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For „Frederiksstads Forsvar" har Forfatteren lagt t il Grund 
det vedkommende Afsnit i sin Bog K rig e n  i 1850, med vel' 
villigt Samtykke af Forlceggeren, C- A. Reitzel.
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Frederiksslads Forsvar.
i.

Den danske Hoers Stilling efter Jsted-Slaget. Beskrivelse as 
Frederiksstad. Forholdene i  Ejdersted.

Den danske Hcer havde efter Sejren ved Jsted paa uh 
rejst Landets gamle Kæmpevold, Danevirke, sat Leddet i 
Lave, der skjcermede for Sønderjylland. I  sin nye og 
tidssvarende Skikkelse ragede den højt op over den flade 
Mark, støttende sin venstre Side t i l  Slien og sin højre 
t i l  Trenen. Ret som i gamle Dage var der nu atter 
ett fast Bescetning, en staaende Hcer, der vogtede det Led, 
Dansken selv havde hængt Laas for med Staalhandske. 
Med koldt Blod og frejdigt Mod afslog den alle Op- 
rørernes Forsøg paa atter at bryde ind i Sønderjylland, 
og mangen blodig Dyst forefaldt paa Strækningerne 
uden for Volden, naar Oprørernes Fortropper nærmede 
sig for at overtyde sig, om de danske Sikkerheds-Vagter 
vgsaa vare aarvaagne og kamprede. — De hjentme- 
værendes Tanker dvælede stadigt hos Drengene, der 
værnede om Fædrelandet og stængede Tyskheden ude. 
Folkets Tanker har H. C. Andersen givet Udtryk:

Vor Tanke flyver til Lejren, 
t il dig i Kamp og paa Vagt.
Vor Herre give dig Sejren, 
der Danmark har Hceder bragt.
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Selv Barnet i Aftenbønnen 
højt beder for dig en Bøn,
Moderen beder for Sønnen, 
dn brave, du herlige Søn.

For hvad du maa prøve og døje 
i Kamp, paa Vagt og i Slnd, 
staa Taarer i mangt et Øje.
Gud signe dig, du holder ud!

Minderne om de eftertrykkelige Hug, Oprørerne 
havde faaet ved Jsted, vare efter faa Ugers Forlyd ud
slettede. Frivillige i Tusendtal strømmede fra hele Tysk
land til deres Lejr ved Rendsborg, der var opfyldt med 
bortløbne Embedsmænd, som højrøstet forlangte, at Hæren 
atter skulde rykke ind i Slesvig og indsætte dem i deres 
Embeder, som de havde forladt ved den danske Hærs 
Fremrykken, fordi de havde en ond Samvittighed; de 
havde jo misbrugt deres Stilling og søgt at forlede 
Folket t il Utroskab.

For ikke at komme i Kast med hele den danske Hær, 
førte Willisen først sine Skarer imod vor venstre Fløj, 
Brigaden Krabbe, der stod ved Astervolden og i Skan
serne ved Mysunde. Med tre Batailloner, en Eskadron 
og ti Kanoner afslog Krabbe d. 12. Septbr. det tre
dobbelt overlegne Angreb og tog ikke i Betænkning kraftig 
at forfølge Fjenden, efter at Stormen var afslaaet. Alle 
Brigadens Regimenter bedækkede sig med Hæder, de 
kæmpede i Træfningen ved Mysunde som TEtlinge af de 
gamle Nordboer, een mod tre. Det var den tredje Sejr, 
Krabbe vandt i denne Krig. T il Kransene fra Ullernp 
og Bedelspang havde han føjet en tredje, der overstraa- 
lede sine Forgængere.

Det vilde ikke have været forunderligt, om Sol
daterne vare blevne lidt overmodige efter slig Sejr; 
men dertil findes kun faa Tegn. Gjennemtrængte af Be-
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vidstheden om, at de kæmpede for Konge og Fcedreland, 
gav de Gud alene Wren for Sejren. Natten efter Slaget 
vilde en Officer, der red over Valpladsen, trøste en 
Soldat af tredje Reserve-Bataillon, der var skudt gjen- 
nem Brystet og nu bares til Saarlcegen. „Aa tal ikke 
om mig," svarede den saarede, „der er jo faldet saa 
mange i Dag; naar blot Danskerne sejre, vil jeg gjærne 
dy." Saa levende tronede Kjcerligheden t il Fædrelandet 
i den danske Soldats Bryst. Mandskabet havde en fast 
Tillid t il sine Førere og t il den gode Forsvarsstilling; det 
sagde jublende: Tysken kan komme t il Mysunde, saa ofte 
han vil; men han kan ikke blive der, saa længe han vil.

Forsøget paa at bryde igjennem denne Fløj var- 
grundig mislykket for Willisen. I  Slutningen af Maa- 
neden vendte han sig nu imod vor højre Fløj og angreb 
Frederiksstad, hvis Forsvar var betroet t i l Hans H e l
ges en, der knyttede sit Navn for evige Tider t il denne 
By. — Ved Dybbøl den 13. April 1849 havde navnlig 
de trofaste Sønderjyder udmærket sig; ved Fredericia 
den 6. Ju li 1849 de fyrige Sjællændere; ved Mysunde 
den 12. Septbr. 1850 de sorgløse Fynboer; ved Frede
riksstad blev det de seje Nørrejyder, der smykkede sig 
med Sejrens Lavrbær.

Frederiksstad ligger . indeklemt imellem Trene og 
Ejder. Ved Diger, der allerede bleve opførte i Middel
alderen, har Landets Beboere skjærmet det lavt liggende 
Marskland og tvunget Floderne t il at holde sig i deres 
Flodsenge. Trenen, der flød i vestlig Retning ud i 
Nordsøen, fik i 1570 et nyt Løb. Fra det nordre 
Ejderdige opførtes imod Nord et Dige, det vestre Trene- 
dige, der satte en Skranke for Trenens Løb imod Vest; 
dens Vande lededes gjennem to Kanaler imod Syd ud 
i Ejderen. Imellem disse to Kanaler var der en nøgen 
Plet, der hed Seebiill, om hvilken der gik det Sagn, at



6 O . V an p ell: Frederiksstads Forsvar.

her skulde opføres en B y , der vilde faa stor Indflydelse  
paa L andets T ilstand . D enne af M arskland omgivne 
P le t  tiltrak  sig vindskibelige Hollcenderes Opmærksomhed, 
som paa G ru n d  af R elig ions-F orfø lgelser havde fo rlad t 
deres Fødestavn. D e fandt, a t Landet havde en slaaende 
Lighed med deres Hjem. D e fik den holsten-gottorpske 
R egerings T illadelse til a t bosætte sig her og byggede i 
F irkanten, der indesluttes af E jder, T rene  og dens to 
U dløbs-K analer, den venlige B y  Frederiksstad med de snor
lige G a d e r , m ange A lleer, smukke P lad se r og K analer. 
Husene vende med G avlen  imod G aden, hældende noget 
forover for a t beskytte M urene  imod R egn, og det øverste 
Stokværk er bygget ud over det nederste. F ortovene ere 
belagte med brogede F liser og Klinker. F o ra n  Husene 
staar der Bænke, og her tilb rin g es en stor D el af D agen 
dels med F o rre tn in g e r, dels i hyggelig S a m ta le  med 
N aboerne. D et rund tom  liggende Land er store M arsk
enge, der kaldes K oge; hver Kog er ved ligeløbende 
G rø fte r af sex A lens B redde og tre  A lens D ybde delt i 
smaa Lodder, der kaldes F enner. D e i Kogene liggende 
B øndergaarde ere for a t sikres imod Oversvømmelse op
førte paa  Høje, h v o rtil Jo rd e n  er tagen fra  de rundt 
om G aard en  gravede K analer. H ver G aa rd  danner saa- 
ledes med de den omgivende G rave, der ere af betydelig 
B redde og fulde af V and, en lille Fæ stning. F ra  Frede
riksstads K irketaarne h a r m an en vid Udsigt ti l  alle 
S id e r  over den a ltid  grønne, fru g tb are  M arsk; imod 
Best over Ejdersted, imod S ø n d e r over D itm arsken, imod 
N ord  til H usum  og S vabsted , imod Ost ti l  det højt 
liggende Landskab S ta p e lh v lm , U dgangspunktet fo r Op? 
rø re rn es  Bevægelser imod Frederiksstad.

T il  K om m andant havde den danske O vergeneral 
med god Føje valg t H a n s  Helgesen, der i m ange A ar 
havde boet i S tap elho lm  og ti l  B u n d s  kjendte Folkets og
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Landets Ejendommeligheder. Posten tilkom ham saa 
meget mere, som det var under hans Førelse, at Dan
skerne med stormende Haand havde jaget Oprørerne ud 
af Frederiksstad fjorten Dage efter Jsted-Slaget. Han 
forsømte intet Øjeblik for at bringe Byen i god For
svarsstand. De Vcrrker, han forefandt, vare anlagte 
imod Nord og Vest; men det var navnlig imod Øst, 
imod Stapelholm, og imod Sønder, imod den holstenske 
Bred, at Danskerne maatte være forberedte paa at afslaa 
et Angreb af en Fjende, der stod i Frederiksstads umid
delbare Nærhed. At der vilde hengaa mange Uger, 
inden Fjenden vilde prøve paa at fordrive os fra en 
By, der lukkede ham enhver Adgang paa Landjorden fra 
Stapelholm t il Ejdersted og Husum, formodede ingen.

Tre Adgange østenfra, fra ©tapelholm, munde ud 
i Frederiksstad, der ligger tværs for dem; de ere: det 
østre Trenedige, Rendsborg-Chaussee og det nordre Ejder- 
dige. Den første af disse Dæmninger, Trenediget, over
skærer Rendsborg-Chaussee 800 Alen fra Frederiksstad, 
og det støder t il Ejderdiget 500 Al. østen for Byen. 
Trenediget danner saaledes et godt Værn for Frederiksstad 
imod Øst. I  Digets Skæringspunkter med de to andre 
Adgange byggedes der følgende Skanser: Mølleskansen, 
Frederiksstads Hjørnesten, i Trene- og Ejderdigernes For
eningspunkt; B lende rin gen*), hvor Trenediget over
skærer Rendsborg-Chaussee, og Flechen paa det Punkt af 
Trenediget, hvor man ej længer havde Brug for dette. 
Fra Flechen til Trenen gravedes en bred Grøft, bag 
hvilken der opførtes en Række smaa Skanser for Fodfolk; 
en ved Trenen liggende Gaard, Greweshof, og en anden

*) Blendering kaldes et Vcerk, der har et forsvarligt Tag af 
Bjælker og Jord imod de Bomber, der komme fra oven. 
Flcche et aabent Værk i Vinkelform, hvis Spids vender imod 
Fjenden.
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imellem R e n d s b o rg -C haussee  og Ejdcrdiget, der hed 
Goshof, indrettedes til Forsvar.

Disse Skanser og det dem forbindende Trenedige, 
der forsynedes med Brystvcrrn, dannede d e n  y d  e r s t  c 
F o r s k a n s n i n g s l i n j e  i m o d  Ø s t -

4 00  S kr id t  bag denne Linje opførtes den anden 
Forskansningslinje:  K a l k o v n s v c e r k e t  paa  Ejdcrdiget, 
C e n t r a l v c r r k e t  ved R endsborg-Chaussee og T r e n e -  
s k a n  s en  ved Trenen. Centralvcrrket opførtes i en saa- 
dan  Højde, a t  de i samme staaende Kanoner kunde spille 
over den forreste Linjes Vcrrkcr og bestryge baade Trene- 
diget, Rendsborg-Chausseen, Ejdcrdiget og Kogene imel
lem Digerne samt Ejderfloden.

Endelig fom den tredje eller bagerste F orskansn ings
linje, der dannedes af den østre Kanal,  den bag samme 
liggende Hnsrcekke og Brohovederne foran B roerne  til 
Byen.

I m o d  S ønder ,  imod Ejderen og den holstenske Kyst, 
dannede Ejdcrdiget en Vold saa høj, at kun B yens  
T a a rn e  og Tage  ragede op over dens Kam. Dette 
Dige forsynedes ligesom Trenediget med et Brystvcrrn, 
og der gravedes i selve Diget en Jndskcering til to 
Kanoner, der kaldtes Fcergehus-Batter ie t ,  hvis K anoner 
kunde skyde tvcers over Floden og bestryge Ejderdigets 
ydre S kraaning .

I m o d  Best dannede det vestre Trenedige, der er 
sat som en B om  tvcrrs over for T rene ,  et ypperligt 
Bcern. P a a  de to Punkter, hvor D iget gjennemskcrres 
af Husum-Chaussee, og hvor det forener sig med Ejder- 
dcget, var  der opført Skanser af Oprørerne.

I m o d  Nord skjcermede den brede Treneflod med 
dens oversvømmede Bredder fuldstcrndig Byen. Ved at 
lukke for de S luser ,  der føre T renens  B an d  ud i Ejderen, 
opstod der en gunstig Oversvømmelse, og Vandmassen
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Medes yderligere ved Slusernes Aabning, naar Nord
søens Bande ved Flodtid strømmede ind i Ejderen. Paa 
denne Maade dannedes en Sø af en halv Fjerdingvejs 
Bredde fra Frederiksstad imod Nordøst forbi Svabsted 
og Hollillgsted midt ind i Slesvig, og gjennem de i 
Digerne vcerende mindre Sluser fyldtes de brede, dybe 
Grøfter, der gjennemfure de side og fede Marskenge, saa 
der levnedes ingen anden Adgang for Angriberen end 
Digerne.

Sluser og Diger, der lukkede for det indespærrede 
Band, maatte vogtes med stor Omhu. Det var, som 
om Havet brummede over, at man bød det mere, end 
det vilde taale. Den 18. Avgust steg Vandet i Ejderen 
som Følge af en heftig Nordveststorm, der piskede Nord
søen ved Flodtid ind i Ejderen t i l  en Højde af 7 ^  Fod 
over sædvanlig Flodhøjde. Den vestre Sluses Flodporte 
sprængtes af det ydre Tryk, og Vandmassen strømmede 
ind med en saadan Voldsomhed, at den truede med at 
oversvømme Frederiksstad. Bølgeslagene imod de indre 
Sluseporte lød som den stærkeste Torden. Havet ruskede i 
dem, og t i l  sidst gav det tilstødende Stykke af Diget efter. 
Store Stykker af det styrtede i Vandet, og det var, som 
om Bandet løslede hele Diget i Vejret. Kun ved den 
kyndigste og hurtigste Hjælp lykkedes det for den driftige 
Digeinspektør Grove at redde Diget og Frederiksstad fra 
Ødelæggelse. A lt, hvad der havdes ved Haanden, Møg
bunker, Klæder, Fødevarer toges i de nærmeste Gaarde, 
og efter et Døgns spændende Anstrængelser var Faren 
overvunden og Floden dreven tilbage i sit Leje.

Da Helgesen havde endt sine Forsvars-Anstalter, 
ventede han med Længsel paa Fjendens Angreb. Denne 
samlede sin Styrke i Stapelholm; men den ene Uge 
forløb ester den anden, uden at han rørte sig af Stedet. 
Helgesen vidste ikke, hvad han tøvede efter, og det var
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ham uhyggeligt at have Fjenden i det nære Nabolag. 
Han blev derfor meget glad, da han fik Befaling t il at 
beskæftige Fjenden i Stapelholm, samtidig med at Hoved
korpset foretog en Rekognosering østerfra i Ryggen paa 
den i Stapelholm værende fjendtlige Styrke. Han vilde 
nu benytte Lejligheden t il at rense Stapelholm og over- 
saa i sin Iver, at de fra Hovedhæren fremsendte Tropper 
skulde blive staaende ved de østre Adgange t il Landskabet 
og ej rykke ind i samme. Følgen af denne M isfor- 
staaelse var, at de af Helgesen fra Frederiksstad frem
sendte Tropper løb med Panden imod Muren og kastedes 
tilbage fra Fjendens Forskansninger ved Nord-Stapel 
med stort Tab. Helgesen rasede over dette Udfald af 
Toget og gav sin Vrede Luft i spydige Skrivelser til 
sine foresatte, som han sigtede for at have ladet ham i 
Stikken. Han forudsaa, at Fjenden, opblæst af sit Held, 
vilde gjengjælde Besøget og anmodede derfor Overkom
mandoen om Forstærkning, navnlig af Artilleri. Hele 
hans Artilleri-Styrke beløb sig til to 6-pundige Kugle- 
og fire 12-pundige Granat-Kanoner, hans Fodfolk talte 
syv Kompagnier, hans Rytteri 30 Dragoner; med 30 
Ingeniører udgjorde de hele Frederiksstads Besætning. 
Ved Færgestederne over Ejder vesten for Frederiksstad, 
i Reimersbude, Rodenspicker, Tønning, Kating og Kating
siel samt i Garding var der tilsammen to Kompagnier. 
Brigaden, til hvilken disse Kompagnier og Frederiksstads 
Besætning hørte, stod med tre Batailloner, en Eskadron 
og sex Kanoner norden for Svabsted under Oberst 
Irminger.

