikke svarer t i l
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deres Duske, for „tydstsindet." Har en Kromand t. E r. 
udsolgt Alt, hvilket let kan stee paa Steder, hvor store 
Troppemasser ere forsamlede, bliver han erklæret for 
„tydstsindet", og hvis Officierer da ikke ere tilstede, 
kan det let hænde sig, at de ruinere Alt. En Soldat 
havde en Dag rimeligviis tabt eller solgt sine hvide 
Beenklæder, og da Capitainen vilde see dem, kom han 
med en Historie, om at Han havde leveret dem til 
Vadst hos nogle „tydstsindede" Folk, som havde været 
saa nederdrægtige at beholde dem. Da Artilleristerne 
paa de faste Batterier ikke vilde knalde los, erklærede 
vore Folk dem naturligviis ogsaa for »tyvstsindede"

Stillingsmændene ere i Reglen til stor Moro for 
Mandstabet, da de alkid ere berusede. I  vort Com- 
pagni var der saaledes to, der ikke kunde forbedres. 
Om den Ene, en Snedker, sagde Folkene, naar han 
gik og dinglede: „See nu trækker Snedkeren med Hun
den". — Den anden, en Hornblæser, fortjente stt 
Brændeviin i Vinter ved at gaae omkring og blæse 
hos Bonderne; naar han var overstadig fuld, talte 
han ikke om Andet end om det store og del lille Hjul, 
der lob rundt inde i Hovedet. De blive ftrar ode
lagte, naar de have modtaget deres Stillingspenge, 
thi da drikke de fra Morgen til Aften, indtil Alt er 
fortæret.

Det ældre Mandstab staaer i et overordnet For
hold til Remitterne; en Recrut er et Skjældsord til 
Len ældre Soldat, han bliver kun betragtet som halvt
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Menneske. Koger han sammen meddcWldre, beholde 
disse Sulet og ihan maa tage tiltakke med Benene. 
Recrutterne troe ofte, at de kunne kjobe Officiererne. 
En Recrut henvendte sig saaledeS en Dag til en O f- 
ficier, for at denne skulde give ham fr i,  og tilbod til 
den Ende „at gi' en Snaps", men da han mærkede, 
at det vor galt, forhøjede han Betalingen, 'og lovede 
et Glas V iin . — „D u  er nok inte fra det Aar, da 
Düppel M o lle *) brændte", var den staaende Benæv
nelse paa dem i Aar. Naar vi havde Feltvagter, blev 
T a a r s  om Natten sendt ud for at patrouillere. og 
han muntrede da de Recrutter, som ikke passede paa. 
En Nat sprang han pludselig ind paa Livet af En, 
der stod og halvsov, hvorpaa han irettesatte ham: 
„Hvad vilde Du have gjort, hvis det havde været en 
Tydffer? D in  Recrut! Du stal huste paa, at D u 
staaer paa Hs. Majestæt Kongens Post og ikke maa 
sove." „Ja  Du er nu ogsaa saa forvoven", T a a r s ,  
svarede Recrutten, hvorpaa T a a r s ,  der ansaae flige 
Attringer til en Dannebrogsmand for respektstridige, 
gav ham en paa Siden af Hovedet, for at vække ham.

I  Trainkudsteklassen finde Soldaterne meget S to f 
til Morstab; Trainkudstene ere i Almindelighed gjen- 
stridige, drikfældige, foruden deres mange andre gode 
Egenstaber, en Fremtoning, som vel hidrører meest fra, 
at mange af dem tidligere ved Kneb have unddraget

v) Den brændte som bekjendt d. 13de April d. A.
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sig Krigstjenesten og fordi de ikke have gjennemgaaet 
nogen synderlig Skole. E t vist gemytligt Forhold 
fandt Sted mellem Oppasserne og deres Herrer, af 
hvem de bleve kaldte „Sørensen". Folkene optoge denne 
Bencevnelse, men forandreve den senere t il „RiSdas- 
mand." Som Erempel paa deres Sprog og Dannelse 
v il jeg anføre Følgende: En Officier var indqvarteret 
et Sted, hvor Konen lavede saa ussel M ad , at han 
maatte tage t il Takke med Kartofler, hvoraf han maa 
have spiist temmelig mange, da Oppasseren kom ind 
og sagde: „Qvinden hun mener, at Lieutenanten ceder 
saa mange Kartofler, men saa sa'e jeg: hun kan jo 
ikke føde ham billigere, for han ceder dog ikke saameget 
fom den store So ude i Gaarden." —  En vis Svine- 
polidffhed udmcerker dem, naar de hanvle. En meget 
uordentlig O fficier, der gik med Uhrkassen i den ene 
Lomme og Vcerket i den anden, hvor der laa Krudt 
og Penge, vilde fælge Uhret og sendte sin Oppasser 
ind til Sønderborg, og antog, at han i det højeste 
vilde faae et Par Daler derfor. Men da Oppasseren 
kom hjem, fortalte han med et polidfl G r iin , at han 
havde faaet „siv" Rigsdaler derfor. Hvordan bar D u 
D ig  ad med det? spurgte Officieren. „J o , var Svaret, 
jeg gik først ind til een Uhrmager, som jeg vivste ikke 
solgte Uhre og bad ham pudse det og sætte det sam
men, saa at det gik saalænge medens jeg var henne 
hos ven anden Uhrmager, som kjøbte det." — Am
bulancesoldaterne tages af Trainkudstene, og det er en
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stor Fejl, eftersom det er en faa viglig Tjeneste. De 
knibe naturligviis oste ud, ikke at tale om de øvrige 
Geniestreger, de kunne begaae. Saaledes hoendte det 
sig en N at, da 1ste .. Forstrækkelses"-Jægercorps var 
paa Vagt i Sundeved, at ved det Compagnie*), der 
havde Forpofttjeneste, og som var deelt i to Feltvagter, 
hver paa et Peloton, Trainkudffene deelte sig, og der 
blev En af dem ved hver Peloton, endstjøndt de ere 
uadstillige, som et P ar Støvler for en Mand der har 
to Been. I  him Nat blev en Sergeant studt, og da 
man sendte Bud ind til Feltvagten, var der kun den 
Ene, og man maatte da lede den Anden op ved den 
anden Feltvagt; der udkom derfor Dagen efter en Be
faling , som' sagde, at de to Ambulancesoldater vare 
uadstillige.

