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En Præ stegaard  i Sundeved under Krigen 1864.
Breve .fra Pastor N. L. F e i l b e r g  i Ullerup*)-

Ullerup Præstegaard, 9. Decbr. 1863.

D u  skal have Tak, kjære Svoger, for Skrivelse, for 
politiske Meddelelser og især for Tilbud om venlig Optagelse, 
naar vi igjen skulde blive forjagede fra egen Arne. Jeg ser 
idag, at Exekutionen er besluttet i Mandags i Frankfurt, men 
jeg indser ikke, at Kongen kan indrømme Tyskerne Holsten 
uden Sværdslag til Tumleplads for Agitationer. Mig fore
kommer det nu, at Krigen er erklæret. Denne Gang tager 
jeg mig Sagen rolig. Man fortalte mig idag, at et Slag havde 
alt staaet og Dansken vunden. Det var Spøg. En tysk Slagter 
fra Gra asten, som skal have proklameret Hertug Frederik VIII, 
kom ind i overgaars for at kjøbe et Svin af mig. Jeg viste 
ham Døren med den Bemærkning, at jeg ikke vilde have en 
Oprører og. Fædrelandsforræder to Minutter indenfor mine 
Døre. Han drev af; det var det Hele. Gid Mange her vilde 
gjøre ligesaa! Men det gjør de ikke. Uheldigvis staar 
Folk endnu paa dette politiske Barnligheds Standpunkt, at de 
vente Alt af Øvrigheden og ville Intet gjøre selv. Jeg har 
opfordret Sognets Repræsentanter til at gjøre Noget for at 
faa en eller et Par Sundeveddere til at slutte sig til Depu
tationen fra Angel og Aabenraa Amt m. Fl. og lykønske

*) Pastor Nicolai Laurentius Feilberg, født i Kbh. 27. Juni 1806, 
1828 Kandidat, 1829 Adjunkt i Frederiksborg, 1831 Sogne
præst i A lslev  (itibe), 1847 i Ullerup (Sundeved), afsat af den 
tyske R egering 1864, Sognepræst i K irke-H elsinge (Holbæk) 
1865. Tog Afsked 1884, nu bosat i Kjøbenhavn.
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Kongen, sam t takke ham  for hans udtalte H ensigt a t bevare
Slesvig for D anm ark. Men N e j! Heltzen vil jo  ikke have
det, Herredsfoged, K ancelliraad Fischer ikke heller, altsaa ikke 
heller Sognefogderne og H erreds-R aadet, — og de andre
Sognefolk have ingen Forrestilling om Betydningen af et saa-
dant Skridt. Saa faar H. et nyt Bevis for, at han dog har 
Ret, n aar han paa vort D istrikts Vegne stem m er mod Grund
loven. Derimod enedes mine O lderm ænd i forrige Uge let 
om at forlange min Entledigelse som Form and (valgt af dem 
selv for et A ar siden), fordi jeg h ar bygget mig en Svinesti 
ved G aarden, som mulig af Visitatoriet kan blive erkjeridt 
nødvendig og saaledes i T iden efter min Død blive et A nhang 
til P ræ stegaarden  og volde en Dalers større aarlig Udgift til 
Bygningers Vedligeholdelse. Jeg tilbød min Demission; den 
blev m odtagen og en anden Form and valgt. Vi drive saaledes 
ogsaa Politik, men rigtignok efter en m eget indskrænket 
Maalestok. N aar skal dog en Luftning af Nordens Friheds- 
A and gjennem strøm m e vort velbegavede, men træ l bundne og 
forkvaklede Folk i Sønderjy lland? H er er kun Sands for 
H verm ands Pung og, n aar det kom m er høit, for Sognets 
K assebeholdning.

Bliver Danevirke taget, faa vi sagtens en Snes T usinde 
Tyskere eller flere her i Egnen til a t passe paa Udfald fra 
D ybbøl-Skandserne; men m an vil ikke afsæ tte os; thi hvo 
vilde lade sig indsæ tte her?  Først efter Fred eller V aaben- 
stilstand kan der form entlig blive Tale om S l i g t .  —

Ullerup Præstegaard, 1. Febr. 1864.

Idag fik jeg Torsdags-A visen fra Odense. T roppebevæ gelsen 
sønderad gaar uafbrudt. F ra  sydlige Lasarether sendes enhver 
nordpaa, som kan taale a t transporteres. Rygtet siger idag, 
a t Eideren er overs kreden af Tyskerne. Jeg ser ogsaa, a t 
Frederik VIII er nu af F orbundet erkjendt som rette  H ertug 
til Holsten. — — —

U llerup Præstegaard, 18. Febr. 1864.

Kjære S v o g er!
Ligesom jeg  venter af Dig, a t Du fra Dit trygge Hjem i 

Odense m eddeler mig U nderretning om m ine Børn og m it



ß

betræ ngte Fæ drelands Anliggender, saavidt ske kan, saaledes 
vil jeg  efterhaanden give Dig Besked om det, jeg  oplever her 
i P ræ stegaarden , hvorfra jeg rigtignok næppe h ar Udsigt til 
U llerup Bys endsige til Sognets Grændse. „Danevirkes“ 
Udgivelse er standset, og vi ere indskrænkede til t y s k e  
Efterretninger, dersom  Du ikke forbarm er Dig over os og 
giver os d a n s k e  over Lybæk, hvor m an siger Postforbindel
sen skal vedligeholdes. Da Sønderborg Provstis P ræ ster i 
forrige M aaned vare sam lede til Konvent hos P asto r Nielsen 
i Sønderborg, bestem tes næste Samling til 22 Febr. hos Provst 
K arstensen i Broager. Vi spøgte dengang over S itua tionen : „Fra 
Adsbøl, Dybbøl, Ullerup og Satrup kunde vi vel faa en 
østerrigsk Gefreiter med for a t kunne passere forbi Skild- 
vag terne“. Men Planen er gaaet istykker. P rovst Karstensen 
skal ikke være hjemme, men sidde arresteret i Flensborg, og 
om et P a r andre af K onventets Medlemmer, Biilow og 
Schleppegrell, gaar det sam m e Rygte. Satrup- og Nybøl- 
P ræ stegaarde ligge mellem Forpostkjæ derne, saa mine Kol
leger dér, Krog-Meyer og Christensen, have sagtens nok at 
gjøre med at bevæ rte Patrouiller. Jeg husker denne Stilling 
fra forrige Krig. En Underofficer kom m er ind med tre Mand. 
„Sind Dänen h ie r? “ — „Ja, Befolkningen er dansk, men 
danske Soldater er her ikke.“ — „W ollen mal sehen!“ Saa 
undersøges hele Huset, Kjælder, Loft, Bagerovn. Man truer 
Vært og Værtinde med Bajonet, Sabel og Kugle, fortæller 
om skudte og hæ ngte Spioner og ender m ed Forlangende 
om Ost, Pølse, Flæsk, Æ g, Brød og Brændevin. Svirende ere 
de næ sten altid og derfor m eget ubehagelige, især ved N attetid. 
Krog-Meyer sendte sine kostbareste Sager til sin Broder paa 
Als og raadede mig til a t gjøre det samme. Jeg vilde ikke. 
Soldater stjæle ikke gjerne A ndet end Fødem idler, S trøm per, 
Støvler og andre i Øjeblikket brugbare G jenstande.

Vi have havt det Held at faa Indkvartering uden først at 
have ligget mellem de to Arm eer, og have saaledes denne 
Gang undgaaet Besvær af de saakaldte Svire- eller Æ gge- 
Patrouiller. Min Kone er dog ikke tilfreds med denne Lykke. 
Hun finder et A ntal af 70 ubudne Gjæster meget for stort 
og yttrede den første Dag, a t hun vilde gaa sin Vej, dersom 
det skulde vare flere D age; det var jo ikke til at udholde



saaledes at opvarte Røvere og Mordere. Im idlertid fandt 
hun sig i a t sæ tte en kold Flæskesteg ind til vore tre  Offi
cerer. Da de havde tøm t en Kande fuld af Kaffe, og T jeneren 
bad  om mere, gav hun dem en til, og da de endnu tøm te 
en tredie Kande, saa a t de hver havde sat m indst 3 store 
Spølkum m er tillivs og dertil fortæ ret Stegen, begyndte hun 
at anse dem for meget hungrige og tørstige M ennesker, for 
hvilke m an vel uden Synd tu rde  føle nogen Medlidenhed. 
Ikke bedre stod hendes fjendtlige Holdning Prøve ligeoverfor de 
preussiske Menige. Kom En og viste hende sine af Snevand gjen- 
nem blødte S trøm per og bad hende om lidt gam m elt Linned til 
a t svøbe Fødderne i, m aatte  de stræ nge G rundsæ tninger vige 
for H jæ rtets T ilskyndelser, skjøndt hun nødig vedgik, a t 
Gaven blev ydet villig. Føiede han nu til sin T ak den Yt- 
trin g : „Min gam le Moder vil velsigne Dem, n aar hun af mit 
Brev erfarer Deres Godhed mod hendes Søn“ — ja  saa var 
hun ikke langt fra a t betragte en preussisk Soldat som et 
stakkels Christenm enneske. De, som faa Lov at sidde i m in 
Stue og skrive til Hjemmet, ville gjerne fortælle om deres 
Fam ilie-Forhold, beklage den treaarige Krigstjeneste og den 
Plage, de selv lide og paaføre os ved Krigen. „Vilde b lot 
min H auptm ann sige: „Du er fri, tag  Din Uniform af og løb 
nøgen h jem !“ — ingen Befaling skulde jeg hurtigere lyde end 
den .“ Men jeg m aa prøve at give Dig en ordentlig Beretning 
om Begivenhederne i vor lille Kreds fra den første Dag, 
P reusserne besatte Sognet.

At vor Armé var paa Vejen fra Dannevirke til Dybbøl, 
erfor vi Løverdag-A ften den 6te Febr. af en Furer, som 
blev indkvarteret i P ræ stegaardcn  mcd 6 A rtillerister og 
9 Heste. Batteriet var netop ankom m et fra Als til Slesvig, 
da det fik O rdre til strax  at vende tilbage. Søndag den 7de 
viste det sig, a t Sognet var belagt med dansk Artilleri. Nogle 
Soldater bivaanede G udstjenesten, men kun faa Sognefolk. 
De havde nok at gjøre med at afsende Æ gt vogne og opvarte 
Soldater. Ingen Bonde m odtog den tilbudte Betaling. Vor 
Søn P eter Feilbergs*) Ankom st Kl. 7 om Aftenen var os en

*) Sekondlieutenant i K rigsreserven ved 5te R egim ent, nu Inspektør 
ved Søborg Sø i Nordsjælland.



7

glædelig Overraskelse. H an var sund og frisk, men udvaaget 
og træ t paa Sjæl og Legeme. Varm Mad havde han ikke 
nydt i m ange Dage. R etterne sm agte ham godt, men det 
gik ham  som de Søsyge: Suppe og Steg beholdt han ikke 
længe. Det var ham  svært a t sam le sine Tanker og finde 
Udtryk for dem. Nogle af m ine Sognefolk havde truffet ham  
i G raasten. H an fik da Perm ission og kjørte hjem med dem 
til Ullerup. H ans Regiment, 5te, havde ikke været i T ræ f
ning, og om G runden til T ilbagetoget vidste han  Intet. Mandag 
den 8de sendte jeg min Vogn til Sønderborg med Lieutenanten, 
som havde sovet fortræffelig i en Seng. Nils*) fulgte med for 
a t stille sig som Frivillig ; han vilde In tet høre om nu a t studere 
videre til Dyrlæge-Examen. Min Søsterdatter, som skulde 
have væ ret konfirm eret af mig til Paaske, sendte jeg ogsaa 
bort. Bliver jeg bortført, kan jeg  jo ikke passe paa hende. 
Min Kone og jeg ere nu ene tilbage med min afdøde P ræ ste- 
Nabo Engelis yngste D atter. Da hendes Moder bor paa 
G raastens Slot, kan hun i Nødsfald snart blive hjem bjerget.