Inden vi beskrive Forsvaret, maa vi med nogle Ord 
berøre Forholdene i Sydslesvig. Med Ligegyldighed havde 
Regeringen set igjennem Fingre med, at Folket fortyskedes 
mere og mere, og at Børnene opdroges i en afgjort 
fjendtlig Retning imod deres egen Konge og Regering. Det
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havde fundet Sted i faa lang eit Aarrække, at Danskerne 
traf paa en afgjort fjendtlig Befolkning i Ejdersted og 
Frederiksstad, der i Gjerningen lagde sit hadske Sindelag 
for Dagen, hvor den kunde. Oprørerne havde baade 
i Ejdersted og paa flere Steder organiseret en Folke- 
vcebning, der fuld af Begejstring kæmpede for Frihed og 
den nye Stat Slesvig-Holsten. Stolt af at nedstamme 
fra de frie Friser drog den, skraalende „Schleswig-Hol
stein rneernrnschlungen", i Kampen; nten den flygtede som 
Harer og bortkastede Vaabnene, hver Gang den stod lige 
over for den mindste Trop as den veløvede danske Hær. 
Derimod undlod den aldrig, hvor den kunde, at bort
snappe enkelte danske Soldater, der havde fjærnet sig fra 
deres Afdeling.

Den 10. Avgust var en Underofficer Wilhelmi og 
sex Mand sendte t il Garding med en Fordring paa Hø. 
Medens Patrouillen opholdt sig uden for Byen i Penning- 
mesterens Gaard, omringedes denne af et Par Hundrede 
bevæbnede Borgere, Bønder og Arbejdsmænd, der med 
høje Skrig forlangte, at Patrouillen skulde overgive sig. 
Underofficeren befalede Urostifterne at forføje sig bort, 
og da Opfordringen ikke frugtede, lod han fyre midt ind 
i Klyngen. En Skuespiller og en Arbejdsmand styrtede 
trufne til Jorden, hele Flokken kastede Geværerne og 
spredte sig. Høet blev uden flere Ophævelser skaffet til 
Veje og bragt t il Frederiksstad.

Fra en Feltvagt vesten for Frederiksstad vare tre 
Mand en Dag midt i September gaaede til Oldens
wort for at kjøbe Fødevarer. De omringedes af denne 
Bys Folkevæbning; men de to af Soldaterne, der vare 
bevæbnede, banede sig med Bajonetten Vej igjennem 
Klyngen, den tredje, der var ubevæbnet, blev overmandet 
og slæbt ind i Byen. Endnu samme Aften sendtes en 
Trop paa tyve Mand under en Løjtnant Tranberg til
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Oldenswort for at befri den til Fange tagne Soldat. Da 
Han font t il Byen, oar der sat tændte Lys i alle Vin
duer, for at man kunde se at skyde paa Danskerne.
Skud faldt der nok af, men ingen Kugle ramte. Ester-
haanden som Løjtnanten kom længere ind i Byen, be
falede han under Dødsstraf, at alle Lysene skulde slukkes, 
og at Beboerne skulde forføje sig t il Sengs. Da han kom
til Kroen, oar den fuld af bevæbnede Folk. Uddelende
Slag t il højre og venstre gik han med fem Mand gjen
itent Krostuen og befriede den til Fange tagne Soldat, der 
var bunden til Kakkelovnen. To af de t il Stede værende 
Bønder maatte følge med til Frederiksstad. De angave 
tyve medskyldige, der ligeledes hentedes og holdtes ctt 
Maaned i Fængsel. Under Bombardementet maatte de 
hjælpe til ved Jldebrandens Slukning.

I I .
Frederiksstads Forsvar fra 29. Scptvr. til 3. Oktbr.
I  Slutningen af September vare Oprørerne fær

dige med deres Forberedelser t il et nyt Angreb paa
Danskernes Stilling. Den 26. Septbr. udstedte Willisen 
følgende lovende Befaling: „Frederiksstad tages, og hin
sides Byen forskanses de Punkter, hvorfra det rige Ejder- 
sted beherskes."

Med et Pennestrøg, som om der var Tale om eit 
lille Fredsøvelse, troede han at kunne tage Frederiksstad.
Tre Batailloner skulde storme Skanserne, naar disses
Besætning og Kanoner vare blevne kuede af eit vældig 
A rtille ri-Ild . At der behøvedes et usædvanligt stort 
Bromateriale for at komme over de utallige Gjemtem- 
skæringer, Kanaler og Grave, Tusender af Faskiner og
Skansekurve til Bygningen af Batterierne og til at fylde 
de brede Grøfter, havde Oprørerne ikke tænkt paa. Først 
efter at Angrebet var indledet, indsaa de, at Vanskelig
hederne, som skulde overvindes, vare overordentlige.
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For at skuffe Bestellungen i Frederiksstad, udbredte 
Oprørerne det Rygte, at Angrebet gjaldt Hollingsted, 
hvor sjette Bataillon stod og knyttede Forbindelsen imel
lem de to Dele af den danske Hcer, der stod østen vg 
vesten for Trene. Men da de den 27. September be
gyndte paa Opførelsen af et Batteri paa den holstenske 
Bred lige over for Frederiksstad, og da Landsbyerne Seeth 
og Drage, der ligge en halv M il østen for Frederiksstad, 
fyldtes med Fodfolk og Artilleri, faa stilledes Frederiks- 
stads Bescetning den 28. om Morgenen i Skanserne for 
i alle Tilfælde at være rede til at asslaa Angrebet. 
Helgesen troede dog ikke, at det vilde blive t il Alvor. 
Han mente, at Oprørerne vilde indlede en Skinfægtniug 
for at aflede Opmærksomheden fra andre Punkter. Den 
28. September hengik rolig, da Fjenden paa Grund af 
adskillige indtrufne Uheld ikke blev færdig med sine For
beredelser.

Den 29. September om Morgenen begyndte han 
Angrebet med en voldsom Kanonade paa vore Skanser 
og Byen fra Batteriet paa den holstenske Bred, som vi 
herefter ville kalde Syd-Batteriet. Det var rustet med 
sex 24-pundige Kugle-Kanoner, fire 50-pundige og tyve 
10-pundige Morterer. Denne I ld  besvaredes af vore to 
12-pundige Granatkanoner under Fritz Moltfe. der stode 
i Færgehus-Batteriet. Kampen var for ulige: efter kort 
Tid blev den ene Kanon sønderskudt. Skydeskaarene 
bleve derfor forsvarlig tilstoppede med fyldte Skansekurve 
vg Sandsække, og den ituskudte Kanon blev senere hen 
paa Dagen ombyttet. Den af Syd-Batteriet begyndte 
Kanonade var kun en Forberedelse til Stormen, der 
skulde foretages fra Landsbyerne Seeth og Drage langs 
med Rendsborg-Chausseen og Ejderdiget. Paa begge 
disse Dæmninger havde Frederiksstads Besætning For
poster. Paa Rendsborg-Chausseen stod den i en Gjen-
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nemskæring ved Bomhuset;  paa  Ejderdiget bag et lille 
Brystværn, i hvilket der stod to Espingoler. K ort  efter 
at Skydningen v ar  begyndt fra S y d -B a t te r ie t ,  slcebte to 
fjendtlige D am pbaade fire Kanonbaade, hver rustet med 
to 60-pundige Bombekanoner, frem ti l  en Afstand af 
9 00  Alen fra  vort  Brystvcern paa  Ejderdiget. K anon- 
baadene og S y d -B a t te r i e t  begyndte en regelmcessig B e 
skydning paa  dette lille Vcerk. De tunge Kugler sloge 
tvcers igjennem det otte Fod tykke Brystvcern; efter to 
T im e rs  Beskydning v a r  det jcevnet med J o r d e n ,  og 
Esping olisterne, som nu  vare fuldstcendig blottede, n a a r  
de løftede Hovedet op over D igets  Krone, overøstes med 
Kugler fra  Riffelskytter, der laa  i Skju l  bag det h o l
stenske Ejderdige. Løjtnan t  Poulsen, der førte Befalingen 
i det lille Forværk, kunde, efter a t  ni M a n d  as B e sæ t
ningen vare fimrede, ikke formaa Resten til a t  holde
længer ud i denne krydsende I l d .  Kl. 10 F orm . trak
han sig tilbage til Mølleværket. Næppe havde han  
trukket sig bort, fim besatte Fjenden det forladte Værk 
med to l2 -pund ige  Kanoner,  og tre af Kanonbaadene —  
den fjerde va r  grundstødt —  lagde sig i Højde med det*.

F r a  Seeth  sendte Fjenden et K om pagni frem ad 
Rendsborg-Chausseen. V or  ved Bomhuset staaende F e l t 
vagt blev fordreven og gik tilbage til Blenderingen, 
medtagende de over Gjennemskæringerne lagte Rullebroer .  
Fjenden kjørte ufortøvet to 24-pundige Kanoner frem 
paa  Chausseen; men da de kom i Nærheden af B v m 
huset, standsedes de af I ld e n  fra vore i Blenderingen 
staaende Kanoner, hvis Kugler hoppede hen ad Chausseen. 
D en ene af F jendens Kanoner styrtede med sine fimrede 
Heste ned i Vejgrøften, den anden væltede med knuste
Hjul. F o r  at bevare sine efterfølgende K anoner for
lignende Uheld opførte Fjenden en Vold af M øgdynger 
og Sandsække tv æ rs  over Chausseen; bag denne stillede
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han to 24-pundige Granatkanoner. En 24-pundig Kugle- 
kanon og to Morterer af samme Størrelse stilledes sønden 
for Bomhuset bag en lignende Vold, og t il venstre af 
dem fire 12-pundige Kanoner, der beskød Centralskansen 
og Mølleværket. 45 Stykker Skyts overøste nu Frede- 
riksstad med en Granat- og Kugleregn, imod hvilken 
vort Artilleri efter faa Skud klogelig dcekkede sig for at 
vcere kamprede, naar Stormkolonnerne viste sig. I  fire 
Timer spillede alle Fjenhens Kanoner uophørlig paa 
Møllevcerket og Blenderingen, samtidig med at M or
tererne overøste Byen med Granater. Vort Artilleri 
bevarede en haardnakket Tavshed; Fjenden troede, det 
var ødelagt, og Kl. ] Efterm. gav Oberst von der Tann, 
der førte Belejringshceren, sit Fodfolk Befaling t il at 
storme. Ad Rendsborg-Chausseen løb en Bataillon frem 
imod Blenderingen, hvis Bescrtning rolig lod dem 
nærme sig; pludselig aabnedes de tilstoppede Skydeskaar, 
Kugle paa Kugle rullede hen ad Chausseen og slog 
igjennem Stormkolonnen. Den pustedes bort fra Vejen 
og spredte sig over Fennerne; her kastede den sig plat 
ned i det vaade Ler, hvor den blev liggende til Natten, 
da listede den sig slukøret tilbage til Seeth. Paa samme 
Tid, som Fjenden angreb Blenderingen, stormede nogle 
Kompagnier langs med Ejderdiget frem imod Mølle
værket. Der var ingen Kanoner, som kunde standse 
Angriberne; men rolig stode de gamle Soldater af syvende 
Bataillon og fjerde Reserve-Bataillon med Geværet ved 
Kinden og ventede med at skyde, t il Fjenden havde 
naaet den sidste Bøjning paa Diget, 50 til 100 Skridt 
fra Værket. Da han var kommen omkring dette Sving, 
standsedes han af en dræbende Geværild fra Mølleværket 
og af Kardæsker fra Moltkes Kanoner i Færgehus- 
Batteriet. Flere end 60 Mand i Stormkolonnen ned- 
straktes, og de enkelte forvovne, der vedblev at løbe



16 O. Vaupell: FrederikSstads Forsvar.

frem, skødes tæt foran Palisaderne. De efterfølgende 
fjendtlige Reserver bleve skræmmede ved fortræffeligt 
rettede Skud fra Centralværket, faa de vendte om, endnu 
inden den foran dem værende Kolonne flygtede. Kanon- 
baadene, der vare fulgte uteb paa Ejderen for at støtte 
de stormende, bleve ilde medtagne af vore Granater; 
Masterne bleve nedskudte, Rorerne splintrede og ntange 
af Matroserne faarebe. De traf sig tilbage, t il de font 
i Højde nteb det om Formiddagen befatte Forværf; nten 
da de ogfaa her naaedes af Kuglerne fra Centralværfet, 
faa traf de sig tillige med det paa Ejderdiget staaende 
12-pnndige Batteri tilbage til Sønder-Stapel. En Trop 
af fjerde Reserve-Bataillon under Løjtnant Boss befatte 
atter det af Fjenden med faa ntegen Besvær ødelagte 
Forværf, font han havde forladt faa hovedkulds, at han 
havde glemt at medtage fine faarebe og døde. Værket 
blev atter istandsat og befat nteb Riffelsfytter.

Efter at Stormen var afflaaet, havde Frederifsstad 
Pusterum i nogle Timer; fan tog det fjendtlige Artilleri 
atter fat og beskød Byen og Værkerne. I  ben lille 
Fleche paa Trettediget slog en Kugle fra Syd-Batteriet 
ind i det ittbre af Værket, dræbte tre og faarebe fire 
Mand. Skuddet var rettet efter Major Thrane, der 
holdt til Heft paa Diget og roste Mandskabet for dets 
Mob. I  Mørkningen sendtes en Vogn nd af Byen for- 
at hente de faarebe; ben knustes af en Granat, der 
tillige dræbte Kuffen og en af Hestene; først sent paa 
Ratten lykkedes det at bringe ben hele Klynge af 
faarebe og døde ind i Frederifsstad.

Byens Indbyggere havde nteb Utonlntobigheb ventet 
efter, at Oprørerne skulde befri dem, og med Glæde havde 
de hilset ben Dag, ba Angrebet begyndte; de tvivlede ikke 
om, at Oprørerne endnu samme Dag vilde holde Indtog, og 
de smykkede sig for festlig at modtage dem. I  ben Hus-
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ræffe, der vendte ud imod Ejderen og den holstenske 
Bred, var der stort Formiddagsselskab i flere Familier; 
Gjcrsterne stode ved Vinduerne, længselsfulde efter at 
byde de stormende Velkommen. Det faldt bent ikke ind, 
at deres saakaldte Befriere vilde beskyde Byen; men deit 
letsindige Gloede blev t il Jammer og Sorg, da Bomber, 
Brandpile og Raketter slog igjennem Tag og M ur og 
ihjelslog Herskab og Tyende. Den fyrste Granat, der 
faldt i Byen, ramte en Tjener, der med Kaffebakken i 
Haanden opvartede Byens fyrste Damer, som i Dagens 
Anledning vare samlede i en Salsbolig, der vendte ud 
imod den holstenske Bred. Fortvivlelse og Graad fulgte 
nu paa Lystigheden; Kvinder og Byru ilede til Kirkerne 
for under deres Hvælvinger at syge Skjul for de Huu
dreder af Grauater og Kugler, der kastede Husene over 
Ende; Mændene ilede til Brandkorpset og tilbyd dette 
deres Tjeneste. En overmodig Skrædder, der strax ved 
Stormens Begyndelse havde prydet sig med Opryrs- 
kokarden, glemte i sin Skræk at tage den bort igjen og 
lyb lige i Armene paa Helgesen, der lod ham tildele 25 
Stokkeslag for at dæmpe hans utidige Begejstring.

Borgerne sendte en Deputation t il Helgesen; den 
bad om at maatte sende Bud til den fjendtlige Hær
fyrer, da det vist beroede paa en Misforstaaelse, at hail 
lod skyde paa Byen. Helgesen, der gjærne vilde skaane 
den smukke By for ødelæggelse, gav beredvillig sit Sam
tykke. Byens Trommeslager gik nu trvlnmende ud ad 
Rendsborg-Chausseen og afleverede uedenstaaende Skri
velse til Opryrernes Forpostkommandyr.