Det synes heller ikke at vcere rig tig t, at Corps- 
stabslægen er faa svært bevæbnet. Ester Sigende havde 
det nær afstedkommet Ulykker med de første Saarede 
ved B au ; thi da disse bleve bragte til Ambulancen 
begvndte Skrækken at male sig paa deres Ansigt ved 
at see Ambulancegeneralen med draget Værge; thi de 
troede, at han vilde myrde dem. —

Under begge Aars Felttog have mange Normænd 
og Svenstere tjent i Hæren og paa Flaaden, deels som 
Menige, deels somBefalingsmænd, i det sidsteAar vist endog 
Flere, end i forrige Aar. De hørte fordetmeste til Broder-

i!) Hvert Compagnie har kun to Ambulancesoldater.

■
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rigernes dannede Klasser, som derved have v iift, at 
de gjorde Danmarks Sag til hele Nordens. De for
love et fjernt fredeligt Hjem, for at offre Livet i en 
Kamp, der egentlig ikke vedkom deres eget Fodeland. 
Danmark skylder hine Mcend uendeligt Meget, mere 
end det staaer i dets Magt nogensinde at gjengjcelbe. 
De udholdt Feltens Mojsommelighed med nordist Taal- 
mod, og i Kampens Hede ffulde Faa overgaae dem i 
Mod og Kamplyst. Offiderer og Mandskab fandt i 
hine Mcend cedle Kammerater, med hvem de knyttede 
dyrebare Venskabsforhold; de deelte vore Glceder som 
vore Sorger. Danmark vil til evig Tid bevare M in 
det om hine Wdle, der t Kampen for vor Sag fandt 
en tidlig Dod paa den blodige V a l, ikke mindre end 
om hine Nordens gjcrve Semner, hvem det blev for
beholdt i Hjemmet at fodcelle, hvorledes nordisk Aand 
endnu boer i Danffens Bryst.

I  Slutningen af August ankom Srorsteparten af 
de svenffe Tropper til Sonderborg, hvor de opholdt 
sig nogle Dage, indtil de marscherede over til Slesvig, 
som de ifolge Vaabenstilftanden ffulde befcette. Vore 
Folk syntes ikke godt om, at Svenfferne ffulde befcette 
Slesvig, de vilde hellere selv derover. „Kors, hvor 
di maa cede di mange Folk, vi kan dog ikke begribe, 
hvorfor vor Konge ikke sender os derover," faaledes 
talte vore Soldater.

Ifolge Krigsministerens Ordre blev en Deel af 
Hæren hjempermitteret, og faaledes forlod jeg da Als
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t Begyndelsen af September og kom til Sjælland og 
Kjøbenhavn tidligt nok til at see den Hylding, hvor
med et taknemmeligt Folk modtog sine Krigere. Folket 
følte sig stolt af sin Hær, thi den havde ved at storme 
de fjendtlige Skandier, der forsvaredes af en forbittret 
og tapper Fjende, overgaaet dets dristigste Forvent
ninger; Soldaten kunde med Tilfredshed og Glæde 
modtage disse Taknemmelighedsbeviser, thi han følte 
Selvbevidstheden af at have opfyldt sin Pligt.

Efter ,2 Aars Krigstog kan man nok ønske Fred; 
men skulde en forblindet Modstander ikke være tilbøjelig 
til Forsoning og for tredie Gang kaste Krigens Fakkel 
i vort Land, lad da Overanføreren faae frie Hænder, 
og den danste Soldat stal da under sine prøvede Førere 
atter staaes af Hjertens Lvst. Forsynet vil lede An
førernes Oje og give den danste Arm Styrke, og det 
stal vise sig, at det danste Folk, uden at trygle om 
fremmed Hjælp, men kun stolende p aa si g selv, 
er mægtig nok til at modstaae en overlegen Fjende. 
Da vil Europa sætte Danmark i den forreste Række 
af frie og kraftige Folk!
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