Jeg tog selv med min Søn, m en paa Veien til Satrup 
naaede et P a r danske Dragoner os. De m ente, P reusserne 
vilde sn art være her. Derfor stod jeg af Vognen og gik hjem 
igjen. Kort efter kom min Søns Vogn fra Augustenborg. 
Karlen var tagen i Æ gt fra Stor-Vie Onsdag den 3die, og 
havde havt den Lykke a t slippe igjennem Sønderborg og over 
Broen. D ragonernes Form odning var urigtig. I Avnbøl tra f 
jeg  m od Aften en større dansk Patrouille, men Preusserne 
kom ikke.

Hvad m ener Du, min Avlskarl og min R øgter have fundet 
p aa?  Den Sidste er gift og har to Børn. Begge have gjort 
forrige Krig med. Nu rejse de til K jøbenhavn, hvor de haabe, 
a t finde et P a r rige og rædde Bønder, der ville give et tusind 
Daler eller to for deres Liv. Lykke paa R ejsen! Men jeg 
h ar saa kun A ndensvend og to Dagleiere tilbage paa Gaarden. 
Da jeg h ar Brug for 6 Heste til G aardens Drift, var jeg ju st 
ikke glad over T abet af Halvdelen i Løbet af de sidste tre

*) Brevskriverens næ stæ lste Søn, Officersaspirant ved 5te Dragon- 
regiment, død 1875 paa Sumatra.



Maaneder. Nu har jeg mere end nok i 3 Heste til en Karl 
og til Tjeneste for Fjenden.

Onsdag den 10de saa jeg de første Preussere. Jeg gik 
ad Sønderborg-Veien mod Aften over til Avnbøl. Hvor Veien 
bærer af mod Syd, saa jeg nogle Kompagnier, som kom 
marscherende fra Sønderborg-Kanten. Jeg tøvede, til de vare 
bøiede af efter Avnbøl, og fulgte efter. Da jeg havde naaet 
Mathis Eriksens Hus, gik jeg derind og blev ikke lidt for- 
bauset over Synet af en ny Trop Preussere, der havde fulgt 
mig lige i Hælene, medbringende nogle Vogne med Døde og 
Saarede samt en fangen dansk Dragon og 4 Infanterister. 
Paa Hjemveien saa jeg ingen Fjender. Torsdag den I l te  
gik jeg atter mod Aften til Avnbøl for at se til nogle Syge. 
Mens jeg sad hos Lænsfogden Jens Iversen i den østligste 
Gaard, havde Preusserne udsat deres Skildvagter mellem mig 
og Byen. En Soldat kom ind og bad om Drikke. Med ham 
slap jeg forbi Skildvagten, gik vesterpaa ned ad Gaden og 
hørte nu Kommando-Raab fra Skikkelser, som bevægede sig 
i Halvmørket tilhest og tilfods. Hvor Veien dreier af til 
Ullerup i Byens Vesterende, mylrede det med Folk i Hans 
Pedersens og Jørgen Tomsens Gaarde. Ordonnantser kom 
flyvende og spurgte mig om Vei. Udenfor Farveren i Ullerup 
stod et Kompagni opstillet. Derfra havde jeg endnu '/» Mil 
til Præstegaarden. Først ved Korsveien blev jeg tiltalt af 
en Feldwebel, som spærrede mig Veien med sit „Wer d a?“ 
Han lod mig passere „als Prediger des O rts“, saa jeg kunde 
prise mig lykkelig ved at slippe hjem. Hvor let kunde ikke 
Vagten have faaet Ordre til at arrestere Præsten. 1 den lidt 
uhyggelige Stemning, Sognets Besættelse af Fjenden havdo 
fremkaldt i mit Sind, tog jeg dog det gode Varsel til Indtægt. 
Netop paa samme Sted blev jeg den 31te Marts 1848 tiltalt 
af en dansk Underofficer — Kapitain Wørrishøffer af 5te Re
giment havde dengang besat Byen: „Hvem der?“ — „Præsten!“ 
— „Maa jeg bede Dem tage Hatten a t?“ Det gjorde jeg. 
„Vær saa god at passere: den skaldede Præst gaar frit, den 
Anden paapasses.“ — I Præstegaarden forblev Freden ufor
styrret til Klokken 11'/2 , da jeg vækkedes af en heftig Banken 
paa Ruden. En Soldat forlangte 25 Knipper Halm leveret 
til Byen og det strax. Kromandens Kari og Vogn var med.
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En Snaps og et Glas 01 udvirkede en m ildere Stem ning hos 
Preusseren . „Vi plages og p lage,“ sagde han, „jeg er 22 Aar, 
h a r  tjen t 2 A ar og skal tjene et endnu, om jeg kom m er 
levende herfra .“ Fredag Form iddag den 12te fik jeg O rdre 
fra Sognefogden til at afgive min eneste Karl med Ægtvogn 
Kl. 10, udruste t for 2 Dage Begge de gifte Dagleiere skulde 
hjem  om Aftenen. Det var ikke let at faa en M andsperson 
til H jælp og Tilsyn ved den forestaaende Nats mulige Hændelser, 
og jeg var noget betænkelig ved Udsigten til at blive taget 
til Veiviser over Stok og Sten med fjendtlige Kavallerister. 
Men vi fik Folk nok paa Gaarden, og jeg fik H usarrest 
inden N atten. Kl. 3 ankom  vor første Indkvartering, tre  
Ingeniør-Officerer med 40 Mand P ionerer og 5 Heste. H errerne 
fik Salen tilhøire med begge G jæstekam re, Folkene den store 
H avestue lige for Indgangen. Den rum m elige Forstue blev 
V aabenm agasin, H estene satte  ind i min tom m e Stald. Dag- 
leierne havde renset Tærskeloerne for Korn. De fodrede 
Svin og Køer og gik saa hjem til deres Koner for ikke m ere 
a t vende tilbage. De forfrosne og forkom ne Soldater havde 
m archeret fra Harrislev 4 å 5 Mil. Mad havde de ikke selv, 
saa min Kone og hendes 3 Piger fik trav lt med at lave til. 
Nogle var næ r ved a t stege sig selv paa Skorstenen, Andre 
fyrede Kakkelovnene i Havestuen og Salen rødglødende. En 
Major Jena kom ridende fra Byen, kaldte mig ind til Offi
cererne og tiltalte  mig b a rsk t: „De h a r en Søn i den danske 
Hær, De er ansat her for at fordanske Sognet. Vi vide Alt. 
T ag  Dem iagt! O verfalder Deres Landsm æ nd os i Nat, be
handler jeg Dem som medskyldig. P ræ stegaarden  kan let 
blive afbræ ndt over Deres H oved.“ Jeg svarede: „De kan 
være ganske ro lig“ — — „Ruhig bin ich im m er“ — afbrød 
han mig, og jeg fortsatte  om trent saaledes: „Jeg forstaar mig 
ikke paa Krigsførelse og er ikke kaldet til at blande mig i Deres 
Sager, agter ikke heller at gjøre det. Derimod anser jeg 
det for min Pligt a t lyde dens Befalinger, i hvis H aand Gud 
h ar givet mit Sogn. Er De Ø verstkom m anderende h e r? “ 
„Det er jeg ,“ svarede han ; „Deres G rundsæ tninger ere gode. 
Følg dem, spioner ikke, som de m ailandske P ræ ster gjorde i 
det italienske Felttog; gaa ikke ud, tag  ikke imod Besøg, skriv 
ikke, m odtag ikke Breve. Agt vel p a a  mine O rd .“ Da han
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var gaaet, beklagede jeg mig over hans Adfærd til L ieutenant 
Fedkowitz og yttrede m it Ønske om hellere a t blive ført 
bort som Fange, end blive hjemme m istænkt som Spion. 
„Bliv De her og forhold Dem ro lig ,“ sagde han, „Majorens 
Tiltale var ikke anderledes til Dem end til andre Folk i frem
med og fjendtligt Land, og i Forpoststillinger. H an vil sikkert 
ikke gjøre Dem F o rtræ d .“ Storm en var altsaa  forbi for den 
Gang, og jeg havde faaet 3 Officerer af den allerbedste Slags, 
nemlig Ingeniører. Folkene vare høflige og taknem lige for 
Mad og Varme, hvortil de høilig træ ngte. Klæde mig af 
turde jeg  dog ikke den Nat, thi Soldaterne havde slæbt 
H avestuen fuld af Halm  til Natteleie og bleve dertil ved at 
holde Kakkelovnen gloende. Løverdag den 13de vaagnede 
jeg  af min trygge Søvn. De danske havde ikke overfaldet 
M ajoren. To Skildvagter havde spadseret frem og tilbage 
udenfor mine Vinduer, og Vagtstuen havde væ ret etableret i 
B agerhuset „nach h in ten “, d. e. i Enden af G aardspladsen. 
Majoren fandt igaar, a t 40 Mand var meget for lille en Ind
kvartering for mig og lovede mig idag et Tillæg af 110 Mand, 
men jeg  fik kun 30, saa  vi har nu 70. Degnen overbragte 
mig en Seddel fra M ajoren, saalydende:

Morgen hat entweder d e u t s c h e r  Gottesdienst in der Kirche 
statt zu tinden oder derselbe unterbleibt ganz. Im ersteren Falle 
werde ich mich selbst an denselben betheiligen, die Zeit desselben  
bitte ich mir anzuzeigen.

Ullerup, 13. Febr. 1864. v o n  J e n a ,
An Herrn Prediger Feilberg hier. Major.
Ueberbringer hat Antwort mitzubringen.

Jeg beklagede i mit Svar den Mangel paa Fæ rdighed i 
Brugen af det tyske Sprog, m it 25aarige Ophold i Nordslesvig 
havde foranlediget; ved et første Forsøg paa a t prædike Tysk 
frygtede jeg for a t give A nstød. Ellers vilde jeg naturligvis 
gjerne have forkyndt Guds Ord for hans Soldater. Jeg fore
slog ham  at lade Degnen, som  var en tysklæ rt Sydslesviger, 
forelæse en tysk Præ diken, som jeg nok skulde forsyne ham  
med. Forslaget blev an taget, og Majoren sendte mig senere 
sin Taksigelse for m it gode Valg af Præ diken og Degnens gode 
Udførelse af G udstjenesten, som jeg forresten ikke bivaanede.
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M ajoren gav i K lingpungcn en preussisk T haler til de Fattige, 
sam tlige Soldater om trent ligesaameget.