„T il deu hyjstbefalende for de holstenske Tropper.
Frederiksstads Magistrat underretter Dem herved 

om, at der under det i Dag stedfundne Bombardement er 
slaaet langt flere af Byens Indbyggere ihjel end af Be-
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sætningen i Værkerne. Magistraten maa derfor bede 
Dem overveje, om De tror at kunne forsvare, at De 
ødelægger Byen.

Frederiksstad, den 29. September 1850.

Ketelsen, F. S. Feddersen,
Pra'sident. Borgmester.

H. C. Peters, Schnitger, I .  Thomsen, 
Byraader.

Brevet sendtes t il Willisen, der trak paa Skuldrene 
og lod Byen bombardere langt værre i de næste Dage. 
Det havde til Følge, at Indbyggerne bleve helbredede 
for Slesvig - Holstenisme. Fra nu af hadede de Op
rørerne, understøttede Forsvaret efter bedste Evne, aabnede 
deres Forraad for Soldaterne og bad dem sørge for, at 
Mordbrænderne ej kom ind i Byen.

Den 30. September tillod Helgesen, at Oldinger, 
Kvinder og Børn droge bort; og under det voldsomt 
tiltagende Bombardement tillod han den 2. Oktober, da 
Ilden havde bredt sig over hele Byen, og man fuld
stændig maatte ophøre med Slukningen, at enhver, der 
ønskede det, kunde forlade Byen. Flygtningerne, „de 
afbrændte Frederiksstadere", som de selv kaldte sig, fandt 
gjæstfri Optagelse i Nabobyerne.

For ikke at forsømme noget, der kunde bidrage til 
Frederiksstads Erobring, havde Fjenden ført nogle Kom
pagnier over Ejderen imellem Frederiksstad og Tønning. 
I  sidst nævnte By stod Kompagniet Buhl af fjerde Re
serve-Bataillon, der efter kraftig Modværge maatte for
lade Byen; dets Kaptejn, Frands Buhl, faldt i Kampen. 
Dette Kompagni forenede sig med det andet donste 
Kompagni, der stod i Garding og Kating; begge trak 
sig uordpaa tilbage til Husum. Men forstærkede med 
ottende Bataillon rykkede de den næste Dag, den 30. 
September, paa ny ind i Tønning og tvang Fjenden til
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at indskibe sig og sejle over t il den holstenske Kyst. De 
Kompagnier, som Holstenerne havde kastet over i Ejder- 
sted, skulde have forenet sig ined den der værende Folke
væbning, af hvis krigerske Sindelag man ventede sig store 
Ting. Ved Valsbøl Teglværk, en Fjerdingvej fra Frede- 
riksstad, havde nogle hundrede Mand, der førtes af en 
Skolelærer, samlet sig for at spærre en dansk Feltvagt 
paa tyve Mand Vejen t il Frederiksstad. T il Bøndernes 
Forundring vedblev de danske Soldater at marschere i 
sluttet Trop lige ind paa dem, skjønt de skød af alle 
Kræfter, rigtignok med rystende Hænder. Da den danske 
Trop var kommen paa hundrede Skridt, gav det første 
Geled en Salve ind i Bøndernes Klynge, der føg til 
alle Sider. De løb, melder den danske Fører, indtil de 
sad i Vand i Grøfterne til Halsen. Enkelte fiskedes op 
og bragtes tillige med de saarede til Frederiksstad*).

Den 30. September skaffede en stærk Havtaage, som 
stod ind over Landet fra Nordsøen, Frederiksstad Ro 
i nogle Timer. Taagen var saa tyk, mente Soldaterne, 
at man baade kunde bide og skære i den. Da den 
lettede henad Middag, fortsatte Kanonbaadene og alle 
de fjendtlige Landbatterier den foregaaende Dags Be
skydning. Hele Besætningen maatte blive i Skanserne, 
hvor de nu havde opholdt sig fra den 28. September. 
Helgesen skrev til Overkommandoen, at hans Besætning, 
der nu i tre Døgn uafbrudt havde været under Vaaben, 
trængte t il lidt Afløsning, da de fysiske Kræfter begyndte

* )  I  den plattyske Folkekalender ff r i oer en Tysker F. Dörr, der 
har beskrevet den ejderstcdske Folkevæbnings Bedrifter, at G run
den til, at de stærke Friser altid lob deres Vej, naar det kom 
t i l  Sammenstod, var, at Danskerne foruden de Egenskaber, de 
havde fælles med Folkevæbningen, Begejstring og Fædrelands
kærlighed, tillige besad den staaende Hærs Egenstaber: Lydig
hed, Mandstugt og Færdighed i at bevæge sig med Orden og Ro.
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a t svigte. M en allerede forinden O vergeneralen m odtog 
denne Skrivelse, havde han  sendt Forstcerkning afsted.

D en 29. Septem ber om Aftenen kjørte første R e 
serve-B ata illon  under Henckel fra  S le sv ig , syngende „den 
tapre  L andso ldat". D en kom den 30. til  S v a b s te d ; her 
udhvilede den sig og afløste den 1. Oktober om Aftenen 
syvende B a ta illo n , der gik til K oldenbüttel, en F je rd in g 
vej norden for Frederiksstad, for a t styrke sig efter tre 
D ages Ophold i Skanser, hvor M andskabet havde staaet 
i Ler og B and  op over Anklerne. Resten as Fodfolket 
m aa tte  holde ud i Skanserne endnu en D ag , inden de 
kunde komme ti l  a t hvile sig. A rtillerister og I n 
geniører bleve ikke asløste; de inddeltes i S kifter, der fik 
den kostbare Tilladelse a t gaa fra  deres Poster ind i 
B yen for at puste ud i en T im es T id  imellem brcendende 
B ygninger. D en dygtige A rtilleri-O fficer Fritz M oltke, 
der senere blev K ongens A d ju tan t, v a r saaret i K am pen 
den 29. S ep tem ber; men han forlod først sin P ost to 
D age senere. H an s S a a r  vare blevne saa forvæ rrede 
af den uafbrudte Tjeneste, a t han  meget imod sin V ilje 
m aatte  ty til Sygehuset. E n  af h an s A rtillerister skrev 
om F cerg ehu s-B atte rie ts  Kam p den 29 . S e p te m b e r: 
„V or L ø jtnan t fik saa m ange S p lin te r  i K roppen af de 
sønderskudte Skansekurve, a t han  kom til  a t se ud som 
et P indsv in ." H an  afløstes af A nton  Falbe, en ikke 
m indre dygtig Officer, der m edbragte en velkommen F o r 
stcerkning af to 6-pundige K anoner.

D en l . Oktober havde Fjenden med sit overm ægtige A r
tille ri iscer beskudt B lenderingen paa R endsborg-C haussee 
og den til venstre af samme paa T renediget værende Fleche. 
B lenderingen blev saa medtagen, a t K aptejn  S tje rn h o lm  
frygtede for, a t T aget skulde styrte ned og begrave bande 
K anoner og M andskab. H an  lod derfor K anonerne tage 
ud as Skansen og bringe tilbage til B yen. N æppe 
mærkede Fjenden, a t A rtille rie t v a r bortkjørt, før han
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g if frem meb sit Fobfvlk ab Trcnebiget og langs nteb 
Trenen for at bemægtige sig ben til venstre af Blen- 
beringen paa Diget liggenbe lille Fleche, eu Skanse, fom 
Løjtnant Nieolaysen forfdarebe meb 40 Riffelskytter. 
Dækket af be høje Siv og Rør korn be fjenbtlige Jægere 
temmelig nær iitb paa Skansen og paa ben nærliggeitbc 
Gaarb Greweshof, hvor ber stob et Kompagni af fyvenbe 
Bataillon. En blobig Kamp ubfpanbt sig, ber varebe 
i to Timer. T il fibft veg Fjenben efter at have mistet 
en stor Del af fin Styrke; men ogfaa vort Tab var 
betybeligt. Kompagniet Hammer, ber havbe forsvaret 
Greweshof og be fntaa Jnbfkæringer imellem beitite 
Gaarb og Trenebiget, havbe mistet mange Folk, og i 
Flechen vare 24 Manb bræbte eller hoarbt faarebe.

Om Aftenen bemærfebe Resten af benne Skanses 
Besætning, at Fjenben flog Bro over Trenebigets Gjen- 
nemstæring foran Skansen. Helgefen forstyrrebe bette 
Arbcjbe veb et lille Ubfatb, ber foretoges meb frivillige, 
førte af Jon Baupell. Ubemærfebe fnege be sig frem 
t il Gjennemfkæringen, falbt over be arbejbenbe, jog bent 
paa Flngt, fastebe Tømmeret i Bandet og bragte nogle 
Fanger tillige meb en Del Arbejbs-Rebstaber inb i Byen. 
Af be til Fange tagne hørte Helgefen, at Fjenben en af 
bc næste Dage vilbe vove en Hovebstorm. Hibtil havbe 
Helgefen ikke betragtet be skete Angreb fom anbet eitb 
Skinfægtninger; men nu mente han bog, bet blev til 
Alvor. Det var hans største Lyst at begive sig itb i bc 
stærkt befknbte Værker og opmuntre Solbaterne. „Fjen
ben v il kyse os itb af Freberiksstab," fagbe han til bent. 
„Aa, vi skal nok hytte os, vi er ikke ræb', han fpilber 
blot en farlig Mængbe Jærn," ftiarebc be sparsommelige 
Jchber. Man regner, at Fjenben fastebe 300,000 Punb 
Jærn inb i Freberiksstab.

Da Willifen faae, at han ikke kunbe skræmme
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Helgesen titeb sin Ild , saa forstærkede han Belejrings
hæren til 12000 Mand og forøgede Skytset t i l 50 
Kanoner. Med en saadan Overmagt mente han, at han 
nok kunde faa Bugt med tre Batailloner og otte Kanoner, 
der stode bag lave Lervolde. Den 2. Oktober begyndte 
han i den tidlige Morgenstund paa ny Beskydningen med 
alle sine Batterier imod den til Ødelæggelse indviede By. 
Virkningen var voldsom; Jorden rystede i den Grad, at 
store Stykker af Digerne brast og sank ned i Gravene. 
Bragende og knitrende faldt Bomberne i alle Gader; de 
reve Husene ud af deres Sammenføjninger, saa de styrtede 
med Gavlen tværs over Gaden og spærrede Færdslen. 
For sit Fodfolk slog Fjenden Broer over de Grøfter og 
Gjennemskæringer, der standsede dets Fremrykken imod 
Mølleværket, Blenderingen og den imellem dem liggende 
Gaard Goshof. Vore Kanoner forstyrrede disse A r
bejder, naar der gaves særdeles Lejlighed for dem t il at 
virke. Flere Gange bragte de Forvirring i de fjendtlige 
Vogne, der kjørte Brotømret t il Gravene; Tømmeret 
spredtes, naar en Granat pludselig faldt i Nærheden af 
Vognene, og de skræmmede Heste løb med de væltede og 
sønderknuste Vogne tværs over Fennerne. Ved fman 
Udfald baade ved Nat og Dag skaffede Helgesen sig nøj
agtig Underretning om hvert Skridt, de fjendtlige Værker 
skrede frem. Med stor Dristighed gik vore Folk, ffjær- 
ntebe af Morgentaagen eller Aftenskumringen, lige hen 
t il de Steder, hvor de fjendtlige Pionerer gravede, og 
kom næsten altid uskadte hjem fra deres Vovestykke.

Det lille Forværk paa Ejderdiget var atter blevet 
forladt af vore Skytter den 1. Oktober; paa dets Plads 
opførte Fjenden et Batteri med 84-pundige Granat
kanoner; det var noget andet end Espingoler; det øde
lagde Palisaderingen foran Mølleværket og borede mæg
tige Huller i Værkets Sider.
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Hver Nat arbejdede Besætningen under de utrætte
lige Kaptejner Ernst, Stjernholm og Hoffmanns Ledelse 
paa atter at opscette de nedskudte Volde. Undertiden 
opdagedes de travle Arbejdere, der kravlede paa Skraa- 
ningerne, ved Lyset af de flammende Brandkugler, og 
strax rettedes der en saadan I ld  paa Arbejdsstedet, at 
Virksomheden maatte ophøre i nogen Tid. T il Fjen
dens Forbavselse var imidlertid hver Morgen, naar 
Taagen lettede, alle den foregaaende Dags Ødelæggelser 
udbedrede, og han kunde begynde forfra. Blenderingen 
tværs over Rendsborg-Chausseen, som vore Kanoner 
forlode den 1. Oktober, havde efter et Par Dages ved
holdende Arbejde atter faaet tilstrækkelig Modstandsevne. 
Halvdelen af det indvendige Rum var bleven fyldt med 
Jord, sart at der kun blev Plads til een Kanon; men 
denne var t il Gjengjæld fuldstændig beskyttet. Uden at 
Fjenden opdagede det, bragtes den den 4. Oktober i den 

.tidlige Morgenstund ind i sit Leje.
Den 3. Oktober flrev Helgesen til Overkommandoen, 

at han i Løbet af denne eller den næste Dag kunde 
vente, at Fjenden vilde, foretage en Hovedstorm, men at 
han var rolig for Udfaldet. — Hans Stabschef Hoff
mann bad ham dog bestemme, paa hvad Maade Besæt
ningen skulde trække sig bort, hvis imod Forventning 
Fjenden sejrede, og vi bukkede under. „Frygter De for 
Udfaldet?" spurgte Helgesen. — „Nej, men en klog General 
ser sig i Tide om efter et Smuthul." — „Da vil jeg, 
Ravnen hakke mig, ikke vide af Smuthuller. Falder 
Frederiksstad, saa falder jeg med. De kan opsætte, hvad 
De vil, men jeg v il ikke høre et Ord derom."

I  Danevirkestillingen hørtes hele Dagen den dumpe 
Lyd af den rullende Kanontorden, der fortalte den der 
staaeude Del af Hæren, at Frederiksstad endnu holdt sig.
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III.
Hovedstormen den 4. Oktober 1850.

Den 4. Oktober 1850 var det Helgesens 57de Fyd 
selsdag, der blev hans og Danmarks store Hædersdag. 
Syvende Bataitton havde besat Værkerne, fjerde Reserve- 
Bataillon stod i Beredskab paa Torvet, og fyrste Reserve- 
Bataillon hvilede sig i Koldenbüttel. Af Fjendens For
beredelser var det tydeligt, at Frederiksstads Skcebnc 
skulde afgjyres paa denne Dag. Fra den lutherske 
Kirkes hyje Taarn saae den dristige Spejder, Lyjtnant 
Elben, hvem Fjenden stadig skyd efter med 24-pundigc 
Kugler, at store Masser Fodfolk samlede sig i Lands
byerne Seeth og Drage ysten for Byen. Willisen og 
von der Tann vare blevne enige om at beskyde Vcer- 
kerne og Byen med fuld Kraft hele Dagen og saa storme 
henad Aften.

Det blev en forfærdelig Skydning, hensynslysere end 
nogen Sinde tidligere. De faa danste Kanoner maatte 
som sædvanlig nyjes med at svare enkelte Gange. 
Tyskerne skyde i Flæng paa Byen og Værkerne. Ofte 
lod de sig narre af Danskernes Krigspuds; saaledes lok
kede Stjernholm dem ved et Par Skud fra den Skanse, 
der laa vesten for Byen, t il at rette en levende I ld  
imod den, uagtet den var uden Betydning for det t i l
sigtede Angreb. Straamænd med Feltkapper og Huer, 
som Soldaterne havde stillet op paa Trenediget, gen
nemboredes af mange Kugler, vg mangen uforsigtig 
fjendtlig Skytte, der blottede sig, medens han sigtede paa 
en Straamand, maatte bide i Græsset.

Dog led Værkerne meget. I  Færgehus-Batteriet 
blev den ene af Kanonerne aldeles begravet af den ned
styrtende Jord; og efter Middag, da Skydningen tiltog fra 
Time t il Time, saa at man talte 40 Kanonskud i Minuttet, 
stred Voldenes Idersider trindtom ned i Gravene. I  Kalk-
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ovnsværket blev Taarnet ffaoret glat over af de 24-pun- 
dige Kugler. Braudgranater og Raketter forvandlede 
Byen til et Flammehav, i hvilket de slanke Kirkespir 
stode som Søjler af I ld . Imidlertid laa de Soldater, 
der vare tjenestefri, i Klynger paa Torvet og fortærede 
deres Middagsmad. Helgesen gik imellem dem, tog nogle 
tyske Aviser op af Lommen og fortalte om de Krøniker, 
som de indeholdt: Den 29. September havde Tyskerne
taget Frederiksstads Udenværker; den 30. Byen; den 1. 
Oktober vare de rykkede videre nordpaa. — „Nej, de 
have da ikke sonet os endnu, og han tøver vel lidt," 
sagde Jyderne. „Saa længe der er een Mand tilbage, 
bliver jeg i Frederiksstad," sagde Helgesen. — „Hører 
dit, hvad han siger — monstro du eller jeg bliver sidste 
Mand?" spurgte en Spøgefugl sin Nabo. — Det var 
Stemningen hos alle, og under den stigende Spænding 
steg den t il Lystighed. En gammel Soldat — som en 
Stund havde set paa, hvorledes Bomber og Kugler 
sendte Tagstene, Murbrokker og Træstykker ned om Ørene 
paa dem og knuste Skorstene, saa det tykkeste Kalkstøv 
og Askeregn hvert Øjeblik lagde sig over Pladsen —
sagde: „Mon a ska trou, te der er værr i Helved?" — 
„Det kan du tro, min Ven!" svarede hans Officer, den 
tidligere omtalte Jon Vaupell; for her faar du Ilden 
udvendig, men der hører den med til Naturalfvrplej- 
ningen." Saaledes kaldes jo den Kost, der udleveres til 
Soldaterne. Dette muntre Svar mindedes længe af 
mange.

Om Eftermiddagen red Helgesen fulgt af to Dra
goner langs hele Forsvarslinjen. Da han kom ud til
Mølleværket, red han op paa Kronen af det høje Ejder- 
dige, knejsede der med urokkelig Ro paa sin Skimmel
og viste sin mægtige Skikkelse fra Isse til Fod for de 
forbavsede Fjender. I  flere Minutter blev han holdende

2
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her, udsat for Kuglerne fra de talrige Ildsvælg. Hun
dreder af nysgjerrige flokkedes paa den holstenske Bred 
for at se Frederiksstads Kommandant falde; men ingen 
af de Kugler, der sendtes imod Helten, ramte ham. 
Bag det holstenske Ejderdige holdt ftnt klcedte Herrer og 
Damer i prcegtige Kjøretøjer, ørkesløst Tilskuere, der 
pirrede de sløvede Nerver ved Synet af det brcendende 
Frederiksstad. Inden Helgesen red ned af Diget, truede 
han ad de mange, der vare stimlede sammen paa den 
søndre Side as Ejderen, og viste dem med en meget be
tegnende Gebcerde, at de vilde faa en lang Næse isteden- 
for Frederiksstad.

A lt blev gjort klart t il at modtage Tyskernes Hoved
storm. Første Reserve-Bataillon, der stod i Koldenbüttel, 
fik Befaling t il at rykke ind i Skanserne i Mørkningen, 
og Reserve-Forraadet af Kugler og Krudt bragtes noer
mere t il Byen.

Kl. 5 Eftermiddag styrtede atter et stort Stykke af 
Møllevcerkets Skraaning ned i den foranvcerende pali
saderede Grav; det samme skete ved Blenderingen, saa 
de stormende kunde gaa tørskoede over den derværende 
Grav. De to ved Trenedigerne liggende Gaarde, Goshos 
og Greweshof, skødes i Brand, og fjendtlige Fartøjer 
truede med at kaste Tropper i Land paa Forlandet 
imellem Mølleværket og Kalkovnsværket. — Helgesen 
vækkede nu sin Stabschef Hoffmann, som han havde for- 
maaet t il at tage sig nogle øjeblikkes Hvile. „Det gjør 
mig ondt, at jeg maa vække Dem, men den afgjørende 
Time nærmer sig. I  samme Nit meldte en Ordonans 
fra Udkiggeren i Kirketaarnet, at Fjenden stormede frem 
paa Ejderdiget imod Mølleværket. I  denne Skanse stod 
Løjtnant Tranberg med 70 Mand Fodfolk og Løjtnant 
Poulsen med sine Espingolister. Mandskabet sad paa 
Hug med Ryggen lænet mod Brystværnet og Bøssen
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imellem Benene. Klokken 5 1/«, E fterm iddag raab te  V ag 
terne: „N u komme de." —  D et v a r et ha lv t K om 
pagn i Jæ g ere , som havde ligget uden for de fjendtlige 
Skanser, der i vildeste Løb ilede frem imod M ølleværket, 
fulgte af nogle In g e n iø re r  og af to K om pagnier af 6. 
holstenske B a ta illo n . T re  af Jcegerne, der i K apløbet 
vare komne forud fo r deres K am m erater, smuttede ind 
imellem de nedskudte P a lisad e r, kravlede op ad Volden 
og sprang ned imellem de danske S o ld a te r , der strax 
afvcebnede dem og sendte dem ind i B yen. E fter dem 
kom der en ftørre H ob paa  om trent hundrede M and , 
der m odtoges med en saa eftertrykkelig S a lv e , a t m ange 
straktes til  J o rd e n ;  Resten kastede sig og gav sig ti l  a t 
besvare I ld e n  istedenfor a t fortsæ tte S to rm lø be t. Ikkun 
F anebæ reren  og nogle enkelte modige F ørere sprang frem 
og p lantede O prø rsflage t paa Skansen; de bleve øje
blikkelig dræ bte vg F anen  reven ned.

D e første, der ilede T ranb erg  til H jæ lp, vare 30  
M an d  under L ø jtn an t R asm u ssen , der stod c til venstre 
af M øllevæ rket. S n a r t  begyndte vgsaa vore K anoner 
a t b lande sig i Legen. D e to første K om pagnier, som 
skulde følge efter de først stormende, hindredes af deres 
egne Forskansn inger i a t komme rask frem ad; det v a r 
kun to M a n d  ad G angen, der kunde trykke sig gjennem 
de snæ vre A abninger. Derved fik vo rt A rtille ri T id  til 
a t standse dem. S tje rn h o lm  havde i største Hast hentet 
to K anoner, der stode i Reserve ved B y ens vestre A d
gang. I  G alop  førte han dem la n g s  med den b ræ n 
dende B y  ti l  F æ rg e h u s-B a tte r ie t, hvor den her staaende 
K anon (den anden la a  begravet) allerede havde nåbnet 
I ld e n  p aa  den fjendtlige S torm kolonne. F lere K anoner 
m aatte  im idlertid  nødvendig b ringes i I ld e n , hvis F jen 
den skulde standses. D e tv K anoner, som S tje rn h o lm  
førte med sig, bleve derfor baxede op paa D ige ts K rone,
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der paa 700 Alens Afstand bestrøges af Sydbatteriets 
Kanoner. Den første af ovre Kanoner, som viste sig, 
ramtes strax af en 24-pundig Kugle, der bortrev en 
Mand og beskadigede et Hjul; alligevel kom den til 
Skud og sendte en Granat ind i den fncevre Aabning, 
hvorigjennem de fjendtlige Reserver trængte sig. Den 
anden Kanon kom ubeskadiget op paa Diget; Granat 
paa Granat slog ned i den ulykkelige Stormkolonne og 
oprev den i den Grad, at ikkun Halvdele« kom usaaret 
frem paa den aabne Strækning af Ejderdiget, hvor den 
kastede sig imellem Jægerne, 30 Skridt fra Mølle værket, 
ventende paa Forstærkning.

Vort Artilleri vendte nu sin I ld  mod de holstenske 
Kanonbaade og Dampbaade, der overøste Strækningen 
fra Mølleværket til Kalkovnsværket med Drueskud*), for 
at understøtte de stormende og det i Fartøjerne ind- 
skibede Fodfolks Landgang i Ryggen af Mølleværket. 
De fjendtlige Baade vare ej i Stand t il at modstaa 
Ilden fra vore fortrinlig betjente Kanoner. Flere af 
dem fik Grundskud og maatte føres over til den hol
stenske Bred, hvor Fodfolket gik i Land og lod Baadene 
sejle deres egen Sø.

Strax da Helgesen havde fanet Melding om Fjen
dens Angreb, havde han sendt sin Stabschef Hoffmann 
efter første Reserve-Bataillon. Selv førte han syvende 
Linjebataillons Reserver samt fjerde Reserve-Bataillon 
frem paa Kamppladsen. Hans Hest skummede af Frygt, da 
den bar sin Rytter gjennem Luerne; midt paa Løbebroen 
over en af de Kanaler, der gjennemskære Byen, sprang 
den t il Side for at undgaa Stykkerne af en springende 
Bombe og styrtede i Vandet. Helgesen svømmede i Land

*) 50 Kugler af */4 til ct helt Punds Bægt, sirlig sammenføjede 
i en tjæret Tovfletning, faa hele Massen ligner en Drueklase.
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og førte t il Fods sine Reserver ud i Møtteværfet. I  det 
muntreste Løb, som var det t il en Fest, fløj Soldaterne 
ind i Jldregnen.

Forstærkningen kom i rette Øjeblik; thi en frist 
fjendtlig Kolonne havde, trodsende de springende Granater, 
forenet sig med sine standsede Kammerater og gik paa ny 
mod Skansen. Men denne var nu fyldt med Forsvarere; 
Frederiksstad dcekkedes af et levende Brystværn, i hvilket 
hvert opstaaet Hul fyldtes med Lynets Hurtighed. Fjen
den, der stormede frem under Musik og Sang, nødtes 
atter t i l at kaste sig foran Skansen. En Del Oprørere 
krøb frem til Foden af denne, hvor de fandt Dækning 
i den døde Vinkel. I  en Afstand af 30 Skridt sendte 
de to Modstandere hinanden det dræbende Bly. Stilhed 
og Ro herskede i Skansen; mangen Soldat saae spør
gende t il de befalende for at læse i deres Blik, hvor 
længe de troede, denne rædselsfulde Kamp skulde vare. 
Udenfor hørtes Raab og Støj; „vorwärts!" raubte 
Officererne, og „vorwärts!" gjentog Mandskabet, men 
kom dog ikke et Skridt fremad. Forbitrede over, at 
Forsvarerne ikke vilde vige, slyngede de, som laa paa 
den ydre Skraaning, Palisadestumper, Stene og Jord
klumper ind i Skansen. Forsvarerne kastede ufortøvet 
igjen disse Sager ild i Hovedet paa Fjenden tillige med 
Flasker, Øldunke og hvad andet let Kasteskyts, der havdes 
ved Haanden. Afstanden var ikke større, end at de for
reste Fjender greb fat om vore Espingolrør og søgte at 
rive dem til sig; fra begge Sider halede man i Espin- 
gvlerne, medens Geværerne knaldede i faa Skridts Af
stand, og Ilden fra Bøssepiberne sved de kæmpende i 
Ansigtet. De tyske Soldater, som trak i Espingolerne, 
bleve nedskudte, og Espingolerne bragtes ud af Skansen 
for at skaffe Plads t il flere Forsvarere.

Helgesen var staaet op paa en Jordforhøjning, hvor-
2*
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fra han overskuede F jendens A ngreb; han flred ud med 
Foden og faldt. S o lda te rne  jamrede sig i den T ro , han 
var truffen; men han var h u rtig t igjen paa Benene. 
„G iv jer tilfreds," sagde han, „jeg er ikke vcek endnu 
og stoler paa, a t I  heller ikke gaa vcek." D erpaa be
gav han sig til K anonerne i Fcergehus-B atterie t og be
falede dem a t skyde paa  O prørernes Reserver, som nit 
a tte r mylrede frem igjennem A abningerne i de fjendtlige 
Skanser, og ikke spilde deres Skud paa de enkelte, der 
løb frem foran  Kolonnen. H an  rettede selv en Kanon. 
D a  Skuddet gik af, soer Lavettens S v a n s  ham over 
Benene og flog ham paa  ny ti l Jo rd en , men ogsaa her 
slap han godt derfra og fik blot en Skram m e over 
Skinnebenet. H an begav sig a tte r tilbage ti l M ølle
skansen, hvor K aptejn Kühle af 7. B a ta illo n  nu førte 
Befalingen. M a jo r V ogt af samme B ata illo n  havde 
B efalingen over Fodfolket i hele den forreste Linje. V ogt 
fad som fastgroet til sin Hest; da hans undergivne bad 
ham stige af den, svarede h an : „ S a a  lcenge B ataillonen  
er i I ld e n , forbliver Chefen til Hest."

D en tæ tte K rudtdam p og det tiltagende Mørke fo r
øgede Spcendingen baade hos D eltagerne i og Tilskuerne 
af den afgjørende Kamp, som kun havde sin uklare, 
uhyggelige B elysn ing  fra  den brcendende B y . Bescet- 
ningen havde den Fordel, at den vendte R yggen til det 
mægtige B aa l, medens Fjenden havde det klare Skin 
af F lam m erne lige i Ø jnene og blcendedes af det stærke 
L ys. T il  Held for os havde Fjenden tilmed skudt den 
ved S iden  af M ølleflansen liggende G aard  G oshof i 
B ra n d ; det klare Skin  der fra  viste vore S o ld a te r F jen
dens dunkle Skikkelser liggende i tæ tte  K lynger paa 
Ejderdiget, og nu rettedes en ødelæggende K anon- og 
G eværild paa dem, som troede sig skjulte i Mørket. 
De fjendtlige B ata illonsfø rere  fortvivlede over ikke at
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kunne overvinde Forsvarernes haardnakkede Modstand; 
de anmodede von der Tann om at opgive Stormen, da 
det var umuligt at bringe Danskerne til at vige et 
Skridt, og deres egne Folk ikke vare at sormaa t il at 
vove det yderste imod en Modstander, som havde det 
faste Forscet at dp paa sin Post. De tyske Soldater 
flygtede ikke; men de vægrede sig ved at gaa videre 
frem.

Von der Tann besvarede denne Anmodning med 
at befale to Batailloner at storme. Medens de løb 
frem, kom paa dansk Side den første Reserve-Bataillon 
under den tapre Henckel t i l Mølleskansens Undsætning. 
Henckel fordelte sine Kompagnier paa de mest truede 
Punkter; og nu stod næsten den hele danske Forsvars
styrke i forreste Linje, — med den stod og faldt altsaa 
Frederiksstad! Men netop her viser Helgesens Dygtighed 
og Kraft sig; han saae, at det var et Hovedslag, Fjenden 
vovede, med hvis Udfald Frederiksstads Skæbne vilde 
være afgjort; da Fjenden sendte hele sin Styrke imod 
ham, betænkte han sig intet Øjeblik paa at følge hans 
Exempel og vove indtil den sidste Mand for at redde 
Frederiksstad.

I  tætte Klynger laa Tyskerne paa Ejderdigets 
Krone, paa begge Skraaninger og paa Forlandet. De 
modigste kravlede op paa Kronen af Skansen og fyrede 
ind i den, medens deres Pionerer med Iver arbejdede 
paa at undergrave Skansen for at faa den t il at styrte 
sammen; men overalt, hvor den sank, og der opstod et 
Hul som en Følge af Gravningen, fyldtes dette med 
Tornystre. For at skaffe sig Kundskab om, hvad det 
egentlig var, Fjenden tog sig for udenfor, lod Helgesen 
Løjtnant Gtintelberg snige sig med fire Mand over den 
venstre Side, som ikke var angreben. Løjtnanten gik 
tillige med sine Ledsagere over Brystværnet og lod sig
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glide ned til  Foden nf den ydre S kraaning ,  hvor han 
stod ved S iden  af de ivrigt arbejdende tyske Skanse
gravere. Det va r  et halsbrækkende Foretagende, han 
havde for; men Mørket og Travlheden, som herskede her, 
begunstigede ham, og han saae Fjenden beskæftiget med 
at oversave Pa lisader  og undergrave Brystværnet, rund t  
omgiven af mange Skytter. Først da han listede sig 
bort, opdagedes han, men med T abet af to M a n d  slap 
han ind i Skansen og meldte Helgesen, hvad han havde 
set. Fjenden havde sat sig fast bag den næsten ødelagte 
Palisadering  og plantet 4  F a n e r  ved Foden af Skansens 
ydre R and .