Søndag Efterm iddag den 14de havde vi g jennem strid t to 
hele Døgn og faaet nogen Indøvelse i vore nye Forhold. 
H usets to Dam er og tre T jenestepiger kunde med O ppassernes 
Bistand nogenlunde overkomme Bespisningen af 70 M and og 
4 Officerer — der var kom m et en Læge til. I S taldene vare 
nu  13 H este. Hø, Halm og Brænde benyttede P reusserne efter 
Behag. H alm en af 700 T raver Korn kan holde længe ud, 
dersom  vi blot kunne faa tæ rsket. En halv Snes Læs Hø 
og ligesaam ange Favne Brænde ville ikke række langt, saa 
rask  der bliver taget til begge Slags. Nu er a t fortæ lle, 
hvorlunde jeg  fandt betimelig Hjælp i en stor Forlegenhed, 
da Løverdag var oprunden. -Jeg var A rre s tan t; P igerne havde 
travlt, K arlen var i Æ gt og Dagleierne bleve borte. Skulde 
jeg  anm ode L ieutenant Fedkowitz om at beskikke P ionerer til 
a t røgte Køer og Svin? Som jeg overveiede dette Spørgs- 
m aal indfandt en Dreng af K onfirm anderne sig uden T anke 
om, at U ndervisningen m aatte  ophøre. Den vilde jo  blot 
blive an taget for Veiledning i Spioneri, og P lads kunde ikke 
heller tilveiebringes, saalidt som det kunde gaa an a t lade 
P igebørnene gaa fra Hjemmene. Den raske Dreng blev hos 
mig og paatog sig med sine Foræ ldres Sam tykke T jeneste  
som Avlskarl, Kusk, R øgter og Opvarter. Jeg paalagde ham  
at fodre Køerne med Hø, saalænge der var noget, og kappes 
med H este-O ppasserne om at lade fortære saam eget som 
m uligt deraf. Derefter skulde han alene fodre med Byg- og 
H avre-K jæ rne, aldrig bruge Halm, a t ikke H alm en skulde 
slippe op ; thi da vilde P reusserne upaatvivlelig tage u tæ rsket 
Kjærve til Natteleie og Strøelse under Hestene. Efter a t have 
truffet disse F oranstaltn inger var jeg meget fornøiet, uden 
Bekymring for den næ rm este Frem tid, fuld af H aab om den 
fjærnere. Jeg holder mig til O rdet: „Værer ikke bekym rede 
for Noget, men lader i a l l e  Ting Eders Begjæringer komme 
frem for Gud i Bøn og Paakaldelse med Taksigelse, og Guds 
Fred skal bevare Eders H jæ rter og T anker i Christo Jesu .“ 
Jeg blev lidt hidsig mod Major v. Jena. Det æ rgrede mig 
bagefter, at en T ysker havde havt Magt til at bringe m if
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Sind ud af Ligevægt, og jeg haaber, det skal blive sidste 
Gang.

En morsom Begivenhed fandt Sted Søndag Morgen. 
Mit Faktotum , Konfirm anden Jørgen Lorensen m elder, at en 
Gris er borttagen af Stien, slagtet i V agthuset „nach h in ten“, 
Halvdelen fortæ ret af Vagten, den anden H alvdel af Tyven 
brag t op til Byen. Jeg ta lte  med Feldwebelen om Sagen. 
Han vidste Besked og sagde, a t det var m eldt Officererne af 
en Oppasser. Ingen gav Tyven Medhold, men Officererne 
vilde ikke gjøre Noget, før jeg klagede. „Hvorledes bliver 
han s traffe t?“ „Efter O m stændighederne med 2 å 10 Aars 
Fæ stn ings-S traf.“ „Saa lad hellere hans K am erater give 
ham  en taalelig Tugtelse for den Plet, som han har sat paa 
Kompagniets Æ re, og sørg for, at her ikke stjæles paa
G aarden .“ „Skal ske, Hr. P red ig e r!“ L ieutenant Nell bad 
om en tysk Bog. Jeg gav ham  Fr. P etersens „Erlebnisse
eines schleswigschen P red igers“ , efterat have tilføiet paa 
T ite lb ladet: Falsches Zeugniss. Af den Omtale, min Person 
har fundet i denne Bog, m aatte  han indse, hvor forsigtig jeg 
m aatte forholde mig under Krigen, skjøndt jeg gjør Begning 
paa, at tyske Officerer ere ikke næ r saa ondskabsfulde som  
tyske P ræ ster. P aa  et Pianoforte, som stod i Salen, spillede 
Lieutenant Fedkowitz og sang til med sin ualm indelig smukke 
Basstemme.

Mandag den 15de. Til Vederlag for Folkenes Kost
bragte U nderofficererne en M ængde Kjød, Ris, Salt og Kaffe 
til Kjøkkenet. — Foerm ænd fra Felsted fortalte, at P asto r Mørk- 
H ansen var bortført som A rrestan t. — Fru R oth sendte Vogn 
fra Varnæs for at hente mig til Jordfæstelse af et Lig. Jeg 
havde H usarrest og kunde ikke komme.

Tirsdag den 16de havde vi R ygter om Fred eller Vaaben- 
stilstand. — Jeg saa en Opfordring fra Feltm arechal W rangel 
til a t udlevere, hvad danske Krigsfolk m aatte have efterladt sig.

Onsdag den 17de droge P ionererne og Infanteristerne 
bort. Officererne betale for O pvartning og Tilgift til N atural- 
forpleiningen 16 Gour. Skilling eller 3 Mk. 3 Sk.  R. M.
De havde ikke ladet mig m ærke, a t jeg var A rrestant. I deres 
Sted indfandt General v. Goeben sig med A djutant, Lieutenant 
Giemen, Skrivere og O rdonnantser. Efter at have faaet Middags-
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m ad og Kaffe, kom han til den Erkjendelse, at Præstegaarden 
laa for langt fra Byen. Han tog venlig Afsked, men der 
var ingen Tale om Naturalforpleining eller Betaling for 
15 Personers Bespisning. Neppe var Brigadens Stab ude af 
Gaarden, før en Bataillons-Stab rykkede ind.

Jeg kan ikke sige Dig, hvor det var en Vederkvægelse 
den Dag at forkynde Guds Ord for en Forsamling af sex Per
soner, samlede om et Barns Grav. Jeg havde en Følelse, 
som om jeg var kommen hjem efter en U denlandsreise; thi 
vi havde fælles Tungemaal, Fædreland, Konge og Frelser. 
1 Troen paa Guds Barmhjertighed og Almagt løftedes vi op 
over alle den nærværende Tids Trængsler.

U llerup  P ræ stegaard. 25. Febr. 1864.

Ja, Du trøster rned Europas Sympathier og skjælder paa 
Røverne og Morderne. Men ved Du, hvad Hauptmann Preuss 
siger? „Vi lade os ikke drive ud af Skjældsord; der skal Ba
jonetter til, og det ikke faa“, siger han. — Vi har i den sidste 
halve Snes Dage stort Selskab og lystigt Selskab, 80 Mand, 
en hel Del Heste og en Bataillons-Stab. Kommandøren har 
faaet en Kugle igjennem Munden ved Midsunde og den ældste 
Hauptm ann har midlertidig Kommandoen. Han er en munter, 
vittig og spøgefuld Herre, der synes at tage sig Alt let. 
Adjutanten, Friherre v. der Horst, er en saa dannet, beleven 
og forekommende ung Mand, at man er nødt til at finde ham 
elskværdig. Hauptmann Kawieckzinskys Alvor og Venlighed 
gjør ogsaa et godt Indtryk. Han bad om Tilladelse til at 
gjøre sin Opvartning hos min Kone, hvem de vare nødsagede 
til at volde saamegen Ulejlighed. At de gjøre det, er ganske 
sandt. De have nu boet her fra 17de Februar og holdt 
Selskab omtrent hver anden Dag. En Lieutenant Baltasar 
stævnede de hid fra hans Kvarter og benytte ham som 
Skaffer. Han kommanderer i Kjøkkenet over Oppasserne, og 
de lave Boeuf og andre Retter efter hans Instrux. Snart skal 
han have Vand kogt til Punch, saa Æg, saa Kartofler, hvidt 
Sukker, Vinglas, Lysestager, Lamper og mange mulige og 
umulige Ting, deriblandt Smør, som ikke er at opdrive, 
hverken hjemme eller ude. Nær var jeg i Søndags kommen 
galt afsted for hans Skyld. Pigerne fandt ham fordringsfuld
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Og uforskammet. De klagede til min Kone, hun til mig, cg 
saa gik jeg *ud og bebreidede ham hans Opførsel, just ikte 
med lemfældige Ord eller i en sagtmodig Tone, og, hvad der 
var ubetænksomt, i Pigernes og nogle Soldaters Nærværelse. 
Dermed gik jeg ind i vore Værelser og slog Døren haardt i 
efter mig. Han indfandt sig dog strax i min Stue, og, idet 
han med Vanskelighed betvang sin Harme, bebreidede han 
mig en overilet Adfærd, der slet passede sig for min Alder 
og mit Embede. I det samme kom Kawieckzinsky til, hid
kaldt af sin Tjener, for a t afværge min Tilintetgjørelse af 
den fornærmede Lieutenant. Jeg indrømmede da gjerne, at jeg 
havde forløbet mig ved at gjøre ham Bebreidelser i Andres 
Paahør, og han tilstod a t være tilkaldt af Bataillonschefen, 
fordi han var et praktisk Menneske med Færdighed i at kræve 
op; men de vilde jo dog betale Alt. Den befrygtede Duel 
fandt ikke Sted mellem os. Det var anden Gang, jeg lod mig 
ægge til Vrede af en Tysker. Kunde jeg blot bevare en 
uforstyrret Sindsro og Sagtmodighed, vilde jeg baade have 
Guds Velbehag og Magt over min Indkvartering. En Mands 
Vrede udretter ikke det, som er velbehageligt for Gud, og de 
Sagtmodige skulle arve Jorden. Naar jeg Aften og Morgen 
har bedt min Bøn og sunget en Psalme, lægger jeg mig eller 
gaar til mit Dagværk saa let og fri som en Fugl, og det 
forekommer mig, jeg kan bære og taale enhver tænkelig 
Byrde og Trængsel. Men den gamle Adam er der dog, naar 
Fristelsen kommer. Fruentimmerne blive trætte og utaa.1- 
modige; jeg trøster og formaner dem, men tilsidst kommer 
jeg ogsaa ud af Ligevægten. Men tænk Dig blot Tilstanden: 
i Kjøkkenet sove Foermænd, Bønder og Karle fra Nabosogne, 
og de bespises med vore Folk i Spisekamret. I Pigekamret 
ligge to Piger i Senge, og Konfirmanden og en gift Dagleier 
paa Gulvet, i min Studerestue: Marie Engeli og Stuepigen, i 
Sovekamret: min Kone og jeg; i det ene Gjæstekammer: en 
gammel Bøssemager og Fureren, i det andet: to Skrivere, i 
det tredie: 6 Underofficerer, i Havestuen: Oppasserne, i den 
blaa Stue: Zahlmeisteren med sin Pengekasse, i B ibliotheket: 
to Hauptm ann’er, i Salen: tre Lieutenanter. Staldene ere fulde 
af Heste og Hestepassere, Kostalden vrimler af Menige, som 
finde dette Sted varmest. De malke Køerne først, Pigerne
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faa ikke meget. Alligevel ville Soldaterne have Mælk, Offi
cererne Fløde til Morgenkaffen. Hvorfra skal vi skaffe Smør 
til Frokosten? Saa kommer der Bud ind om Frokost til en 
Herre, og saa er der igjen kommet to eller tre, alle med 
glubsk Appetit. „Vi maa endelig skaffe, de ville jo betale.“ 
Min Kones 40 Høns svinde paa to Maader. Efter mit Raad 
slagtes nogle til os og Officererne; nogle forsvinde paa en 
hemmelighedsfuld Maade og gaa i Soldaterne. Hvorfra skal 
vi saa skaffe Æg? Det gaar jo Bønderne ikke bedre end 
Præsten. Til Mølle føre vi ikke Korn af to Grunde. Heste 
og Karle ere stadig i Ægt, og Mølleren maa ikke male, for saa 
gjør han Tegn til de Danske, sige Preusserne, baade naar han 
sæ tter Møllen i Gang, og naar han standser den. Hver Aften 
hedder det: 3 Lys til Nattevagten, 4 Lys til Staldene, Lamper, 
Lys og Løgter overalt. I al denne Hurlumhei Opvartning 
og Madlavning fra Morgen og til Midnat. Det var dog en 
Lettelse at holde Fællesskab med Officererne ved Bordet 
Morgen, Middag og Aften. Men vi kunne ikke bekvemme os 
til at gøre dette. Spist med dem har jeg rigtignok én Gang. 
Løverdag den 20de havde Herrerne stort Selskab i „Kasino“, 
som vor Sal kaldes. Ritmester Michaelis bor hos Degnen. 
Hans Dragoner havde furageret i Snogbæk og kjøbt (?) Æg, 
Smør og Høns af Bønderne. Jeg tvivler ikke paa, at Rit
mesteren har betalt Varerne til Dragonerne, men at disse har 
betalt Bønderne, det tror jeg ikke. Der var lavet Boeuf og 
Punch. Jeg blev anmodet om at beære Selskabet med min 
Nærværelse, og jeg var nysgjærrig nok til at gaa over til dem 
og blive en Timestid. Ved to Spilleborde spilledes Husar, 
ved et tred ie : Pharao. Husar er et Whistspil. Hver tager sine 
Stik hjem; de tre første Stik gjælder ikke, for det fjerde gives 
et Trik o. s. v. Oberst Alwqrsleben fortalte mig, at der i 
Kjøbenhavn havde været Oprør, fordi General de Meza havde 
trukket sig tilbage fra Danevirke, og mente, at Pøbelen burde 
have været nedskudt med Kardætsker. Lieutenant Dewald gav 
Beretning om, hvorledes han havde udført sin Ordre at bort
føre Pastor Bülow og Inspektør Thaysen fra Sandbjerg. Fri
herre v. Grote, en Kavalleri-Officer, trak mig hen i en Krog 
og betroede mig sin Længsel efter den hellige Nadvere, som 
han ønskede at modtage af min Haand, fordi han var Luthe-
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raner og havde Betænkelighed ved at kommunicere hos den 
unerede Feltpræst. Lieutenant Biird sang udmærket godt og 
spillede paa Pianofortet. Han underholdt mig paa Dansk, 
et Sprog han havde lært i Flensborg-Skole. Hauptmann 
Kawieckzinsky meddelte mig en Skildring af sin unge Hustrus 
elskværdige Egenskaber og af sit Frieri. Hun er en Datter 
af Borgmester Waller i Hamborg, og det foreviste Billede 
vidnede om Sandheden af Ægtemandens Bos. Trods al 
Høflighed og Opmærksomhed imod mig forstod dog flere af 
disse Herrer ikke at skaane en dansk Mands Følelser. Kun 
Kawieckzinsky og van der Horst havde den fine Takt, som 
Omstændighederne krævede, og Grotes Tale bevægede sig 
alene om vor lutherske Tros Sandheder, hvorom vi vare 
enige. Da jeg forlod Selskabet, sagde Preuss: „Setzen Sie 
doch ein Groschen ein, Hr. Prediger.“ Jeg lagde to preussiske 
Thaler paa Brædtet; han vendte et Kort og gav mig fire til
bage; og dermed gik jeg over og sagde til min Kone: 
„Det gaar aldrig. Preusserne og vi passe ikke sammen i én 
Stue.“