Klokken var  bleven henved 8, og det v a r  tydeligt, 
a t  de Fjender, som laa ved Mølleskansens ydre R and , 
paa Forlandet  og Fennerne ved Goshof, kun ventede paa 
friske Reservers Ankomst for a t  forny S to rm e n .  P a a  
een G ang  fød den uhyggelige Hvisken blandt vort 
Mandskab: „V i have ikke flere P a t r o n e r . "  A lt  i nogen 
Tid vare de dødes Patrontasker blevne ransagede. F or-  
raadet  var bortskudt til den sidste P a t r o n .  Helgesen, 
som ikke var tv ivlraadig, lod Hornisten blæse: „Hold
inde med Skydningen", for a t  skuffe Fjenden, a t  han  ikke 
skulde gætte Aarsagen til Skydningens O ph ø r  og sendte 
B ud  paa B ud  efter Krudtvognene. Hoffmann og S tje rn -  
holm ilede afsted, men ep halv Time hengik i ængstelig 
S pæ nding , og Blikkene rettedes med Ntaalmodighed 
imod det brændende Frederiksstad, som Fjenden uop
hørlig beskød med B ra n d g ra n a te r  og gloende Kugler. 
D e r  styrtede nu det flanke K a tha r in e taarn  sammen i et 
F lammehav, et S y n ,  som hilsedes med et tusendfoldigt 
H u r ra  fra den fjendtlige Lejr.

Endelig saae m an  i den klare Belysn ing  fra den 
brændende B y  tre Bøndervogne komme i flyvende Fart .  
Pa tronbund te rne  laa  løse i Vognene, kun tildækkede med
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uldne Tæpper for at skjcerme bent mod de nedfaldende 
Gnister. Bundterne kastedes i Bunker langs Diget, og 
enhver Soldat tog for sig af dem og forfynede sig til- 
strcekkeligt. Der var efter to Timers hidsig Kamp kom
men Barme i Blodet. Soldaterne dampede af An- 
strængelse og Ive r; de toge Tornyster og Sæbertøj af, 
knappede Frakkerne op og gjorde sig det bekvemt; thi 
man var nu fuldkommen paa det rene med, at hver 
Mand maatte blive, hvor han stod. Oprømmes Sang 
befvaredes efter to Timers Tavshed med „den tapre 
Landsoldat", fom fra itu lød langs hele Linjen til 
Kampens Ophør.

Bon der Tann havde hidkaldt en ny Bataillon og 
hembede nu sikkert med denne i Forening med de forrige 
at skulle overvælde Møllefkanfens Forsvarere, hvad det 
end maatte koste. Men fra Centralfkanfen og Færgehus- 
Batteriet tordnede Kanonerne; fra Møllefkanfen og begge 
de tilstødende Diger udfoer en Jldregn fom fra et ild
sprudende Bjærg. A lt indhylledes i den tætte Krudt- 
damp; man fkød i Blinde, men uophørlig; der var en 
Knitren og Larm i det mørkerøde Skjær fra den bræn
dende By, font om Helvede havde aabnet sine Porte. 
Paa faa Skridts Afstand, paa Diger, Fenner og For
land laa de fjendtlige Batailloner, hvis I ld  kappedes i 
Heftighed med vor. Eder og Forbandelser vexledes, Sten 
og Ler flyngedes atter mod hinanden, og Storm-Marscher, 
spillede af store Musikkorps, font Tyskerne havde op
stillet bag det fkjærmende holstenske Ejderdige, klang op
livende baade for Ben og Fjende.

En halv Time hengik med denne rasende Kamp, 
under hvilken Luften i alle Retninger gjennemkrydfedes 
af utallige Kugler, fom i Blinde søgte deres Ofre, og 
disse vare mange og dyrebare. De saarede vilde ej 
forlade Pladsen, faa længe de kunde holde sig oprejste.
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Navnlig udmærkede de 70 Mand sig, som havde udholdt 
den første Tørn. Mange af dem segnede, ramte as de 
fjendtlige Kugler. Da deres Fører opfordrede de saarede 
t il at fjcerne sig, svarede en Mand ved Navn Vivild, 
der havde faaet et Strejfskud tværs over Panden: 
„Saa længe Løjtnanten holder ud, har vi lovet alle at 
blive og dp paa vor Post." Endnu en Gang banede de 
stormende sig Vej gjennem de nedbrudte og nedskudte 
Palisader og plantede Oprørsmærket paa Volden; men 
med et tordnende Hurra drev Forsvarerne de stormende 
tilbage og jog den tæt sammenpakkede Masse paa vild 
Flugt. Efter i mange Timer at have kæmpet med den 
største Dødsforagt grebes nu Oprørerne af Modløshed, 
og deres Generaler kunde ej mere sonnetct dem t il at 
gjentage Stormen. De bleve liggende langs Ejderdiget 
i stor Afstand fra Mølleværket og ventede, om deres 
Kammerater, der stormede paa de andre Punkter, skulde 
have bedre Lykke.

T il venstre af Mølleværket havde en fjendtlig Ko
lonne, der var gaaet tværs over Fennerne, stormet det 
brændende Goshof. Ude paa Fennerne havde Fjenden 
intet Skjul. Lyset fra Goshofs brændende Bygninger 
viste Artilleristerne i Centralværket de mørke Skarer, 
der mylrede frem over de smalle Broer, og Granat efter 
Granat slog ned imellem dem og tvang dem idelig t il 
at standse. Dog fik de lagt Planker over de sidste 
Grøfter foran Goshof, og de danske Skytter, som havde 
Post her, maatte med stort Tab bjærge sig over Tvær
diget , der forbandt Mølleværket med Blenderingen. 
Fjenden stormede i spredte Hobe efter, men blev mod
tagen med en saadan Geværild, at han veg tilbage og 
dækkede sig bag det brændende Goshof. Ikkun for en 
lille Skare paa en Snes Mand, der førtes af en Kap- 
tejn, lykkedes det at bestige Brystværnet og trænge



I I I .  Hovedstormen den 4. Oktober 1850. 35

Forsvarerne tilbage; men de bleve omringede og afvæb- 
itede, efter en fortvivlet Kamp, af nogle tililende Under
korporaler, som syvende Bataillons Adjutant, Snertinge, 
med megen Aandsnærværelse Øjeblikkelig havde ført t il 
det truede Punkt.

Imod Blenderingen var samtidig en tredje Kolonne 
rykket frem ad Rendsborg-Chausseen. Det kjendtes, at 
Kanonen i Blenderingen, som Fjenden troede for længe 
siden var ødelagt, var ved god Helsen; en Kardceskild 
fejede hen ad Vejen fra den, saa voldsom, at største Delen 
af de to forreste fjendtlige Kompagnier lagde sig ned paa 
Fennerne eller søgte Skjul bag Goshoh; ogsaa i denne 
Kolonne var der dog nogle forvovne, der med en Løjt
nant i Spidsen ilede dristig frem og overskred paa med
bragte Planker Graven til venstre af Palisaderingen. 
Officeren dræbtes, og hans Folk toges t il Fange. — 
Efter disse Kompagnier fulgte tvende andre, der, for 
ikke at udsætte sig for vore Kanoners Virkning, snege 
sig frem i Roder langs Vejens Grøfter. En Time hen
gik, inden de forreste naaede den ydre Skraaning foran 
Blenderingen. De to 24-pundige Kanoner, som Fjenden 
havde paa Chausseen, beskyttede Fremrykningen med en 
levende I ld . En Kugle knuste en Bjælke over Skyde
hullet i Blenderingen; Bjælkelaget og Jorden styrtede 
ned og fyldte Skydehullet, bag hvilket Kanonen itu 
befandt sig som en Mand, der har trukket Hatten ned 
over Øjnene; den var ude af Stand t il at kunne virke. 
For at erstatte den trak Kaptejn Nicolin, der havde 
Befalingen paa dette Punkt, den bagved staaende Reserve 
til sig. Omtrent Kl. 8 Aften bemærkede han, at Fjen
den laa stille og lydløs foran Værket. Der blev nu i 
flere Timer skudt paa den tavse i Mørket næsten usyn
lige Fjende, uden at man var i Stand t il at fordrive 
Ham. Han blev liggende, og det var forgjæves at
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O pfø re rn es Officerer opm untrede M andskabet til a t rejse 
sig og bestige B rystvæ rnet, hvor de danske Reserver stode 
rede til a t nedskyde enhver, der viste sig. M andskabet 
svarede pact deres F ø re res  O pfordring , a t de havde nok 
for den G ang . Lige saa lyd løs, som K olonnen v a r kom
men, sneg den sig bort, skjult afH M ørket, T aagen  og 
K rudtdam pen.

D en fjerde S torm kolonne, eit B a ta illo n , der gik 
frem lan g s det østre Trenedige, forholdt sig endnu spag
fæ rdigere. D en vendte om ved den første S a lv e  fra
K anonerne i Flechen og lod sine B ro e r i Stikken. E fter 
p aa  ny a t have sam let sig forlod den Trenediget og be
satte det brændende G rew eshof, der v a r fo rlad t af vore. 
K aptejn  H am m er, der førte B efalingen paa  denne S træ k 
ning, samlede et halv t K om pagni, jog F jenden ud af 
G rew eshof og tvang  ham  til a t trække sig inden for sine 
egne Forskansninger.

D a  S to rm e n  p aa  alle P unk ter v a r afslaaet, og
Fjenden havde gjenoptaget sin tidligere Beskydning, stod 
det klart for Helgesen, a t Frederiksstad for denne G ang  
v a r reddet. H an sagde: „N u  g aa r jeg rolig  hjem ; efter 
et saa uhyre N ederlag komme de ikke igjen for det 
første; de ville endnu blive liggende længe lan g s  D igerne, 
gjøre megen B læ st, raabe H u rra  og skyde; men angribe 
os ville de ikke mere. D eres  K raft er b rud t, og hvad 
der nu  kommer, b liver S p ilfæ g te ri."  T il  sin B rig ad e 
chef skrev Helgesen m idt i den stærkeste I l d  allerede Kl. 
8V2 A fte n : „S to rm e n  er a fs laaet; om en ny begynder, 
vides ikke. Frederiksstad staar i F lam m er."

F o r  den uindviede og for den, der befandt sig i 
nogen Afstand, lød det, sont om Kam pen vedblev med
fin tidligere V oldsom hed; thi Fjenden havde gjenoptaget
Skydningen med alle sine B a tte r ie r , og den besvaredes
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meb K raft as be banffe K anoner. Brigabechefen titføjebe 
bcrfor paa Helgesens M elb in g , font han Kl. 10 Aften 
feiibte vibere ti l H ovebkvarteret i S le sv ig : „Freberiksstab 
holber fig enbnu, Kampen er levenbe." Larm en var 
tiltagen i S teb e t fo r aftagen. D e befalenbes R aaben  og 
Tusenber af S o lb a te rs  S kraalen  „v o rw ärts !"  og H u rra  
steg til en bebøvenbe Højbe. I  O prørernes Lejr var 
ber forinben A ngrebet skjcenket hibsenbe Drikke for a t 
opilbne be stormenbes M ob. M ange , ber havbe nybt 
til O verm aal, teebe sig nu som besatte. De banske 
S o lb a te r ventebe meb a t slukke Tprslen, til Kampen var 
citbt. — Menneskenes L a rm , ber blanbebe sig meb ben 
uophørlige K anon- og Gevcerilb, hørtes paa lang Af- 
stanb; man støb saa hu rtig , som Gevcererne kunbe labes, 
i ben R etning, hvor m an hørte, a t Fjenben laa . Denne 
Skyben og Skrigen vebblev meb usvcekket Liv fra begge 
S ib e r  til Kl. 11 A ften ; ba ram te en af vore G ra 
na te r en fy lb t A m m unitionsvogn paa E jberbiget; ben 
fløj i Luften meb et forfcerbeligt K nalb , ber paabøb 
S tilheb . D et var S to rm en s  S lu tn in g sa k t, ber leb- 
sagebes af et rungenbe H u rra  langs hele ben banske 
Linje. D en bebøvenbe R aaben, Skyben, B ragen , S y n 
gen og Skrigen ophørte plubselig veb benne Explosion, 
ber enbog rystebe Jo rb en . K rubtbam pen hcrvebe sig, og 
Blikkene fcestebes uvilkaarlig  veb bet stcerke Skin fra 
ben bræitbenbe B y paa be mange ru n b t om sprebte Lig. 
Denne frygtelige R o og S y n e t af D øbens T avsheb, 
ber saa plubselig fulgte paa  bet livlige R øre, var uhyg
geligere enb selv ben vilbeste Kamp. T aarerne  styrtebe 
iteb ab K inberne paa mangen graahcerbet S o lb a t ,  ber 
rystebes veb benne O vergang fra L ivets Larm  til D ø 
bens S tilheb .

M ebens be slagne oprevne B ata illo n e r trak sig ub 
af G ra n a t-  og Karbceskregnen, bleve W illisen og von
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der Tann længe staaende i den stcrrkeste I ld  paa Ejder- 
diget; det var jo deres Kriger-Ry, som hvirvlede op i 
Frederiksstads Luer, og for dette havde de ofret Hundreder 
af Soldater og en smuk Bys Velfcrrd.

Natten efter Stormen tilbragte Bescetningen under 
Vaaben. Hver Mand blev paa den Post, han havde 
forsvaret. Fra Husum kom der i Nattens Lpb Vogne 
med Overflpdighed af Fpdevarer, som denne Bys Bor
gere sendte til Frederiksstads tapre Forsvarere.

Næste Dag dækkede en stærk Taage hele Landskabet; 
da den lettede henad Eftermiddagen, saae Besætningen, 
at Fjenden havde ophævet Belejringen, kjprt sit Skyts 
bort og trukket sine Fortropper tilbage fra Byens Nærhed.

Efter 30 Timers Kamp og Vagt kunde vore Sol
dater nu spge Hvile. Branden var endnu saa voldsom, 
at der hverken den 5. eller 6. Oktober kunde tænkes paa 
Slukning. I  Byen fandtes betydelige Vin-Oplag, der, 
efter som Bygningerne kom i Brand, gaves t il P ris for 
Soldaterne. Ankere og Kurve med Vin bragtes ind i 
Værkerne og smagte de forkomne Soldater fortrinlig. 
De gav hinanden nyttige Vink med Hensyn t il Brugen 
af Drikkevarerne, saasom: „Sten Julien kan I  drikke, 
saa meget I  lyster; men hold jer fra Madairaen, hun 
slaar en Mand t il Jorden som en Granat."

I  Dagene fra 29. September t il 4. Oktober havde 
syvende Bataillon og fjerde Reserve-Bataillon mistet en 
Tredjedel af deres Styrke. Fprste Reserve-Bataillon, 
der fprst kom til Stede, da Belejringen havde varet i 
nogen Tid, led mindre. Hele Fodfolkets Tab i dpde, 
saarede og savnede var 412 Mand, Artilleriets og Inge
niørernes Tab var 14 Mand.

Fjenden angav sit Tab t il 770 Mand; deraf havde 
Fodfolket (3., 4., 5., 6., 11. og 15. Bataillon, 1. og
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5. Jægerkorps) mistet 750 Mand, be pvrige Vaaben 
20 Mand.

V i have nu skildret eit Kamp, der førte t il det 
danske Folks Lykke og Frelse. Folkets sejrstolte Stemning 
fik sit træffende Udtryk i nedenstaaende Sang af Grundtvig :

„Tov lid t!" sagde Jyden ved Frederiksstad, 
han horte: nu kommer de Tyfie 
med grove Kanoner og stor Overmagt, 
gjor lyst og gjor Kaal paa de Jydfle!
„Tov lid t!" sagde Jyden, „lad komme!"

„Tov lid t!" sagde Jyden ved Frederiksstad,
„syv Dage det gjor jo en Uge;" 
som Trolde saa sprudede Tyskerne I ld , 
og Staden gik op i lys Lue!
„Tov lid t!" sagde Jyden, „det lysner!"

„Tov lid t!" sagde Jyden ved Frederiksstad, 
det er saa hans daglige Vane; 
det horte den Tysier, som vilde hos ham 
ha' plantet den holstenske Fane;
„Tov lid t!" sagde Jyden, „du drømmer."

„Tov lid t!" sagde Jyden ved Frederiksstad, 
og tog saa den Tyfler i Bringen 
og smak ham i ©ræsset og meldte derhos:
„D u kom mig for nær, det er Tingen."
„Tov lid t!" sagde Jyden, „det kniber."

„Tov lid t!" sagde Jyden ved Frederiksstad, 
endnu dengang Ugen var ude, 
da Tysierne laa der som Sild i Salt, 
ej længer de I ld  kunde sprude.
„Tov lid t!" sagde Jyden, „det frugter."

„Tov lid t!" sagde Jyden ved Frederiksstad 
t il Tysieren, saa det flal mindes, 
i Sejghed fra Ejder t il Donau og Rhin 
ej Mage til Kronjyder findes!
„Tov lid t!" sagde Jyden, „hils hjemme!"
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„Tov lid t!" sagde Jyden ved Frederiksstad, 
„B i lid t!" siger Danskerne alle.
„B i lidt, til ej tænger os Himlen staar bi, 
til Jyden bli'r sky for cn Skralle!
RoS, Lyster! dig ikke for tidlig."