Divisionsgeneral Winzingerode havde Søndag den 21de 
ansat Gudstjeneste i Ullerup Kirke Kl. 9 uden Aftale med 
mig. Jeg havde jo Husarrest. Jeg gik dog hen i Kirken. 
Den evangeliske Præ st Leipoldt opmuntrede Soldaterne til 
Tapperhed i Lighed med det gamle Testamentes Helte, men 
formanede dem især til at beseire Fjenden i deres eget Hjærte. 
Soldaternes idelige Hoste vanskeliggjorde Hørelsen. Præsten 
fulgte hjem med mig, og han lovede herefter at komme over
ens med mig om Tiden til Gudstjeneste, for at Menigheden 
ikke skulde blive udelukket fra sin egen Kirke. Han havde 
ingen Skyld; det var en Forsømmelse fra Divisionens Side. 
Præstegaarden forekom ham som en Herregaard. Den er jo 
og lidt vel anseelig for en Landsbypræst, og Hertugen af 
Augustenborg skal i sin Tid have havt meget at indvende 
mod de altfor prægtige Bygninger. — Det er morsomt nok, at 
de evangeliske og katholske Præster stadig blive indkvarterede 
i en og samme Gaard og Stue.

Du længes sagtens efter at høre Noget om politiske og 
krigeriske Begivenheder. Jeg véd saare lidt. Præsten sagde, 
at der var indsat en Regjering, som har forbudt politiske
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D em onstrationer og ført P asto r H ansen tilbage til Gelting, 
efter at nogle H jem m etyskere havde jaget ham  bort. Den 
gam le Bøssem ager forsikkrer, at det er forbudt den allierede 
A rm é a t overskride Jyllands Grændser, og P ionererne fortælle, 
a t de i 2 '/4 T im er havde slaaet Bro over Slien, og at Meza 
derfor var nødsaget til sit T ilbagetog. Lüttichau skal have 
faaet O verkom m andoen i hans Sted. Se, det er om trent, 
hvad  jeg  h ar hørt, og det kan godt være Løgn Altsam m en. 
Men K rigsbegivenheder? Ja, hvad Preusserne fortælle, andet 
hører jeg ikke. Sjælden ser jeg  en tysk Avis, endnu sjæ ldnere 
en dansk. Vil Du have løs Snak, saa hør: Søndag den 14de 
Kl. 2 almindelig U drykning m od Skandserne. De kom hjem  
et P a r  T im er efter: O rdren var tilbagekaldt. T irsdag den 
16de: Krigen er ophørt! T orsdag  den 18de: P asto r Bülow og 
Inspektør Thaysen tages tilfange; den sidste blev set bag
bunden, barhovedet, i Slobrok, Morgensko og rystende af Kulde 
paa  Kirkepolden i Ullerup. Der gav m an ham  et Glas Grog, 
iførte ham  en Skindpelts og Støvler, sam t Hue paa  Hovedet 
og lod ham  tilvogns transpo rte re  videre ad G raasten til. 
Bülow havde lodden Hue, Pelts og Støvler paa fra H jem m et 
og var ikke bunden. F redag den 19de oplyste en R hinlæ nder 
mig om, a t R egim entet havde faaet Bank af de Danske ved 
M idsunde; han ønskede ikke at møde dem anden Gang, 
ønskede som Franskm and overhovedet ikke at slaas for 
Preussen. Løverdag den 20de stadfæ ster en H auptm ann Be
retningen om 15de (preussiske) Regim ents Nederlag ved Mid
sunde, især paa Tilbagetoget. M andag den 22de foretoges 
en Rekognoscering. En H auptm ann af 55de Regim ent fik 
Skulderen knust. De havde over Ragebøl næ rm et sig Skand
serne i taaget Veir og stode sam m entræ ngte i en Snevring, 
da Skydningen begyndte. G ranaterne fløj hen over dem uden 
a t springe. Nogle haan^tsaarede Officerer og Soldater havde 
de, m en A ntallet af Saarede var ikke stort. Derimod havde 
2 å 300 slesvigholstenske Soldater af den danske Arm é ladet 
sig fange. D er vil næppe blive givet O rdre til Storm , og en 
Beleiring m aa vare et P a r  M aaneder. T irsdag den 23de 
drønede K anonskud i Nærheden. En G ranat fløi over P ræ ste- 
gaarden , en anden gjennem  Lorens Lorensens Hus ved 
Ballebro. Preusserne havde ved S trandkanten  skudt paa  et
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forbiseilende Skib, og dette havde svaret med nogle Projek
tiler. Onsdag den 24de begravede jeg en falden Preusser. 
Om Eftermiddagen Rekognoscering ad Dybbøl til. Paa mit 
Spørgsmaal, om Noget var passeret, svarede Preuss: „Deres 
Landsmænd vare uforskammede; de skød skarpt, og Kuglerne 
peb os om Ørerne.“ „Hvorfor føre de da K rig?“ H ansvarede: 
„Slesvig er og bliver et tysk Land, eller det skal skjæres over 
i to Stykker; et Danmark til Eideren er umuligt. Den tyske 
Nationalitet skal hævdes og frigjøres tor dansk Tryk, — og 
Pøbel-Regimentet skal afskaffes i Kjøbenhavn!“ Saavidt 
strækker min Kundskab om Krigsbegivenhederne og deres 
Øiemed sig. Bønderne paastaa stadig, at Sandheden maa 
søges i det Modsatte af hvad Preusserne sige, og det har de 
vel Ret i. Hermed nok for denne Gang.

U llerup Præstegaard, 27. Febr. 1864.

Jeg befinder mig i en løierlig Tilstand. Arrestant er jeg 
ikke, men heller ikke fri. Ingen lægger Hindringer i Veien 
for Brugen af min Frihed, og Ingen finder sig berettiget til 
at ophæve det givne Forbud mod Udgang, Brevskrivning 
o. s. v. Saa melder jeg da, naar jeg gaar ud i Sygebesøg 
eller andre Forretninger, eller naar jeg har været ude. Under
tiden beder jeg om en Ledsager for at undgaa Standsning af 
Skildvagter, som findes udsatte ved Skilleveiene. Da Regn
skabsføreren spurgte om Vei til Bøgeskov, hvor Divisionen 
ligger, tilbød jeg mig som Veiviser, hvorved jeg fik Lejlighed 
til at besøge Familier i den Kant af Sognet. Det er en 
underlig, vemodig glad Følelse, der griber os ved Gjensynet 
under disse Omstændigheder. Taarerne kommer os i Øinene, 
Haandtrykket er hjærteligere end nogensinde, og flere Gange 
har jeg omfavnet og kysset Konen, inden et Ord er vexlet. 
Det kommer saadan af sig selv. Saa begynder Fortællingen 
om , hvorledes det gaar. Nogle have været indskrænkede 
til Mælkekjælderen i mange Dage, Andre til det mindste 
Værelse i Huset. Paa Filipsborg og hos Kursmeden i Blans 
fandt jeg Mand og Kone, Børn, Tjenestefolk og Aftægtsfolk 
sammenstuvede i et saa lille Rum , at det er ubegribeligt, 
hvorledes de kunne leve der om Dagen og sove om Natten. 
Et Par Steder fandt jeg en halv Snes Soldater i en Hus-
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mands eneste Stue. De laa paa Gulvet; Mand, Kone og 
Børn i Alkove-Sengen. Sognefogden har faaet Prygl af en 
Ritmester, fordi han besværede sig over, at Dragoner, som 
alt havde bemægtiget sig Æg, Høns, Gjæs og Faar, nu ogsaa 
truede hans Grise-So paa Livet og allerede havde lagt Ild 
under Grubekjedlen for at koge den. J. Peder Kristiansens Søn 
var slaaet halvdød med en Vognkjæp, fordi han havde kigget 
ind i Stalden for at se, hvortil Dragonerne brugte alt Gaardens 
Hø. Høker Tomsen i Avnbøl har faaet et Øxehug i Laaret 
lige ind til Benpiben af en drukken Soldat, hvem han næg
tede at skjænke mere Brændevin for. Hans Petersen maatte 
hente Vand fra Nabogaarden i et Aag, indtil han segnede 
om af Mathed. Saa slæbte Preusserne ham ind i hans egen 
Lo, lagde Reb om hans Hals og gjorde Mine til at hænge
ham, alt fordi han havde taget Posten op af sin Brønd for
at rense den. Man antog, han vilde berøve Soldaterne Vand 
og saaledes fri sig for Indkvartering, medens Sandheden er, 
at han vilde skaffe dem og sig selv mere og bedre Vand. 
Dagligstuerne ses opfyldte af vaade Klæder, Skindpeltse og 
vasket Linned ophængt til Tørring, mens Kakkelovnen er 
gloende hed. Og i denne Luft spiser, drikker og sover man. 
Mange Folk ere syge, især Gamle og Børn. Hvorledes kan 
det være anderledes? Hos Villesen, paa Filipsborg, paa 
Lundsgaardsmark og flere Steder er der Feltvagter. Mand
skabet skifter hver 24de Time. Beboerne have da aldrig Ro.
Der skal koges og opvartes Nat og Dag. Sang og Støj hører
aldrig op. Saa leve vi i en lykkelig Fred i Præstegaarden 
imod disse Stakler, for hvilke min Nærværelse og Guds Ords 
Trøst synes at være en usigelig Vederkvægelse. At flere Heste 
ere styrtede og de øvrige udasede tilligemed Kuskene, er et 
af de mindre Onder, som Indkvarteringen har ført med sig, 
og som dog under andre Omstændigheder vilde regnes for 
et stort.