Hans Helgefen.
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Hans Helgesen.

Hans Helgesen er føbt den 4. Oktober 1793 i Oslo, 
hvor Faderen, efter hvem Sønnen opkaldtes, var For
valter paa Attunværket. Moderen hed Karen Hans
datter. Foruden Hans havde de tre Børn: Simon 
Peter sødt 1795, Anna Benedikte født 1797 og Sofia 
Helgina føbt 1801, død 1806. Faderen var en otier- 
maade stærk Mand og plejede ofte at sige t il sin ældste 
Søn: „Du bli'r dog aldrig saa stærk, som jeg, du 
Hans; thi 12 Aar gammel kunde jeg bære min Rug
tønde." Det holdt dog ikke Stik. Da Gutten var 12 
Aar gammel, sagde han til Faderen: „Nu er jeg lige 
saa stærk som du, da du var 12 Aar." Han viste Fa
deren, at han kunde bære Rugtønden, og det op ad 
Stolpebodtrappen.

Fra Barnsben udmærkede han sig ved Smidighed, 
Styrke og voldsomt Mod. Hans Dygtighed i Skøjte
løbning grænsede t il det vidunderlige. Allerede som 
Dreng var han en lidenskabelig Jæger, og naar der 
aabnede sig Udsigt for ham til at tage Del i en Jagt, 
saa forsømte han Skolen. For at tvinge den balstyrige 
Dreng t il at blive hjemme og læse i sine Bøger gjemte 
Moderen hans Hue og Støvler; Drøigen sneg sig allige
vel ud af Huset med sin Bøsse, og en Dag mødte 
Faderen, der ligeledes var en dygtig Jæger, sin Søn 
en M ils  Vej fra Hjemmet paa en Aas, hvor Gutten 
barhovedet og i Hosesokker vadede i Sneen og skød Ryper.
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Uagtet han var skabt t il Idrætsmand, bestemtes han, 
som han selv udtrykte sig, t il at blive Bogorm og blev 
i sit ellevte Aar optagen som Elev i Kristjania Latin
skole. Strax da han var kommen i Skolen, vakte han 
alles Forbavselse ved at entre op ad en Klatrestang, 
der stod i Skolegaarden, og stille sig paa Hovedet paa 
Knappen.

Helgesen gjennemgik de tre af Skolens fire Klasser. 
Lærerne roste hans hurtige Nemme, men hans vilde, 
ubændige Sind kunde de ikke tæmme. Han var sine 
Skolekammeraters Fører i alskens Spilopper, og hver 
Gang der forefaldt Uordener, betragtedes det som en 
Selvfølge, at han var Ophavsmanden. Da han var 
17 Aar gammel, var han den stærkeste Gut i Oslo, og 
den eneste, der kunde maale sig med ham, var Mogens 
Thorsen, den „sprækeste" og stærkeste Gut i Kristjania, 
der for faa Aar siden er død som Millionær. Disse 
to kom sammen for at prøve Styrke. Thorsen gik vel 
af med Sejren; men han maatte erkjende, at en far
ligere Modstander havde han aldrig haft.

Haabet om at uddanne Hans til en skikkelig Præste
mand maatte opgives, og for at vænne ham t il Orden 
og Stadighed skaffede Faderen ham i 1811 en Elevplads 
paa det norske Militær-Akademi i Kristjania, hvor han 
paa Grund af sine gode Forkundskaber optoges i den 
næstældste Klasse. Paa Kadetskolen holdtes Drengen 
under en saadan Tugt, at han ej fandt Lejlighed t il at 
tumle sig i det fri. Han blev meget flittig og ud
nævntes efter halvandet Aars Forløb den 1ste Januar 
1813 t il Sekondløjtnant i det telemarkske Regiment, og 
allerede i September samme Aar forfremmedes han til 
Premierløjtnant. Efter at have ligget i Garnison i 
Frederiksværn blev Regimentet, ved hvilket Helgesen var 
ansat, sendt t il Smaalenene i December 1813 for at
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værne Grænsen imod Indfald fra Sverrig, som Fre
derik den 6te havde erklæret Krig d. 3. Septbr. 1813. 
Helgesen gjorde Tjeneste ved den Jægerdivision paa 216 
Mand, der var dannet af det telemarkfke Regiments 
Jægerkompagni og det kongsbergske Kompagni. Denne 
Division skiltes fra Regimentet og forenedes med det 
norske Jægerkorps. Divisionen førtes af F. A. Schleppe
grell. Under denne Mand tjente Helgesen sine første 
Sporer, og 35 Aar senere sluttede han sig atter t il 
Schleppegrell ved den slesvigske Krigs Udbrud i 1848.
Da der en Dag paa Divisionens Skydebane ved Hafs- 
lund taltes om Vilhelm Tell og hans Bedrift, erklærede 
Schleppegrell sig villig t il som Tells Søn at lade 
Mblet flyde af sit Hoved, naar Helgesen var Skytten; 
Tilbudet modtoges. Schleppegrell stillede sig op paa 
100 Skridts Afstand; Knappen (Pomponen) paa hans 
Sjako forestillede TEblet, og Helgesen, den ypperste
Skytte i Norden, skød glatvæk Knappen af Hovedet paa 
Schleppegrell.

Helgesen var en stor Ander af den hurtige Rets
pleje; havde nogen af hans Soldater forset sig, saa gav 
han dem nogle dygtige Drag over Nakken, og dermed 
var Sagen afgjort; men Helgesens Haand kom alt for 
let i Bevægelse, og det var ikke faa, der fik den at 
føle. Alligevel var han elsket af Soldaterne. Selv 
troede han, at det var, fordi han bankede dem og ikke 
fortrædigede dem med Arrest og Vand og Brøds Straffe. 
„Jeg omgaas kun gode Mennesker," ytrede han ofte; 
„men den Erfaring har jeg gjort, at det, Menneskene 
ere mest taknemlige for, det er Prygl."

Det var dog ej, fordi han var hidsig, at baade
Soldater og Bønder holdt af Helgesen; thi det var kun 
Tilskuerne og ikke dem, som det gik ud over, der be
undrede ham i hans Vrede; den var saa naturlig. Gik
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der ham noget imod, fan opfyldte Harmen ham ganske. 
Han rasede som en af Oldtidens Berscerker, men var 
trods Vreden, der jo gjcerne misklceder Folk, en over
ordentlig smuk Mand. Den sande Grund til hans 
undergivnes Hengivenhed laa i, at de følte, at de havde 
en Mand for sig, der ej alene havde Hjcertet paa rette 
Sted, men som tillige havde Hjcerte for Næstens Nød; 
der 'delte den sidste Skilling og den sidste Skorpe ni ed 
sine Soldater; der hjalp den fattige Bonde, i hvis Hus 
han var indkvarteret, med Raad og Daad, satte sig ind 
i hans Tankegang, trøstede ham og gav ham af sit eget 
Forraad, indtil han selv kom i Nød. Denne uimod- 
staaelige Trang t il Godgjørenhed bevirkede, at han aldrig 
blev formuende, men stadig var i Pengeforlegenhed. 
„Hvor meget jeg end faar, saa er jeg dog altid en fattig 
Lus," sagde han; „der er saa mange, der trænge mere 
end jeg."

Sin Jagtlidenskab kunde han i Aarene 1813 og 14, 
da han var indkvarteret paa Landet, ret af Hjærtens 
Lyst give Tøjlen, og han lettede sin Vært In d 
kvarterings-Byrden med det rigelige Jagtbytte, som 
han bragte hjem. Jægerdivisionen stod fra Januar til 
Marts 1814 i Raade Sogn og i April i Nærheden af 
Hafslund. I  Maj Maaned blev Helgesen med den halve 
Division sendt t il Hvaløerne, hvor Kommandør Fasting 
laa med en norsk Flaade paa 40 Kanonbaade lige over 
for den svenske Kyst for at beskytte Fæstningerne ved 
Glommens Munding. T il Helgesen betroede Fasting 
Forsvaret af Øente S. Sandø og Herføl, der vare mest 
udsatte for Landgang. Den 25. Ju li 1814 begyndte 
Fjendtlighederne fra svensk Side. Den svenske Flaade, 
der talte 4 Linjestibe, 4 Fregatter og 70 Kanonbaade, 
opfordrede den norske Flaade til at overgive sig. Op
fordringen afsloges, og en Kanonade begyndte; men om
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Natten trak Fasting sig efter støjere Ordre olier paa den 
vestre Side af Kristjania Fjord, og Øerne rømmedes 
næsten uden Kamp. Helgesen førte sine Tropper t il 
Egnen om Frcderikshald, hvor Jægerdivisionen atter for- 
enedes under Schleppegrell, der forsvarede Overgangene 
over Svinesnud og ej var t il Sinds at vige for Over
magten uden efter en alvorlig Kamp.

Helgesen fik Lejlighed t il at udmærke sig i Træf
ningerne ved Jngedals Kirke, Sækkeland, Bodahl og ved 
Kjølberg Bro; stnndum tog han Bøssen fra Soldaterne 
og stød selv. Da Felttoget var endt, og Norge fore
nedes med Sverig, begav han sig i Marts 1815 til 
Danmark; lige saa lidt som Nye og Schleppegrell kunde 
han finde sig i at tjene under den svenske Konge. Per
sonlig følte Helgesen stærk Uvilje imod Bernadotte, hvis 
Optræden imod Napoleon han fandt troløs. Her hjemme 
var Fred, og de unge norske Jdrætsmænd, der elskede 
Krigen og længtes efter at uddanne sig til Fuldkommen
hed i deres Kald, bade om Lov t il at gaa i fremmed 
Krigstjeneste. Denne Tilladelse bevilgedes dem, og de 
tre Nordntænd drog i April 1815 til Prøjsen, der 
den Gang rustede store Hære imod Napoleon, som var 
vendt tilbage fra Elba til Frankrig. Helgesen ansattes 
i General Bnlows Armeekorps og deltog i Slagene ved 
Fleurus, Ligny og Waterloo; i sidst nævnte Slag var den 
Bataillon, hvortil han hørte, en af dem, der var stærkest 
i Ilden; den blev næsten opreven, og der kom en Mængde 
nye Officerer t il Regimentet.

Som Løjtnant i den prøjsiske Hær kom Helgesen 
til Paris, hvor han forblev flere Maaneder. Der 
krævedes den Gang adelig Byrd, som Helgesen ikke havde, 
for at være prøjsisk Officer. Helgesen havde derfor 
flere Ubehageligheder; men han havde ved Waterloo be
vist, at han havde Modets Adel, og han duellerede med
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enhver Officer, der ikke tog denne Adel for fyldestgjørende. 
—  E fte r a t F elttoget v a r endt og den prøjsiske Hcrr 
v a r vendt hjem, tog Helgesen sin Afsked af Prøjsisk 
Tjeneste og begav sig i J a n u a r  1816 til A ntw erpen, 
hvor han meldte sig hos P r in s  Frederik af Hessen, der 
førte det Arm eekorps, fom af den danske Konge var 
sendt ud af Landet for a t støde til den H æ r, hvormed 
P rø jse n , Ø fiem g  og de øvrige tyske S ta te r  holdt 
F ran k rig s  N ord- og Østgrænse besat i flere A ar.

Allerede under sit O phold i den prøjsiske H æ r v a r 
Helgesen bleven udnæ vnt ti l  P rem ie rlø jtn an t i det hot- 
stenske In fa n te ri-R e g im e n t, der la a  i R endsborg . D et 
blev ham  im idlertid  tillad t a t gjøre Tjeneste ved P r in 
sen af H essens K orps. H an  ansa ttes først ved det andet 
jyske og senere ved det fynfle In fa n te ri-R e g im e n t. De 
K om pagnier, han  gjorde Tjeneste ved, laa  i B ouchain i 
N ordfrankrig . G arn iso nsliv e t i denne lille Fæstning 
smagte ham  ikke. I  sin F ritid  gik han paa  J a g t  eller 
gjorde D am erne sin O pv artn in g . H a n s  m andige Skjøn- 
hed og h ans Dristighed lode ham  ikke forgjæ ves bejle til 
deres Gunst. H an  fulgte hjem med de danske T rop p er i 
S lu tn in g e n  af 1818 . N u  skulde han  a tte r  indespæ rres 
i en F æ stn ing ; han  skulde indtræ de paa  sin P la d s  i det 
holstenske In fa n te ri-R e g im e n t, der garnisonerede i R en d s
borg. D et v a r for meget for h ans u ro lige S in d . D a  
han havde forlovet sig i F rankrig , fim besluttede han  a t 
bryde sig en selvstændig B ane. H an  tog p aa  ny Afsked, 
rejste tilbage til F rankrig  og giftede sig i A rra s  med sin 
Kjæreste, en ung, smuk og rig  M ø lle rda tte r. TEgte- 
skabet velsignedes med flere B ø rn . E n  S ø n , font han 
vilde opkalde efter sin F ader, havde han  stor M øje  med 
a t faa den franske P ræ st ti l  a t døbe H an s , som Præ sten  
ikke troede v ar et kristeligt N avn.

Helgesen levede nu  i en lang  Aarrække som sin
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egen Herre. Han var en fortrinlig Heftcfjenber, og da 
han altid havde svcermet for Handel med Hefte, faa 
paatog han sig Leveringer af Heste t il det franste Gens- 
darmeri. Hestene kjpbtes i Danmark og Tyskland, og 
Helgesen bragte ofte selv de indkjpbte Heste til Frankrig. 
Den Gang dreves Smughandelen saa at sige af alle Han
delsmand, og det betragtedes ncesten som en A§re at 
skuffe Toldvcesenet. Helgesen opnaaede en stor Fcerdighed 
i at smugle Heste ind i Frankrig. Undertiden spcendte 
han et Par Stykker for en Vogn og fjørte med dem, 
som om det var Ejendomsheste, der ej vare bestemte til 
Jndfdrsel. Ofte kjprte han ud over Grcensen med et 
Par gamle Heste, som han havde kjpbt for Spotpris, og 
vendte tilbage med et Par unge Remonter, som nu slap 
ind paa de gamles Pas. T il sidst blev man dog op
mærksom paa ham, og en Nat, da han priste sin egen
Snildhed, der havde hjulpet ham uhindret med sine Heste
gjennem Toldbommen, sprang der pludselig en lille vims 
Toldbetjent op i Vognen til ham og vilde lægge Beflag 
paa Hestene. Helgesen kunde ikke modstaa den Fristelse 
at bukke begge Ender sammen paa den lille Franstmand. 
I  en Haandevending kastede han ham ind under sig og 
klemte ham saa fast om Halsen, at han hverken kunde 
strige eller rpre sig. Saaledes førte han ham nogle 
Mile ind i Landet, kastede ham derpaa ud af Vognen 
og skyndte sig t il sit Bestemmelsessted, hvor han solgte 
baade Heste og Vogn.

En anden Gang, da han i en rygende Storm lod 
sig sætte over Elben i en Færgebaad, blev han over
falden af Færgefolkene, der havde forgabet sig i en stor 
velfyldt Pengesæk af Læder, som han førte med sig. De 
vilde stære Halsen over paa ham og kaste ham i Floden. 
For at han ikke skulde gjøre Modstand, havde de med 
stor Omhyggelighed svpbt ham ind i et Sejl, under
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Paciskud af at fljærutc ham mod ©øerne, der skyllede 
ind ober Baaden. Heldigvis a ned c han Uraad, da han 
faae dem fastbinde Roret og lade Sejlet falde. Han fif 
Tid til at frigjøre sig for Svøbet og træffe en lang 
Jagtkniv, inden de faldt over hant. De spurgte ham,
hvad han vilde med den fæle Kniv. „Den vil jeg stikke 
i Livet paa et Par Kjæltringer, hvis de ikke øjeblikkelig 
hejse Sejl og styre til Land." Slukørede vendte Ban
ditterne vm, hejsede atter Sejl og bragte Helgefen over 
Floden. Da han var kommen i Land, afleverede han
de to Syndere til — Politiet. Ollebrøds-Barmhjærtig- 
hed var ham nkjendt.