Udover Sognets Grændser kommer jeg aldrig, og taler 
med ingen Andre end nogle af mine Sognefolk, nogle Foer- 
mænd og saa Preussere. Brødmangelen er nu afhjulpen; Bageren 
i Byen har holdt op med at bage Rugbrød, han laver kun Hvede
brød, mest smaa bitte Franskbrød til 4 ß; de rives bort, 
næsten ud af Ovnen og skaffe ham god Fortjeneste. Bønderne

2*
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kunne ikke komme til a t bage. Men Soldaterne sælge os 
Brød af sigtet Rugm el — 5 S? for 12 ß .  For at faa Smør 
faldt det mig ind a t anm ode Hr. P reuss om at sende en 
Patrouille  over til min Præ ste-N abo Krog-Meyer i Satrup 
udenfor Forpostkjæden. Det sk e te ; P atrouillen  afgik den 25de 
m ed en aaben tysk Skrivelse fra mig og bragte 30 ® Smør 
og 13 Æg tilbage. Men det gik med sam m e Dag. Soldaterne 
storm ede ind og forlangte hver */4 ^  eller l h  %  for Betaling, 
og vi m aatte finde os i a t drive H øker-Forretning. H enter 
jeg en Top hvidt Sukker, gaar det ligedan. Soldaterne be- 
raab e  sig paa R et til a t faa, hvad H uset form aar, mod 
Betaling og sige, det er dem forbudt at gaa til Byen.

Igaar havde vi en urolig Dag fra den tidlige M orgenstund. 
Der skete Omkvartering. De fem Officerer betalte tilsam m en 
4 S h r f daglig for „Mühe und Zulage“, altsaa for 9 Dage 36 
M b f R. M. Desuden gav de P igerne et P a r  preussiske Dalere i 
Drikkepenge. Vi havde gjerne beholdt disse venlige Mænd, 
skjøndt deres selskabelige Lyster voldte os megen Uleilighed. 
Vi frygtede Forandringen kunde blive til det værre, og denne 
F ryg t viste sig vel grundet. R itm ester Michaelis gjorde os 
Afskeds-Visit. H an havde først boet paa  Ballegaard, hvor 
h an  havde fundet K varteret slet. H auptm ann v. d. Sehulen- 
burg  førte sam m e Klage — mærkeligt nok, da Eieren, Hr. 
Bojsen er baade velhavende og tysksindet. Betaillonskom- 
m andør v. d. Reck gav mig to pr. Th. og bad mig derfor- at 
lade gjøre et sim pelt T ræ kors over den faldne M usketer 
B ollm anns Grav. Da jeg havde benyttet Fritiden efter In d 
kvarteringens Afm arche til nogle Sygebesøg, m ødte jeg paa 
H jem reisen en B ataillonskom m andør Major v. Düre af 13de 
R egim ent. H an havde indlogeret sig i P ræ stegaarden og 
spurgte mig fra sin høie Hest, om jeg  var Præ sten. Man 
havde sagt ham , jeg  var en dansk Gentleman, og han glædede 
sig til et godt Kvarter. Dermed red han  sin Vei. I det 
sam m e kom en ung L ieutenant til og spurgte om Vei til Blans. 
H an  var henrykt over U dsigten til at skulle være med ved 
S torm en paa  Skandserne. Jeg skyndte mig hjem, og lod mig 
af F ureren  m eddele en Liste over vor nye Indkvartering. F or
uden Major v. Diire og hans A djutant v. Beuchem, havde vi 
Kompagnichefen, L ieutenant v. Hülst, L ieutenanterne Schwartz,
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v. Wagenhoff og v. Offenberg, endvidere Regnskabsføreren 
Hr. Veigensbahn, Overstabslæge Müller, Bøssemager Sartori, 
Feldwebel Wippels og Vicefeldwebel Düsseikamp, endelig et 
Kompagni Soldater paa 200 Mand og en Mængde Heste, 
Vogne og Foermænd. Med Adjutantens Bistand fik jeg 
Folkene fordelt saaledes, at 100 Mand skulde koge i Brygger- 
kjedlen og 50 Mand paa Skorstenen i Vaskerhuset, hvorimod 
50 Mand fik Adgang til vort forreste Kjøkken i Vaaningshuset. 
Det indre Kjøkken blev forbeholdt Familien og Officererne. 
Pigerne skulde beholde deres Kammer, og Præsten sine to 
Værelser, Studerestuen og Sovekammeret. En Marketender 
fik Lov til at bo paa Loftet. Nu blev det ikke muligt at holde 
sammen paa Fade, Tallerkener, Kjedler, Kasseroller, Kopper, 
og Spølkummer. Lamper og Lysestager, Laterner og Løgter 
sloge ikke til. Lysestager improviseredes af Ølflasker, eller 
man løb om med Tællelys i bare Hænder. Fordringerne paa 
Sengklæder, Lys, Olie, Mel, Mælk, Kaffe, Sukker, Smør, Æg, 
Papir, Blæk og Penneholdere kunde ikke alle tilfredsstilles. 
Nøglerne til Spisekammer og Kjælder snappedes af Dørene 
for at bruges ved Lejlighed, saa jeg m aatte have Bud efter 
Smeden, for strax at faa. andre Laase, og give strængt Forbud 
mod at lade Nøgler sidde i Dørene. Ud paa Aftenen omrin
gede nogle Ryttere Kokkepigen ved Skorstenen og konverserede 
hende ivrigt, medens Kameraterne bag deres Ryg bortslæbte 
Sengklæderne af Pigernes Senge. Lidt efter skulde de til
sengs, og saa opdagedes Udaaden. Klagen gik fra Pigerne 
til min Kone, fra hende til mig, fra mig til Adjutanten. Han 
ud med en Feldwebel og en Løgte, og Klæderne fandtes i en Lo, 
bredte over Halmen, men Soldaterne havde mærket Uraad 
og unddraget sig Forfølgelse. Gjerningsmændene bleve ikke 
opdagede, men Pigerne bare Sengklæderne ind i Triumf.

Kristian kom hjem igaar og m aatte igjen idag afsted med 
Heste og Vogn til Aabenraa. Regnskabsføreren paatog sig 
at indkjøbe os Varer til Husholdningen. Det lykkedes bedre 
end forrige Gang, da en anden Regnskabsfører havde paataget 
sig samme Uleilighed, men Sukker og The stjal nogle preus
siske Soldater ud af Vognen, mens han bedede i Feldsted-Kro. 
Han forlangte ikke sit Udlæg godtgjort, men haabede a t faa 
Gjerningsmændene opdagede. Denne Gang fik vi vore Sager.
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I Dag marcherede alle Mand ud. De kom tilbage ved Mid
dagstid.

En katholsk Soldat fik Lov til at skrive et Brev til sin 
Moder ved min Pult. Hans Fader var død, men Præsten 
havde sagt til Enken, at hun kunde være rolig for sin Mands 
Sjæl; den var gaaet til Himmerige. Der er mange menige 
Soldater, som have Kundskaber og Dannelse. En Preusser, 
med hvem jeg samtalede, sagde: „Jeg har lagt Mærke til, at 
Slesvig er regjeret bedre end mit Fædreland. Preussen tænker 
mere paa at gribe om sig end paa Undersaatternes Velfærd. 
I sachsiske og rhinlandske Provindser gives mange Misfornøiede. 
Vore Folk ere ikke saa modige, som storpralende. Man vil 
betænke sig tre Gange, førend Ordre bliver givet til at storme 
Skandserne. Havde vi med Franskmanden at gjøre, vilde 
Modet falde. Jeg tror nu, at vor Regjering har selv næret 
Oprøret her for at fiske i rørt Vande. Lykkes Planen, vinder 
Preussen Fordele. Men Æ re? Ja, vi kunne rose os selv,; men 
andre Folkeslag ville hade eller — foragte os. Det er uvær
digt for to Storm agter at overfalde et lille Nabofolk.“ Var 
det ikke ret mærkelige Yttringer af en Tysker? Han kaldte 
sig rigtignok selv en „Musz-Preusser“.

Siden Klokken Ti i Aften har alt været rolig her paa 
Gaarden. Jeg slutter nu med venligst Hilsen til Dig og Dine. 
Ville mine to yngste Sønner gaa i Krig, som Du skriver, har 
jeg ikke noget derimod, skjøndt jeg heller hører, de fortsætte 
deres Studeringer. Efter Preussernes Sigende er 5te Regiment 
paa Als, og min Søn Peter ikke blandt Fangerne. Jeg véd 
ogsaa, at Frederik x) endnu er Præst i Stor-Vie.