Tilfældigvis opholdt han sig i Paris, da Ju li-
Revolutionen udbrød i Frankrig 1830. Helgefen var
kjendt med mange Officerer, font Regeringen havde stødt 
nd af Hæren, fordi de vare kejferligfindede, og fom nu 
tilbøde det misfornøjede Folk deres Tjeneste. En Gene
ral tog ham t il fin Adjutant, og i de tre Dages Kamp 
d. 26., 27. og 28. Ju li var han en ivrig Deltager; 
han var iblandt de Officerer, der bleve valgte t il at
ledsage ben af Folket ndraabte Rigsforstander Ludvig
Filip af Orleans fra Slottet Nenilly til Paris. I
nogen Tid tjente han derefter i Nationalgarden og 
haabede at blive ansat i den franske Linjehær; men det 
mødte mange Vanskeligheder, da han var en Udlænding, 
og det var forgjæves, at Helgefen for at løses fuldstændig 
fra fine underfaatlige Pligter skaffede sig en ny Afsked 
of dansk Tjeneste, der meddeltes ham den 15. December 
1830. Da den Krig, fom alle ventede, at Evropa vilde 
paaføre det revolutionære Frankrig, udeblev, faa fvandt 
ogsaa alle Udsigter for Helgefen til at blive ansat i den 
franske Linjehær.

Først efter hans Kones Død i 1836 vaktes Tanken 
hos ham om at vende tilbage til fit Fædrehjem. Den
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norske General Mansbach, der traf ham paa eit Rejse 
ved Loires Bredder, bebrejdede ham, at han unddrog 
Fædrelandet sin Tjeneste, og tilbad at medvirke til hans 
Ansættelse som norsk Kaptejn. Helgesen besluttede da at 
rejse hjem og efterlod i Frankrig en Søn, der senere
blev Offieer i den franske Hær og døde i Algier, samt
en Datter, der blev gift i Frankrig.

I  Anret 1838 begav Helgesen sig da til Norge og 
havde under Karl Johans Ophold i Kristjania Foretræde 
hos Monarken, der gav ham gode Løfter om Ansættelse, 
men derved blev det. Det er vanskeligt at forklare 
Grunden dertil. At Karl Johan skulde have tilsidesat 
Helgesen, fordi han engang havde været imod hans 
Person og imod Foreningen med Sverrig, er jo den
Grund, der lettest falder en ind, skjønt Karl Johan ellers 
viste Forsonlighed imod politiske Modstandere. Nok,
Helgesen følte sig skuffet. 2000 Franks, som han havde 
medbragt fra Frankrig, vare snart fortærede, og han 
befandt sig nu i den yderste Forlegenhed. Han led Nød, 
men søgte ingen Hjælp. T il Livsophold underviste han 
i Fransk og arbejdede for et Boghandlerfirma; men disse 
Hjælpekilder ophørte, da han blev syg. Retten gjorde 
Indførsel i hans Ejendele og vilde vgsaa tage hans kjære 
Jagthund Diana; men da rev han Bøssen fra Væggen 
og svor paa at ville dræbe enhver, der vilde berøve 
ham Hunden. Hans Ungdomsven, Olaf Rye, der var 
paa et Besøg i Norge, tog ham med sig til Danmark, 
men heller ikke her lykkedes det ham at opnaa Ansættelse; 
dog erholdt han af Kristjan den 8 ., der ej havde glemt 
sin tro Nordmand, en lille Aarpenge. Han rejste igjen 
til Kristjania og gav Timer i Fransk, men hans kjæreste 
Beskæftigelse var at gaa paa Jagt med sin Ven, Natur- 
forskeren Professor Rasch. Med hans Pengeforhold 
vedblev det at se bedrøveligt ud. Rasch og andre gode

3
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Benner maatte flere Gange redde ham af den yderste 
Forlegenhed.

Om Hysten ] 84o forlod han for bestandig Norge 
og tog fast Ophold i Slesvig i den lille By Bergen* 
husen i Stapelholm, hvor han boede til 1848. Her 
tilbragte han sin Tid med Jagt og Fiskeri og op nemede 
stor Navnkundighed blandt Indbyggerne, ikke alene fordi 
han var en dygtig Skytte, men fordi han forstod at 
tæmme Vildtet. Særlig havde han Held med Oddere, 
som han afrettede til at bringe ham de Fisk, som de 
fangede. Helgesen levede omgiven af lutter ivrige Sles- 
vig-Holstenere; det var derfor intet Under, at denne 
hans Omgangskreds bibragte ham en falsk Opfattelse af 
de politiske Forhold. Som mange af dem, der opholdt 
sig i Sydslesvig, overraskedes han af Begivenhederne i 
Kjybenhavn i Marts 1848. Hent troede paa Fortællingen 
om, at Frederik den 7. var bleven fangen af en Pybelhob, 
og at Prinsen af Avgustenborg, der havde rejst Opryrs- 
fenten og bemægtiget sig Rendsborg, vilde befri ham.

Helgesen begav sig derfor til Rendsborg og tilbyd 
Prinsen sin Tjeneste. Denne Fusentast forstod ej at 
vurdere Tilbudet. Han havde ingen Brug for den 
tarvelig klædte, skjæggede Jæger*); han kjendte ej noget 
til det gamle Ordsprog, at man skal ej skue Hunden paa 
Haarene. Krigsministeren havde heller ingen Brug for 
Helgesen. Paa disse Vandringer kom han paa det rene 
med, at den Mand, hvis Skæbne man mindst bryd sig om 
i Opryrslejren, var Frederik den 7., og at man havde

*) Helgesen havde tykt og langt Skjceg. Den (sang var del sjældent, 
at umit lod Skiægget stem. Det var forst nogle Aar i Forvejen 
blevet alle Officererne tilladt at bære Mttndffjæg; men der 
vaagedes over, at det holdtes under Saxen. Ikkun Landhæren 
bar Mundskjæg.
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bundet ham cit Krønike paa  ÄErmet ved at fortælle ham, 
at  R ejsn ingen  skete til den danske Konges T a rv .

Ubemærket og tyst forlod han Rendsbvrg  og skyndte 
sig ti l  Kjøbenhavn, hvor a l t  v a r  i det styrste R ø re ;  og- 
saa her vakte h a ns  noget ejendommelige Udseende O p 
sigt. Helgesen bar, som nævnt, et tykt, lang t  Skjæg. 
Enhver, der lod sig se med sligt Skjæg, skjældtes den 
G ang  ud for Vildtysker. Det fik Helgesen at fornemme. 
D a  han  gik gjennem Kjøbenhavns Gader, fik han  en 
S v æ r m  ester sig, der troede, han v ar  en tysk S p io n .  
E n  M a t r o s  stillede sig pludselig lige over for ham og 
standsede ham. Helgesen stødte ham just ikke ganske blidt 
til S id en  med de O r d : „ G a a  af Vejen." D a  M atrosen  
hørte den norske Stem me, raabte  han højst forbavset:
„D et  er, den o n d e  , en N o rd m a n d !", og S væ rm e n
spredte sig med et H u r r a  for Nordmanden.

D agen efter sin Ankomst til Kjøbenhavn meldte han  
sig hos Krigsminister Tschermng, der havde et skarpere 
Blik end h a n s  tyske Kollega for den Dygtighed, der 
boede i Helgesen. H an  bød ham Velkommen og overlod 
til ham selv a t  vælge Ansættelse, hvor han helst ønskede 
det. Helgesen bad om at blive ansat hos sin gamle 
Vaabenfælle Schleppegrell, og endnu samme D ag  modtog 
han  sin Udnævnelse til Ordvnansofficer i Flankekorpset, 
der den G ang  stod paa  A ls  og i Sundeved. F a a  T in ter 
efter havde han  opspurgt et Dampskib, der va r  bestemt til 
A ls ,  og uden a t  spørge nogen om Forlov , begav han sig om 
B ord ,  netop da det kastede los  fra Toldboden. Det var  
hændelsesvis Kongens Dampskib W g i r ,  paa  hvilket Frederik 
den 7. med hele sin mili tære  S t a b  begav sig til A ls .  
D a  Skibet stod ind i Kjøgebugt, udbredte der sig det 
Rygte , a t  der v a r  en Kongemorder om B o rd :  en M a n d  
af et skrækkelig vildt Udseende, væbnet med S a b e l  og 
Pistoler, v a r  bleven set siddende bag en Tvvrnlle  i F o r -  '
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enden af Skibet. Der blev Uro i H oslejren, General
adjutanten, Schøtter, begav sig forud og tog den frem
mede i Øjesyn. Ved første Blik kjendte han Helgesen, 
med hvem han havde tjent sammen 30 Aar tidligere i 
Frankrig. Efter at de første Forundrings- vg Gjen- 
kjendelses-Udbrnd vare vexlede, spurgte Schøtter, hvad 
han nu tog sig for. „Jeg gaar til Hceren." — „Men 
veed du da ikke, at du er om Bord paa Kongens eget 
Skib?" Nej, det vidste Helgesen ikke, men hatt var vis 
paa, at Kongen ikke vilde tage ham det ilde op. Schøtter 
opklarede nu Misforstaaelfen, og det glcedede Kongen
meget at tale med den djærve Nordmand.

Da Helgesen kom til Hceren, rykkede den just ind i 
Angel. Helgesen blev sendt med et Kompagni sorud 
ind i Landet for at undersøge Stemningen, og da hatt 
manglede ett Hest, tog han Herremandens Ridehoppe i 
den første Gaard, Soldaterne kom til, trods Ejerens*) 
Vægring. Denne klagede til Krigsministeren, som be
falede, at Hesten ufortøvet skulde tilbageleveres til dens 
Ejer, hvilket Helgesen sandt meget besynderligt. Han
kjendte jo Krigen fra Napvleons-Tiden, da man ej 
spurgte om mit etter dit, men tog fra den første den 
bedste, hvad man trængte til.

I  de glimrende Træfninger ved Slesvig og i 
Sundeved fik Helgesen Lejlighed til at lægge sit ual
mindelige Krigertalent for Dagen. Den kommanderende 
General betroede ham derfor i det næste Felttog den 
femte Linjebataillon, der var bleven ledig ved Schindels 
Fald i Slaget ved Kolding d. 23. April 1849. Under 
Helgesens Ledelse udmærkede Bataittonen sig ved Fredericias 
Fvrsvar vg i Hovedslaget den 6. Juli.

Skjønt Helgesen saaledes godtgjorde, at han var ett

*) Olsen paa Sogaard imellem Bindcrad og Oxager.



O. Vcmpell: Helgesens Avnedslob. 53

meget brugbar Officer, blev han dog endnu ikke gjen- 
optagen i Linjen. Hver Gang der indtraadte Vaaben- 
stilstand, forsvandt han og levede stille og ubemærket af 
fin Krigsgage paa Landet, indtil et nyt Felttog kaldte 
ham til Hæren. Sagen var den, at felv forstod han
ikke at udbafune fine Bedrifter. Af ældre Venner havde
han efter Ryes Fald kun Schleppegrell tilbage, og han 
forstod kun daarlig den Kunst at gjøre sig og fine Ven
ner gjældende paa højere Steder. Kun faa lagde under 
Vaabenstilstandene Mærke til, at der var en Helg efeu 
til. Han forlod sjælden sin Hule, faaledes kaldte han
sit Kvarter, han vilde nødig falde nogen til Besvær; 
men han fatte megen Pris paa, at de Officerer, fom 
han skattede, kom for at besøge ham; for dem forstod 
han at indrette det hyggeligt. Han var, hvad man
kalder huslig, og forlod blot fit Hjem for at gaa paa 
Jagt eller ride fine smukke Hefte.

Bed det tredje Felttogs Begyndelse træffe vi atter 
Helgesen som Adjutant i Schleppegrells Stab; han var 
stadig afskediget Officer, hvis Tjeneste blot benyttedes, 
fem længe Krigen varede. I  Jsted-Slaget ledsagede han 
Oberst Krabbe, der havde fem et det vanskelige Hverv med 
tre Batailloner og otte Kanoner at fastholde den over
legne fjendtlige Styrke i Snævringen ved Vedelspang. 
I  den haardnakkede Strid, der rasede norden for Vedel- 
fpang, en Kamp, i hvilken alle Fjendens Bestræbelser
for at bryde frem fra Snævringen tilintetgjvrdes, ud
foldede Helgesen hele sin Kraft. Han forstod at op
muntre Mandskabet t il at vise Sejhed og Udholdenhed. 
Krabbe undlod heller ikke at takke Helgesen for den 
værdifulde Hjælp, han havde ydet ham.

Faa Dage efter det vundne Slag besluttede den
danske Overgeneral at besætte det sydvestlige Slesvig. 
Hertil bestemtes den tredje Brigade, og da der ikke i
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famine fandtes nogen Personlighed, som v ar  kjendt i 
denne Egn as Landet, der skildredes som særlig ophidset 
as O prø rs lede rne , fan ansattes  Helgesen i dens S ta b .  
Br igaden  erholdt N avn  as Vestkorpfet, og dets Chef, 
Oberst Schepelern, betroede Førelsen af A vantgarden  til 
Helgesen, da Korpset rykkede imod Frederiksstad, som 
Oprørerne havde svrskanset og besat mcd 240  M a n d  
og sire Kanoner. Bed første S to rm lø b  frarev Helgesen 
Fjenden B y en , og til Belønning udnævnedes han til 
K om m andant i den tagne S ta d ,  fom han ufortøvet satte 
i bedre Forsvarsstand. Den østre S ide  —  der var 
stærkest truet, da den havde Fjenden lige over for sig 
paa  samme S ide  as Ejderen og tre brede Adgange — 
ft'j ær iltede han ved ett tredobbelt Forskansning. I m o d  
de andre S ider ,  hvor Digerne danne et godt B æ rn  imod 
Havet som imod enhver indtrængende Fjende, nøjedes 
han  med at indrette Digerne til Forsvar  ved at ind 
skære Brys tværn  og S tandp ladser  i dem til Fodfolket og 
Artilleriet.

I  Fortæ llingen  om Frederiksstads Forsvar  har  vi 
hast god Lejlighed til at skildre Helgesens Personlighed. 
H an  va r  Midtpunktet, S jæ len  i F o rsv a re t ,  om hvem 
alt  drejede sig; alle følte, a t  han v ar  M a n d e n , med 
hvem Fæstningen stod og faldt. H an  lod sig ikke p a a 
virke af dem, som Forsagtheden greb, da Byen sank i 
G r u s ,  og Kanonerne forsvandt under de J o r d l a g ,  der 
skred ned over dem, font ett Følge nf det fjendtlige 
A rt i l le r is  Virkning. Hatt fatte M od  i Besætningen og 
i filt foresatte, for hvem det stod, som om Frederiksstad 
man tte falde. H an  forsikrede med den største Alvor, selv 
efter a t  den halve Del af B yen  v a r  skudt ned, a t  det 
endnu kun v a r  ett Skin fæ gtn ing , der slet ikke havde 
noget at betyde, og bad Brigadechefen om at vaage over, 
at Fjenden ikke brød igjennem paa  andre P un k te r ;  han
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skulde nok passe Frederiksstad. — Da hans Hovedkvarter, 
der laa paa Torvet, gik op i Flammer, flyttede han det 
til Jødeskolen, cn uanselig Bygning, der var bleven 
staaende i den nordre Del af Byen. „Nu flytte vi til 
det gamle Testamente," sagde han spøgende, „saa be
griber Fjenden, at vi ej kan vige, at vi vil have Øje 
for Øje og Tand for Tand."

Saa længe Kampen gik sin jævne Gang, var 
Helgesen rolig, smilende og munter. Ingen anede, at 
det kun var Kampens Alvor og det tunge Ansvar, der 
kølnede hans sydende Blod. Men næppe var Striden 
endt, og den var g etaet ham imod, saa brød hans vilde, 
ustyrlige Sind gjennem alle Skranker, og naar han havde 
bruset ud, saa indesluttede han sig i sit inderste Værelse 
og var der endnu mindre modtagelig for Fornuftens 
Stemme. Den 8. September havde han efter Vestkorpsets 
Befaling foretaget et Angreb paa Fjendens Stilling i 
Stapelholm og var bleven slaaet. Han havde gjort 
Regning paa Understøttelse, der mundtlig var lovet ham, 
men var udebleven. I  denne Anledning skrev han til 
Vestkorpsets Chef:

„Tabet er stort, hvilket ej urnet overraske, da vore 
brave, sejrvante Tropper kun med Ulyst vilde slippe 
Taget. Hv i s  Fjenden m nat te i ndbi l de s i g at 
have vundet  eu Sej r ,  v i l  Korpset  sikkert tage 
de f jærnere Hensyn under  Overvejelse. "  Denne 
Slutningssætning stødte Oberst Schepelern, som fandt, 
at den indeholdt en Spydighed og ctt Bebrejdelse; han 
forlangte derfor en Forklaring af Betydningen af denne 
Sætning.

Helgesen dikterede nu sin Stabschef følgende Linjer: 
„9Ere vg Samvittighed paabyde mig som Menneske 
og Soldat herpaa at svare, at jeg antager, at Korpset 
ej vilde have paabuden denne Dags Foretagende efter
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Gaarsdagens Præmisser, hvoraf jeg des værre ved bitre 
Livserfaringer burde have lært at tage skriftlig Kopi*). 
Hvad Krigsministeriet og Overkommandoen af højere 
Hensyn vilde giøre, og hvad Resultaterne af en slig 
Passivitet vilde blive, vilde Tiden vise."

Da et saa bidende Svar kun vilde afstedkomme 
Ulykke, kom hans Stabschef Hoffmann, der tillige var 

- hans Ven og fortrolige, med en Bøn til Helgesen, og 
der udviklede sig følgende Samtale imellem dem:

Hoffmann: „JegT)ar aldrig bedet Dem om noget."
Helgesen: „Derfor har jeg heller aldrig afslaaet 

Dem noget."
Hoffmann: „Det maa staa klart for Dem, at De 

bliver kaldt bort, naar Brevet afgaar."
Helgesen: „Det kan være det samme."
Hoffmann: „T ror De fast paa, De er Manden for 

Frederiksstad, saa behold Brevet."
Helgesen: „Det skal afsted."
Hoffmann: „Jeg vil blot bede Dem beholde det til 

i Morgen. Jeg har aldrig før bedet Dem om noget."
Helgesen: „Jeg vil ikke afflaa Dem Deres første 

Bøn; Brevet kan blive liggende."
Den næste Morgen rev Helgesen felv Brevet i 

Stykker efter at være kommen hjem fra et Morgenridt, 
paa hvilket hans Mrgrelse havde faaet Luft. En 
Ordonans, der havde været sendt til en Gaard imellem 
vore og Fjendens Forposter for at hente en Vogn til 
Bortbringelfen af de saarede, kom nemlig i den tidlige 
Morgenstund tilbage med den Besked, at Bonden vilde

* )  B len  ingen i denne nflnve S eetning  er efter K apte jn  H o ffm an n s  
Udtydning, —  at Pestkorpset ej skulde have paabndet denne 
D a g s  Foretagende, hvis det ej v a r i S ta n d  ti l kraftig at 
nnderstotte det.
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ikke fjøre. Helgesen lod øjeblikkelig sin Hest sadle og 
galoperede, ledsaget af eit Officer af Dioisionsstaben, der 
tilfældigvis opholdt sig i Frederiksstad, ud t il Gaarden. 
Ejeren, en kraftig Marskbonde, stod med nogle Karle 
midt i Gaarden. „Naa, dit vil ikke fjøre/' tilran6te 
Helgesen, der var sprungen af fin Hest, ham. „Nej," 
svarede Bonden. Strax greb Helgesen ham om Livet, 
løftede ham i Vejret, kastede ham til Jorden og pryglede 
ham ubarmhjertigt med en tyk Bambusstok. Bonden 
gav snart tabt og raabte: „Lad det nu være godt, jeg 
vil fjøre!", og i faa Minutter var Vognen forspændt og 
paa Vejen til Frederiksstad. Paa Hjemvejen var Helgesen 
endnu noget gnaven; da hans Ledsager spurgte ham, 
hvad der nu var i Vejen, alt var jo gaaet efter Onske, 
svarede han: „Det var nær gaaet uheldigt. Tænk Dem, 
mit Bambusrør, som jeg stolede saa sikkert paa, knækkede. 
Lykkeligvis mærkede Bonden det ikke. Skal jeg tiere 
ud paa en saadan Expedition, saa tager jeg min bel
giske Oxedriverkjæp med mig. Den skal nok bestaa Prø
ven; ester den forrige Ejermands Forsikring har den 
aldrig svigtet."

I  den Uge, hvor Fjenden uophørlig beskød Frede
riksstad, var Helgesen altid i straalende Lune. Han var 
utrættelig, vg Soldaterne saae ham i deres Midte til 
enhver Tid af Døgnet. Han sørgede for, at de Ordo- 
nanser, der kom t il ham med Melding om Tilstanden i 
Skanserne og i Batterierne, stedse fik en Kurv med Vin 
ud til deres Kammerater. Den Hvile, han undte sig, 
var ringe. Først da Fjenden var fuldstændig slaaet, blev 
der en usædvanlig Ro i Hovedkvarteret. Med Omhu 
vaagedes der den 6. Oktober over, at ingen forstyrrede 
Kommandantens Søvn; han sov saa trygt, efter at 
Ugens voldsomme Kampe vare lykkelig overstaaede. Det 
var rørende at se, hvorledes hans Omgivelser, fra den
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højest t i l  den lavest stillede, tyssede ad alle, der gjorde 
Støj, og hindrede ethvert Besøg.

Medens Helgesen slumrede, sløj Efterretningen om 
hans Heltegjerninger over hele Norden, og Hæders- 
bevisninger regnede ned over ham. Han blev udnævnt 
t i l Oberstløjtnant i Linjen, t il Kommander af Dane- 
brog og af St. Olafs Orden. Hans tapre Besætning 
forærede ham et Sværd, paa hvis Fæste den norske Lyve 
var smeddet af massivt Guld. Det var ham den kjær- 
komneste af alle de Gaver, som han modtog. „Naar 
jeg er dyd," sagde han, „skal dette Sværd opbevares i 
Frederiksstad; thi det er for denne Bys Skyld, at jeg 
har faaet det."

Efter Krigens Ophør udnævnedes Helgesen i For- 
aaret 1851 t i l  Kommandant i Slesvig, og herfra fo r
flyttedes han i M aj 1852 t i l  K ommandantposten i Rends- 
borg, hvor den pragtfulde Gnvernpr-Bolig indrømmedes 
ham. Paa sin vanlige kraftige Maade tilintetgjorde 
han ethvert ydre Spor fra Oprørstiden, sørgede for, at 
alle Oprørernes Mærker og Farver udslettedes, og at 
ethvert Forsøg paa atter at indsmugle dem afbødedes. 
Havde en Kjøbmand smykket alle sine Butiksvinduer med 
røde, blaa og hvide Barer, maatte han finde sig i at 
tage de blaa Barer bort i de næste otte Dage og lægge 
sit danske Sindelag for Dagen med lutter rødt og hvidt. 
Fremfor alt vaagede Helgesen over, at Embedsmænd 
som Undersaatter altid lagde for Dagen, at de agtede 
den danske Regering; og han tog aldrig de ildesindedes 
Undskyldning for gode Barer, at de sejlede as Uvidenhed. 
Bar det Embedsmænd, der saae igjennem Fingrene med, 
at den lovlige Regerings Bestemmelser ikke overholdtes, 
saa sørgede han for, at de bleve afsatte, og var det 
Spektakelmagere, Lder sang oprørske Biser, saa kvm^de 
paa Band og Brød.
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Men da Roligheden igjen var tilvejebragt, og de 
samme omstændelige, ofte sløvende Forretninger og Smaa- 
pillerier daglig gjentog sig, fandt Helgesen ingen T il
fredsstillelse i at være Kommandant. I  Stedet for at 
være fastgroet til en Fæstning, havde han hast mere 
Lyst til at blive Chef for Gensdarmeriet, eit Post, der 
krævede megen Omflakken, og i hvilken han sikkert havde 
gjort god Fyldest.

I  Rendsborg syslede han hellere med sine Fugle, 
Heste, Hunde og Oddere, as hvilke sidste han fangede 
adskillige i Ejderen, end med Vagtparade. For at t i l
fredsstille sit Hang t il Jagten, kjøbte han en Gaard i 
Hollingsted ved Trene og forpagtede Jagtretten pan 
Jorderne om denne By i en vid Kreds. Did tyede han 
fra Garnisonslivets Ensformighed. Mange Venner be
søgte ham og deltoge fra den tidlige Morgenstund i de 
anstrængende Jagter. Naar Dagen led, samledes alle om 
det runde Bord i Helgesens Bolig; de stolte Erindringer 
fra Krigen vækkedes ved Bægerets Klang, og der skum
ledes forfærdeligt over de styrende i Freden, „disse 
ridende og kjørende Blækhuse", der betragtede alt, hvad 
der var udført i Krigen, som en stor Uorden, af hvilken 
ethvert Spor burde udslettes; man sukkede efter at op
leve en ny Krig som den fra 1848 til 1850, og Om
kvædet var den gamle Sang:

Og rask igjeiineiii Larm cuj Spil 
og Kamp og Sejer før mig til 

min Grav.

Om Aftenen fortalte Helgesen om sit Ungdomsliv. 
Kjærligheden til de gamle Minder blev stærkere med 
Alderen; navnlig dvælede han med Inderlighed ved alt, 
hvad der stod i Berøring med Schleppegrell og Rye, 
hans trofaste forudgangne Venner. Han talte ogsaa
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gjcerne om „Jens", om ben menige Landsoldat, t i l hvem 
han faae op, i hvem han fandt, at der var et ypperligt 
Soldaterstvf. I  Helgesens Mund var en saadan Dom 
Guld vcerd. Han sagde, at han havde tjent i mange 
gode Hære; men ingensteds havde han sundet en saa
dan Pligtfølelse, Troskab, Udholdenhed og Hengivenhed 
for Førerne som hos den danske Mand.

I  (Slutningen af Februar 1858 blev Helgesen stærkt 
forkølet, og da han ej ænsede Sygdommen, udartede den 
til en Lungebetændelse, der gjorde en brat Ende paa 
hans æventyrlige Liv den 7. Marts 1858.

Helgesen var af Middelhøjde, meget velskabt, stærkt 
bygget og bredskuldret. Han havde siti aa Hænder og 
Fødder; Haar og Skjæg var lysebrunt og krøllet; et 
mildt og trofast Sind lyste ud af hans mørkeblåa Øjne. 
Munden var meget indtagende; men der spillede ofte et 
drillende Smil om den, navnlig naar han talte out 
Damer. „De ere jo alle Evadøtre, og lade sig alle 
bestikke," sagde han. Stemmen var klangfuld og havde 
en ren norsk Udtale. T il Hverdagsbrug talte han aldrig 
højt; men naar han blev hidsig, klang Røsten font en 
Torden, faa vejede han ikke sine Udtryk, og det regnede 
med Spydigheder; men han var altid iaa høflig, naar 
hatt havde fornærmet sin Modstander, at erklære, at 
han var rede til at give ham Oprejsning med Kaarde 
eller Pistoler efter eget Valg.

Med Dyreverdenen, bande den firføddede og den 
toføddede, gav Helgesen sig meget af. Han fredede fitted 
stor Kjærlighed om sine Husdyr, og han tilgav aldrig 
Tyskerne, at de i 1848 af Forbitrelse over, at han 
havde taget dansk Tjeneste, ihjelslog hans tvende Oddere, 
font han havde efterladt i Bergenhusen. Ofte modtog 
han sjældne Fugle og Hunde til Foræring af Kongen 
og fremmede Fyrster, der vilde vise ham deres Velvilje.
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I  Slaget lied Dybbpl bcit 28. M a j 1848 ftøbtc Helgesen 
paa eit haardt fan ret meklenburgsk Officer af hpj Rang. 
Helgesen lod ham bringe ind i et H us, og da han var 
afgaaet ved Dpden, sprgede han fo r , at hans Ejendele 
tilstilledes hans efterladte. For at bevidne Helgesen sin 
Erkjendtlighed sendte Storhertugen ham, da Freden var 
sluttet, en sjælden engelsk Hønsehund af udmærket Skjpn 
hed. A f Kong Frederik modtog Helgesen smukke Hunde, 
Fasaner og mange Krigsbilleder, som han satte stor P r is  
paa. Kong Frederik og Helgesen forstvde godt hinanden; 
Helgesen stod i hpj Andest hos Kongen, der tog sig hans 
Dpd meget nær.

Det forstå ar sig af sig selv, at Helgesen dpde fa ttig ; 
han efterlod kun G jæ ld, som Staten betalte as Tak
nemmelighed imod hans Minde.

Han stod uden Skjoelven i broendende By,
Mens Bomber og Jldgnister regned;
Gnds Varetægt det var hans eneste Vy,
Mene« om ham Kammerater segned.

Det var, som om Voven sprang nd nf vort Skjold 
Og Manken lyslevende rysted,
Mens rede til Spring paa nedskudt Bold 
Den vendte mod Fjenden Brystet.

Og Fjendens mægtige Balge blev knust 
T i l  Stov mod hans Heltemods Klippe.
Endnu fra hans Dnad et befriende Pust 
B i fan, naar vort Haab vi ej slippe.

M . Rosing.
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Stormen på. Frederiksstad.
den 4. Oktober 1850.

Herr Helgesen på vallen 'spejande står 
nied en handfull hurtiga och käck a  gossar; 
lunlan brinner,  och h jer ta t  otåligt slår,  
men intet skott mol tienden än han lossar.

( i rana te r  och kulor hagla hårs  og t v å r s ; 
ur  femtio eldgap tysken  sin ilska sprutar.
»Fatter« är  h ö g m ä ld ; på sin sista vers
han s junger kanske likväll, förrn dagen  s I ut ar.

F redr ikss tad  re n at offerdöden vigs, 
lågorna flåmta som ur Vesuvii kittel;
Willisen till sin »Theorie  des Kriegs«
.skrifver ett nytt, ett lysande kapitel.

Herr Helgesen kring vallarne vaksam  går 
och  monst ra r  sina beh je r tad e  d a nska  gossar. 
hånden  knyles af harm , och h jertat slår,  
men intet skott mot tienden ån han lossar.

Då rycka om sider  tyskens kolonner fram,
med cim briska  skrik och  ett v r å l a n d e : »Meer-

um schl ungen«. 
Som Vesterhafvet b ry ter  sig mot sin dam, 
så vråker sig m assan  öfver m o ra sen  och  ljungen.

h u r t i g a ,  raske, g o s s a r ,  Drenge, Knøse, h i i r s  o c h  t v å r s ,  
paa Kryds og Tværs, i l s k a ,  Arrighed. r e ’ n (redan), allerede, 
f l å m t a ,  flagre. V e s u v i i  k i t t e l ,  Vesuvs Kjedel (Vesuv, ild
sprudende Bjærg i Italien), d a m ,  Dæmning, v r å k a ,  vålte.
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Och du bb e lt  argare dånar  kanonens  röst, 
o-ch bon iberna  dansa  vildt i den dunkla qvällen, 
m en ånnu  liger han  still, m ed  härdad t brøst, 
den gamla b jö rnen  ifrån de norska  fjällen.

Och re n på vallen lysken sa tter  sin fol, 
på b rös tvärne t redan  han sin fana stäl I er . . . 
>Nu, m ina  barn. är  tid alt ta  Michel emol!» 
Björnen sin je rn labb  öfver offret faller.

»Bra, mina g o s s a r ! först ett såker t  lod,
derpå  med ko I (Ven man emot m a n ! det h je lper;
undan  för D annebrog, du yslra blod!
hår val din halta Triumfvagn vist dock stjelper!«

Herr Helgesen. kom m endanten ,  ler i sitt skägg, 
den leken är icke (lalig i hans tycke.
Tre ganger rån  ner lysken pannan i vågg, 
men s lungas i grafven för sitt m andom sstycke.

T usende  döda dela m arkens  sång. 
hundrade  slukas u taf  elfvens bölja, 
splil trade bataljoner i flykt och  flång 
söka sin blvgd i nattens m ö rk e r  hölja.

»Bra, mina gossar! —  ropar  h e rr  Helgesen, 
Michel skall min nas, lånkar jag. den tornen!«
— Håfden också skall m innas den långe ån, 
F redrikss tads kalabalik, och den  gamla björnen.

Orvar Odd (Dr. S lurzen-Becker).

M i c h e l ,  Øgenavn for Tysken, l o d ,  Kugle, u n d a n  f ö r , 
bort fra. y s t c r ,  vilter, s t j e l p a ,  vælte, i h a n s  t y c k e ,  efter 
lians Mening, f l å n g ,  galop, b l v g d ,  Skam. l u i l j a ,  skjule. 
H å f d e n ,  Historien, k a l a b a l i k ,  dette Navn fører Karl cl. 
I2tes bekjendte Kamp i Bender 1713 med en lille Flok  
Svenskere mod Tusender af Tyrker.
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