Ullerup Præstegaard, 28. Febr. 1884.
Mine stakkels 3 Heste. Veien er, som Tyskerne sige, 

„famos drecklich“. laftes kom Karlen fra Aabenraa. Ud
mattede, som han og Hestene ere, m aatte de idag afsted med 
Wienervognen til Flensborg. En syg Soldat, som vi have pleiet 
i nogle Dage, skulde afsted til Lasarethet. Lieutenant Schwartz

’) Brevskriverens æ ldste Søn, den Gang Præst i Stor-Vie ved 
Flensborg, nu Præst i Darum og Bramminge (Ribe), bekjendt Sprog
forsker.
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fulgte med og var saa god at besørge et Brev for mig til 
Posthuset. Lieutenanter og Underofficerer ere ikke saa mis
tænksomme. Og hvad skulde jeg kunne skrive til Skade for 
Preusserne? Jeg véd jo Ingenting. Kl. 11 m aatte jeg bruge al 
min Kunst og Flid for at erobre vort Kjøkken fra en Dragon, 
som endelig vilde koge Suppe til 8 Mand. Kl. 12 fik jeg 
Besøg af to katholske Præster, Dhr. Müller og Reinermann, 
begge fra Münster. De havde holdt Gudstjeneste i Ullerup- 
Kirke. Gud véd, om jeg kommer der mere. Hverken jeg 
eller Sognets andre Beboere kunne forlade vore Huse. Hvert 
Øieblik kan der blive Optøier, og Koner, Børn og Tjeneste
folk vove ikke at være ene hjemme. Min Kone gav sig strax 
i Ordstrid med Pastor Müller om vor Kirkes Fortrin for den 
katholske. Hun paastod, den var forvansket, vor den ægte 
old-katholske. Müller knyttede Haanden, truede hende smi
lende og sagde: „Ja, var jeg kommen for at slaas med Damer, 
skulde De tage Dem iagt, Eders Tros-Artikler indeholde ikke 
den hele Grundvold; Eders Sakramenter ere ugyldige, fordi 
Ordinationen mangler, og Eders Absolution mangler Fuldmagt 
fra Christi Statholder, som ene har Nøglerne til Himlens Port. 
Den fornødne Reformation har Tridentiner-Forsamlingen fuld
bragt. Luther har gjort Revolution og er gaaet udenfor 
Kirken. Men vi haabe, at de Alle ville komme tilbage til os.“ — 
Han bad mig om et Værelse hen i Ugen, for at han en Dag 
kunde skrifte Kompagniet. Reinermann var meget lykkelig 
over den Tilladelse, han havde faaet af Biskoppen til at tage 
herop og hjælpe sin Kollega i nogle Dage, alt paa egen Be
kostning. Det var smukt at se den barnlige Tillid og inder
lige Glæde, hvormed nogle Officerer trængte sig sammen om 
Præsterne, klappede dem og saa dem kjærligt ind i Øinene. 
Jeg lykønskede Præsterne til det gode Forhold, der syntes at 
være mellem dem og deres Menighed. Midler sagde: „Krigen 
har nogen Del deri. Det kan være ret godt hjemme, men 
Iijærteligheden er større her.“ Han har altsaa gjort den 
samme Erfaring, som jeg gjør daglig. Tilslutningen mellem 
min Menighed og mig er hjærteligere end før, hvorvel vi ikke 
samles i Kirken som ellers. Guds Rige kommer gjennem 
mange Trængsler. Nu bede vi inderligere: Til os komme 
Dit Rige! Gods, Heldbred, Liv, Fædreland, Nationalitet, Moders-



24

niaal — alt Timeligt er bleven usikkert, skal rnaaske mistes. 
Ske Din Villie! Vor Frelser lever evigt!

Vi spiste Frokost og drak vor sidste Flaske Vin. Reiner- 
mann bad mig til Gjæst hos sig i Münster; han pegede paa 
en hvid Due, som sad imellem de dobbelte Vinduer, og 
sagde: „Den hvide Due dér er Fredens Symbol, lad os skilles 
ad med et Glas: für einen baldigen Frieden.“ Den Skaal 
kunde vi jo drikke sammen. — Spekulanterne begynde at 
finde Vei til os. Det var morsomt i Eftermiddag at se en 
Vogn, ladet med Smør, omringet af hele Kompagniet. Jeg 
kjøbte, og Alle kjøbte. Bart Brød til sort Kaffe vil nødig 
glide ned. — I det rædsomme Søleføre skal hele Hæren rykke 
ud iinorgen. Umuligt var det vel ikke at indrette en For
bindelse med Als og sende Efterretninger derover, dersom 
man ellers vidste Noget, som var værd at meddele. Min 
Kone raader dertil, og jeg føler mig fristet. Men jeg er ikke 
kaldet til Spion. Fordrede min Konge dette af mig, maatte 
jeg nedlægge mit Embede. Jeg har besluttet at forblive saa 
længe som muligt hos min Menighed, men paa den Maade, 
at jeg til en vis Grad anser min Lydighedspligt mod Kongen 
for suspenderet, saalænge jeg har fremmed Øvrighed. Gud har 
gjort mit Fædrelands Fjender til mine Husfæller. Jeg kunde 
finde Byrden utaalelig, forlade Embede, Hus og Hjem, men 
forraade dem kunde jeg ikke. Hver blive i det Kald, han er 
kaldet udi, og blande sig ikke ind i fremmed Bestilling.

laften have dog Fordringerne paa Lys og Løgter været 
uendelige! Jeg vil imorgen gjøre en Aftale med Lieutenant 
Offenberg og faa en Regel fastsat. Han er en Landeværns- 
Officerer,^ijemme vant til Politi-Forretninger, en rask og vel
villig Mand.

U llerup Præstegaard, 29. Febr. 1864.
Hvor man dog kan vænne sig til Alt! Høkerhandelen 

gaar, som hørte den med til Embedet. Marie Engeil veier 
ud, og Pigerne hente Varerne og modtaget Betaling. Hvert 
Øieblik skal jeg give Oplysning om de fremmede Mønters 
Værdi. En preuss. Daler er 8 $., men Va Daler gaaer for 2 $. 
8 />, Ve Daler for 1 % 4 ß. 5 Sølvgroschen, eller 4 gode 
Grochen gjælde X $. R. M. En dansk Firskilling kaldes „ein
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D äne“, og den gjælder lige rned en Kurantskilling og „en rø d “. 
Den Røde er en dansk Eneste-Skilling. Smørret koster 3 
Pundet, hvidt Sukker 2 %, Katfe 3 en Pot Mælk 3 ß .  D<? fleste
komme dog rned deres Kaffe i et Mælkefad, som de have 
laant, og tigge Pigerne om lidt Mælk i den sorte Kaffe. 
Papir, Blæk og Penne betales ikke, men for en Penneholder 
gives „ein Däne“. En Haandfuld Mel til en Pandekage ud
leveres ogsaa gratis, og der gaar ikke saa lidt med af den 
Artikel.

Imorges rykkede alle Mand ud, hvorhen vidste de ikke. 
Siden viste det sig, at en Mængde Hø, Halm og Brænde var 
hentet udenfor Kjæden, og, saavidt jeg forstod, var denne 
skudt frem over Snogbæk og Satrup. I saa Fald tør vi snart 
vente nogen Formindskelse i vor Indkvarteringsbyrde. Lade 
vi Oppasserne lave Mad til deres Herrer, ere vi selv saagodt som 
udelukkede fra Kjøkkenet. Lave vi Maden, have Husets Fruen
timmer aldrig Ro for Opvartning. Hensigtsmæssigt var det 
a t have fælles Bord med Officererne. En Vært har større 
Magt over Bord-Gjæster end over Logerende, der selv holde 
Dug og Disk, og Konen i Huset slipper med halv Uleilighed. 
Men saa nær kunne vi ikke finde os i at have dem. Ofte 
har jeg Anledning til i egne eller Andres Anliggender at hen
vende mig til Officererne. Talen falder da ogsaa af og til 
paa Politik og Krigsførelse. Jeg mærker tydeligt, at jeg slet 
ikke er Politiker. Naar jeg og mine Sognefolk blot m aa be
holde Konge, Fædreland og Modersmaal, er det os ikke meget 
magtpaaliggende, enten Statsforfatningen er et indskrænket 
eller uindskrænket Monarki. Det vil siden finde sig. Lad de 
Slesvigere sønden for Flensborg, som ønske at være tyske 
eller preussiske, faa deres Ønske opfyldt. For mig gjerne, 
naar blot det, der i Aand og Sandhed hører sammen, maa 
forblive sammen. Og Sundeved e r  dansk i Aand og Sandhed. 
I mit Sogn er én Fuldblods-Slesvigholstener, Uhrmager Johansen 
i Kasmusdam, et Par Halvblods, og tre eller fire Kvartblods. 
De taabelige Tyskere mene, at jeg har fordansket Sognet 
siden forrige Krig, og saa smile de kløgtigt, naar jeg modsiger 
deres Paastand. — Hvad Krigførelsen angaar, har jeg hørt de 
besynderligste P laner: „Vi hente Baade paa Vogne og gaa 
rechts og links løs paa Als, og saa tage vi Dybbøl paa engang
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i Ryggen og forfra.“ Eller: „Østerrigerne gaa til Jylland
norden om Als.“ Eller: „Den østerrigske-preussiske Flaade skal 
forstærkes og tilintetgjøre den danske i et Søslag; da maa 
Skandserne falde af sig selv.“ Eller: „Kanoner af svært 
Kaliber skulle først placeres i en Halvkreds, nedskyde Jord
volden og bane Vei for et Angreb.“ En Lieutenant paastaar, 
a t Skandserne imorgen Kl. 2 ere i Preussernes Magt, dersom 
de faar Ordre til Storm imorgen tidlig Kl. 5. En anden ind
vender: „Til et saa forfærdeligt Blodbad giver Kongen aldrig 
Befaling.“ Andre: „Vi blive liggende her rolig og vente, til 
Als er udhungret.“ En klog Bøssemager: Vi faa hverken
Dybbøl eller Als.“ En ubetænksom Demokrat: „Her er For
ræderi i Spillet; ellers havde vi været i Kjøbenhavn for 
længe siden.“

Ullerup Præstegaard, 1. Marts 1864.
Jeg misunder næsten Jørgen Kristiansen i Blans. Han 

havde to Heste. Begge ere styrtede og døde. Nu ler han 
ad alle Tilsigelser til Ægter og har sin Karl hjemme til Hjælp 
ved Gaardens Arbeider og Kreaturernes Røgt. Af mine tre 
Heste ere de to forfangne. En af dem maa dog afsted tillige
med den raske. Vi have nu naaet Marts, Vejret er Dag for 
Dag ens, taaget og raakoldt. Sneen svinder dog. Imorges 
viste Thermometret x/2 Grad over Frysepunktet. Det var 
Flyttedag: 5te Kompagni af 13de Regiment gik bort rned 4 
Officerer; 7de Komp. kom istedet med 4 andre Officerer. 
Staben beholdt vi. De Bortdragne havde ordenlig ydet 
Naturalforpleining og levet et stille og ærbart Liv. De slap 
derfor med at betale 10 Sølvgroschen eller 2 10 ß R. M.
hver for en Dags Tillæg til og Tillavning af Naturalforpleiningen. 
I en Times Tid var Præstegaarden fri. Jeg besøgte i Hast 
nogle Naboer. Der saa værre ud end hos os. Rnderne itu- 
slagne og Hullerne stoppede med Halmviske; Sengehalm flød 
i alle Rum inde og ude. Forknytte vare de ikke, kun Jens 
Andresen var lidt mismodig. Hans Kone ligger i Barselseng, 
og under Samlingen til Afmarche slog Soldaterne Fade, Krus, 
Tallerkener og Kopper i Stykker. Konen havde budt dem en 
dansk Firskilling for et Brød, hed det, men de havde forlangt 
4 $. Kurant, og saa vare de vrede. Hos Bageren var jeg saa
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heldig at faa friske Franskbrød , og hans Kone forærede mig 
et skjønt „K rydderbrød“, som hun havde skjult til mig, for 
ellers kunde hun ikke have undgaaet a t sælge det.

Hos „K rydeneren“ kjøbte jeg Sukker, Lys, Blæk og 
Penneholdere. Saaledes blev jeg velkommen hjem m e hos 
min Kone. Vi vare nu nogenlunde udrustede til det nye 
K om pagnis Modtagelse. Ikke lidet forundredes jeg u nder m it 
korte Besøg i U llerup By ved Synet a f Veien, K irkegaarden og 
Kirken. T ræ erne i D iakonatets H ave vare om huggede og an 
b rag te  ved den østlige Indkjørsel som Forhugninger til en 
frem rykkende Fjendes S tandsning. Indenfor K irkegaardens 
Stendige var en Grøft gravet, om tren t P /2 Alen dyb, og 
Diget forhøjet med den opkastede Jord. Foran  Kirkens Dør 
var der dannet en F orgaard  af nedram m ede Pæ le med Skyde- 
skaar i. Kirkens Vinduer vare forsynede m ed B rystværn, saa 
kun de øverste B uder kunde ses udenfra. I den østlige Ende 
af Kirken var den tykke Mur, endogsaa paa Loftet, gjennem - 
brudt, for a t der derfra kunde fyres paa  den frem træ ngende 
Fjende. En H usm and, som saa paa disse A nstalter, sagde 
til m ig: „Hr. P as to r!  V orherre h ar tug tet os tem m elig
h aa rd t; m en vi m aa takke ham , a t vi ikke skulle by tte  F o r
stand med Tyskerne, som kunne tro , a t vore Folk et Øjeblik 
ville lade sig holde tilbage af sligt B ørnevæ rk.“

Jeg spurgte idag M ajoren, om jeg m aatte  sende m it sidste 
Brev med Kureren til P osthuset i A abenraa. Det kunde ikke 
tillades. Du faar derfor to paa én Gang. Jeg finder nok en 
Menig eller en Foerm and, som besørger dem for mig. A dju
tanten fortalte mig ude i G aarden, a t L ieutenant F edder af 
53de Begim ent idag h ar faaet en Kugle gjennem Byggen og 
ud af Brystet, ju s t som han sorgløs slentrede tilbage med 
Regim entet fra en Rekognoscering. In te t Sam m enstød havde 
fundet Sted, og ingen anden M and var saaret.

Onsdag den 2. Marts 1864.
„Jo m indre Tid m an har, desto m ere faar m an u d re tte t,“ 

sagde Professor Nielsen i K jøbenhavns Borgerdydsskole til os 
Drenge, n aa r vi undskyldte os m ed Mangel paa T id til a t 
lære vore Lektier. Jeg faar nu hver Aften Tid til a t skrive 
Dig til, og det uag tet jeg  foruden daglige Udflugter til Syge,
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Gamle eller Bekym rede m aa drive en V æ rtshusholders, 
Gjæstgivers og H økers besværlige Forretn inger og dertil selv 
gjøre Indkjøb og hente V arerne hjem fra Byen. S tuderingerne 
ere indskrænkede til Læsningen af nogle K apitler daglig af 
Bibelen og nogle Psalm er. B eretter jeg en Syg, eller døber 
et B arn hjemme, eller jo rd fæ ster et Lig, finder jeg dog altid 
en lille Kreds af M enigheden, for hvilken jeg forkynder Guds 
Ords T røst og Form aning. Det gjør jeg  da med større F ri
m odighed og for v id taabne Øren og H jærter. Du skal derfor 
ikke være i Bekymring for min Skyld. Over ituslagne R uder 
og Lam per, sønderbrudte  Stole og Borde, Skaar af Flasker 
og Tallerkener, Vogne, som staa  tilsneede og gjennem blødte 
i Gaarden og H aven m. M. æ rgrer jeg mig slet ikke. Det 
kan jo  ikke være anderledes. Om Fæ drelandets Frelse næ rer 
jeg  og min Menighed det bedste H aab. Min eneste Sorg er 
den Utaalm odighed, der stundom  griber min Kone, paa hvem 
en stor Byrde hviler. Jo villigere hun afgiver Dækketøj, H us- 
geraad og O pvartning og yder utallige Sm aatjenester, desto 
m ere tiltager Fordringerne, og de frem træ de ikke altid paa en 
høflig Maade. U ndertiden vil hun bryde af og m øder m ed 
et Nei. Men skal jeg  kunne værge mig mod H jem m etyskernes 
Forfølgelse, m aa jeg se a t bevare Arm eens Velvillie. F a a r  
jeg  begge P arte rs  H ad, vil jeg  inden faa Dage være bo rtfø rt 
som farlig Spion. Min Præ ste-N abo i Adsbøl nyder Beskyttelse 
af de mægtige Slesvigholstenere i G raasten; han kan derfor 
være kort for FIovedet m od de Militære, og er det. Vi gjørø 
bedst i a t vende den venstre Kind til, n aar vi have faaet elt 
Slag p aa  den høire. Det er baade klogt og christeligt. Meri 
jeg vil vende mig fra R eflektioner til K iendsgjerninger. H ver 
Dag frem byder nye, som oplyse vor Tilstand.

Klokken 2 i N at spadserede en Soldat ind i min S tudere
stue, hvor Marie Engeil og en af P igerne ligge, ved Siden af 
vort Sovekam m er. Alle Døre staa  uaflaasede. „Die Kuh h a t 
gekalbt, das Kalb geht k a p u t.“ Disse Ord gjentog han, til 
jeg vaagnede. Loftet over Kostalden og Gangen mellem 
Køernes H aler ere de Steder, Soldaterne helst vælge til 
Natteleie. Jeg fik K arlen og Malkepigen paa Benene. Koen 
blev m alket og Kalven slagtet. Saaledes gik den rigtignok 
„kapu t“.
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Imorges Kl. 8 iagttog jeg en usædvanlig Bevægelse i 
Gaarden. Jeg gik ud for at se, hvad der var paafærde. 
Majoren havde givet Ordre til at forskandse Præstegaarden. 
T ræ er omhuggedes, Vogne skiltes ad, Hjul, Harver, Træ 
stammer sammenslæbtes og anbragtes som Barrikader rundt 
om. Adjutanten sagde, det var „til Øvelse“. Midt paa For
middagen gaves Ordre til Afmarche. De samlede deres Sager 
og medtog ikke faa Ting af vore, navnlig Kogekar og 
Træskeer. Det var da klart, at de ikke vilde komme tilbage.

Ved Middagstid kom Kvartérmesteren for 15de Regiment 
og bestilte Kvartér for Bataillonskommandøren Hauptmann 
Preuss, Adjutant v. d. Horst, Hauptmann Kawieckzinsky, 
Lieutenant, Friherre v. Langen, samt for Heste, Vogne, Op
passere, Skriver og 30 Mand. Desuden skulde vi have 8 Ar
tillerister med en Snes Heste. En Lieutenant og en Læge af 
7de Regiment var alt ankommen med 30 Mand. De maatte 
fortrække og søge andet Kvartér. Nu have vi altsaa kun 40 å 
50 Mand istedetfor 200. Det var, som Gaarden var bleven 
øde i Sammenligning med Mylret i den forløbne Uge. 
Vi vare meget glade ved at modtage Bekjendte, og disse vare 
henrykte over Byttet. De havde ligget i en skiden Hytte 
mellem Skov og Strand siden sidst og sukket med Længsel 
efter Ullerup Præstegaards Kjødgryder. Jeg beklagede, at jeg 
ikke havde Andet at vederkvæge dem med end den Kalv, der gik 
kaput i Nat. Baade Smør og Skinker vare fortærede. Men 
havde de en Slagter i Kompagniet, saa havde jeg fede Svin. 
Simpel Kost var ikke det Værste ved et slet Kvarter, gjen- 
mælede v. d. Horst; men her var Gardiner, net Dækketøj, 
Sølvgafler, smukke Lysestager, elegant Bohave og anden 
Komfort; Savnet af et hyggeligt Opholdssted fra Dag til Dag 
føltes haardest af den, der var vant til et godt Hjem. Svinene 
skulde han gjerne lade slagte; der var to Slagtere ved Kom
pagniet, og den ene var just Lieutenant v. Langens Oppasser.

Torsdag den 3. Marts 1864.
Hvad den svære Kanonade i Formiddags betød, kunde 

Officererne ikke sige. Om Angreb paa Skandserne er der 
ikke Tale. Projektilerne kom ikke heller fra den Kant. Man 
hørte dem suse som i en Bue fra Flensborg-Fjord ind efter



Egernsund. 'Ogsaa Geværild ville Soldaterne have hørt. Mon 
vore Landsmænd have forsøgt et Udfald og opgivet det igjen ? 
Vor Indkvartering blev ikke allarmeret. Den anden Dagens
Nyhed var en Melding af Konfirmanden, at en stor Bede var 
forsvunden i Nat, og at dens Kamerat ligger for Døden. Jeg 
formoder, Soldaterne have trampet den ene fordærvet, mens 
de tog den anden. Kawieckzinsky og Feldwebelen have paa 
mit Forlangende anstillet Undersøgelse, men ikke opdaget
Gjerningsinanden. De ere ikke Jurister. Ellers havde det 
kogende Faarekjød i Bryggerkjedlen „nach hinten“ sikkert 
ledet dem paa Spor. En Lieutenant har raadet mig til heller at 
gaa til K. end til Bataillonskommandøren, naar Uordener 
skulle styres. Denne Gang hjalp det ikke.

Nok en Nyhed. En Handelsmand fra Aabenraa med
slesvigholstenske Farver paa Huen kom trækkende med sin lille 
Vogn ind i Gaarden; hans Kamerat skød bag paa. I
Vognen var Tobak, Cigarer, Brændevin, Feltflasker, Hvedebrød, 
Sæbe og flere for Soldaten behagelige Gjenstande. Omringet 
af Soldater handlede Manden rask væk, men pludselig bllev 
der Spektakel. Manden paastod, at der var stjaalet en F e lt
flaske fyldt med Brændevin. Klage. Undersøgelse. Flask.en 
kom for Dagen, og Ihændehaveren erklærede, at han havde bæ
talt den med 9 Lbsk., d. e. 28 Rbsk. Nu m aatte han til at 
fire for ikke selv at blive straffet for falsk Vidnesbyrd m>od 
sin Næste. En Bonde i Byen berettede en anden Justitssag 
saaledes: Soldater gik ud i hans Røgkammer og borttog en 
Del Flæsk. Han klagede til Feldwebelen, denne talte m ed 
Hauptm ann’en om Sagen. Kjendsgjerningen blev ikke næ gtet. 
Flæsket vurderedes til 8 W  2 Feldwebelen indsamlede 
Pengene, men — Bonden fik ingen af dem. Dermed var den 
Sag afgjort.

Vore 8 Artillerister kunne ikke forliges med Infanteristerne 
om fælles Madlavning. Jeg var saa heldig at faa en passende 
Gryde tillaans af Krydenerens Enke. Neppe havde jeg denne 
Sag i Orden, saa m aatte jeg til at mægle Forlig. Kokkepigen 
var i Skænderi med en Underofficer. Han var trængt ind i 
Spisekammeret tiltrods for hendes Protest og Modstand. Der 
havde han bemægtiget sig 6 Spølkummer, som vore T jeneste
folk bruge til Kaffe. Altsaa havde Pigen løiet, for hun havdie
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nægtet at have Drikkekar til Dhr. Underofficerer. Saa havde 
vi sagtens ogsaa Kartofler og Løg, hvad hun ligeledes havde 
benægtet. Jeg jævnede Sagen ved at kjøbe 6 Par Kopper til 
Brug for Mellemstaben.

Ved Middagstid jordfæstede jeg Liget af Kristiansens 
Datter paa Filipsborg. Jeg havde flere Gange besøgt hende 
under Sygdommen. Lægehjælp savnedes ikke. Men hvor kan 
Helbredelse ventes, naar den Syge ligger sammen med en 
halv Snes Mennesker i et lille Rum? Ved en saadan Ledighed 
drikker Ligfølget Evangeliets levende Vand med tørstige Læber, 
medens en Kreds af Soldater omgiver Graven og hører an
dægtig paa den uforstaaelige Tiltale. Kirken ligger jo midt 
i Byen. Ringning med Klokkerne er ikke tilladt.

Ved Besøg hos Farver Hansen og Skomager Godt erfarede 
jeg til min store Trøst, at disse Familier under det svære 
daglige Tryk ere freidige og fulde af Haab om Fædrelandets 
snarlige Frelse. Det falder dem intet Øieblik ind at tro, at 
Preusserne mulig kunne beholde Slesvig: de ville snart blive 
piskede ud af vore egne; paa de mange Forskandsninger i 
Byen se vi jo tydelig deres Angst! — Overalt er nu Ind
kvarteringen formindsket. Desto tungere hviler nu Byrden 
paa vore Naboer i Snogbæk og* Satrup. Saavidt vi forstaa, 
er Forpostlinien rykket en halv Mil længer frem mod Dybbøl. 
Om de to Generaler, som have kommanderet her og vexelvis 
boet i Byen, har der dannet sig en offentlig Mening. Om 
General v. Schmied sige Byens Folk: den Kat fanger ingen 
Mus; v. Goeben anse de derimod for en aarvaagen og farlig 
Fjende. Schmied og hans Stab havde betalt Fortæringen, og 
var forsaavidt bedre end Goebens, der hverken havde betalt 
med Penge eller ydet Naturalforpleining til Vederlag for 
Kosten. Farveren havde isinde at besvære sig hos Over
kommandoen. Jeg raadede til først at gaa til Generalen selv. 
Det kunde jo være en Forglemmelse af hans Adjutant. 
Schmied’s Folk havde betalt hver 5 Lbsk. eller 16 /3 R. M. for en 
Dags fulde Kost. Det var da knap halv Betaling.

Hjemme havde imidlertid Hr. Bankoke, Bursch bos Fri
herre v. Langen, slagtet to Svin og fastgjorde dem paa to 
smaa Stiger, som vare lænede skraat op imod Muren. Ka- 
wieckzinsky har i den Anledning paalagt Skildvagterne Paa-



passenhed i Aften og gjort dem ansvarlige, endog for Svinenes 
Haletipper.

En Soldat, som imorges fulgte med Kvartérmesteren til 
Aabenraa, har befordret mine Breve til Posthuset og bragt 
mig Aviser tilbage, de nyeste Numere af Eisenbahn-Zeitung 
og Flensburg-Zeitung. Deraf ser jeg, at „Danevirkes“ Ud
givelse er standset den 13de Februar, at flere Herredsfogder 
ere afsatte, saa og nogle Præster. Altsaa kunne vi slutte os 
til vor Skjæbne, naar den civile Magt engang her faar afløst 
den militære. Imidlertid give Avisefterretningerne os godt 
Haab. Stormagterne kunne ikke forliges med hinanden, ikke 
heller med Tyskerne. Rusland holder sig stille og hænger 
Polakker op, England samler Penge til vore Saarede og staar 
med Frankrig, Italien og Sverig truende i Baggrunden. 
Gjennem de tyske Blade gaar en forsagt Tone. Gid vor nye 
General Gerlach vilde gjøre et kjækt Udfald og vænne Preusserne 
af med at prale saameget af deres „Zündnadel-Gewehr und 
gezogene Geschütze“. Da voreSager staa saa godt, kunde jeg 
ikke nægte mig den Fornøielse at bringe Aviserne over til 
Officererne. De sade ved Faraobordet, men glædede . sig 
ogsaa ved de tyske Aviser, som de ikke havde set i den sidste 
Uge. — Soldaterne kunde ikke opdrive Træskeer i Aabenraa. 
Vore ere ef'terhaanden alle forsvundne, og det er dog for galt 
at se Preusserne bryde vore Underkopper og Tallerkener itu 
til Surrogat for Spiseskeer.



Løverdag dén 5. Marts 1864.

Igaar gik Dagen hen uden mærkelige Begivenheder. Du 
husker vel, at jeg taler kun om Præstegaarden eller høist 
om Ullerup By og Sogn. Jeg besøgte Maren Langbro, Dorte 
Broled, Andres Lorensen og Kristian Bæk i Blans, som ligge 
syge mellem Soldaterne. Ogsaa blandt disse ere mange syge 
i Hals og Bryst. Peder Smeds Kone afskyr Preusserne endnu 
mere end min. Hun undgaar saavidt mulig Synet af dem. 
Han har været snild nok til at bjerge en Del Kartofler og 
lovede mig et P ar Skjæpper. Hos Villesen havde Preusserne 
plyndret slemt. Hans Forraad af Flæsk, Kjød og Kartofler 
havde de taget med Vold og dertil truet ham paa Livet. 
Han bor paa Hjørnet og har Feltvagt. Hvor den ligger, er 
altid Uorden. Paa Veien erfor jeg, der skulde være Gilde i 
Præstegaarden, hvilket der ogsaa var i Aftes. En Hauptmann 
v. d. Schulenburg standsede sin H est, rakte mig venlig 
Haanden, y tt rede sin Glæde over at se mig „gesund und 
m unter“ og fortalte, han var buden til Selskab i Ullerup 
Præstegaard. Dog forstod han meget vel min Ulyst til at 
bivaane disse Selskaber. Man tror sig forpligtet til at ind
byde mig, men ser naturligvis helst, jeg bliver borte. Jeg 
har én Gang deltaget og véd nu, hvorledes det gaar til. 
— Kristian Bæk tænkte ikke paa at blive syg, da han ved 

Preussernes Ankomst tog Kakkelovnen bort i den ene af sine 
to Stuer. Det skulde han ikke have gjort. Han mente at 
spare sit Brændsel. Nu maa han beholde Soldaterne inde i
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sin varme Stue, og de tø rre  deres vaade Klæder ved Kakkel
ovnen. Luften er neppe tjenlig for en Blodgangspatient, og 
B ræ ndet bliver b aare t ud af hans Lader til Smaafolk, hvor 
Soldaterne have fundet; Kakkelovne, men ikke Brændsel.

Idag fortæller Kawieckzinsky, at der er givet Ordre til at 
besæ tte Jy lland ; han  véd ikke hvorfor. Jeg oplyste denne 
agtværdige Mand om, a t vore Hjem m etyskere ere gemene 
Slyngler, lige upaalidelige, enten Slesvig skal være en Provinds 
af Preussen eller D anm ark, Folk af selv sam m e Slags som 
H ertugen af A ugustenborg. Eder, som de sværge idag, ville 
de bryde imorgen. Sundevedderne ere loyale kongelig dansk
sindede Mænd. Om Partistillingen i D anm ark kunde jeg ikke 
sige ham  Besked; jeg var kun slet og ret dansk Slesviger, 
ikke Politiker.

Min Ven! Vil Nogen tage Din Kappe, giv ham  Kjolen 
m ed! Disse V orherres O rd skulle tages ganske bogstavelig i 
Krigstid. H undrede Gange har jeg sagt: min Sjæl, vær ikke 
bekym ret over T ab  af timeligt Gods, og bliv ikke vred over 
Fornæ rm elser. Lad Glædens og Sagtm odighedens Aand, som er 
V orherres Jesu Christi A and bo i Dig! Det lykkes virkelig 
som oftest ved Guds Hjælp. Men saa er jeg en Dag lidt 
pirrelig, h ar ikke sovet godt om N atten. Fristelsen kommer, 
og jeg falder i den. I Middags m elder A vlskarlen: „Der
gaar H aup tm ann’ens O ppasser med vor Skjæppe, fyldt med 
vor LIavre, som han h ar hentet paa  vort Loft.“ Jeg gik over 
i Stalden. Der stod Skjæppen, endnu halv fuld af H avre, let 
kjendelig, thi vor H avre var høstet tvem oden. O ppasseren 
havde skjult sig foran en Hest. Jeg 'b lev  ham  vår, og 
spurgte, om han ikke fandt det rigtigt at henvende sig til 
mig om H avren, n aa r  han m anglede nogen. H an m ente, jeg 
havde tilladt ham  a t hente selv, da han forrige Gang var her 
i K vartér. Saa kom en Artillerist til fra en anden Stald. Plan 
udskjæ ldte mig for „A sloch“, truede min Karl med Hug, og 
bebreidede sin K am erat, at han var en dum Hund, der
vilde tillade Uvedkom m ende at snuse om i Stalden. Jeg
skulde prøve at rø re et H alm straa ovre i hans Stald, saa
skulde han prygle mig ud. Jeg kunde da klage til Kongen
af Preussen, om jeg  vilde. Det var dog temmelig grovt. Jeg 
gik noget ophidset ind og klagede til Preuss. Med hans Op-
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passer skulde jeg nok selv komme tilrette, men Artilleristen? 
H an havde allerede to Aftener i Træk truet med at brænde 
Præ stegaarden af; svirende var han sædvanlig, og nu skjældte 
og truede han mig uden Aarsag. Skildvagterne og flere 
Soldater vare mine Vidner. Preuss gik ud og holdt Forhør. 
Men jeg fandt ingen Vidner. Artilleristen, som var bleven 
haard t tiltalt, bad om Tilladelse til at tale. Den blev ham 
givet. „Jeg har blot yttret den Formening,“ sagde han, „at 
jeg raader for den Stald, som er anvist mig og mine Heste.“
Ser Du. Havde jeg nu af misforstaaet Patriotisme lagt mig
ud med de fremmede Officerer, saa kunde de nemt have 
hævnet sig ved at give mig i saadanne Meniges Vold. Nu 
erklærede Bataillonskommandøren mine Ord for sande og 
Karlens for Løgn, lod samtlige 8 Artillerister afmarchere 
med deres Heste, og lovede Skjændegjæsten at anbefale ham 
til Batterichefens særdeles Opmærksomhed som et høist misligt 
Subjekt. Saaledes endte den Krig; men jeg var mere mis
modig over min saa ofte tilbagevendende Opfarenhed end 
over Havretab og Skjældsord. — Siden Du ikke kjedes over 
min Beskrivelse af Tilstanden hos enkelte Familier, skal jeg 
med Fornøielse blive ved at fortælle. Enkelte nye Træk fore
komme hvert Sted. Saaledes blev jeg da med Degnen i 
Eftermiddag hentet ud til Peder Andresens ved Strandkanten 
i Balleskov for at christne hans Barn. Der laa hans unge 
Kone saa rolig og frimodig i sin Seng, saa det var en Op
muntring og Glæde for mig at se hende og høre hendes gud
hengivne, freidige Ord. Der var flere Naboer tilstede med
deres Koner, foruden Fadderne. I Bondegaarden herskede en 
Strandvagt paa 24 Mand, som afløstes hver Dag. Familien 
bor i Aftægtshuset hos Mandens Moder. Efter endt For
retning udvexlede vi vore Tanker og Følelser, idet vi med
delte hverandre Beretning om vore Trængsler og aandelige 
Erfaringer. Saa kom Gaasesteg og Vin paa Bordet. Christian 
IX’s Skaal blev drukket efter Barnets, og gamle Danmark 
vil blomstre længe, dersom vore Ønsker skulle gaa i Op
fyldelse, men Preussen og Dolzigeren ville faa Last og Skam. 
Da jeg kom hjem i Mørkningen havde Peder Smed søgt mig 
for at vise mig et Brev fra sin Søn paa Als. Regimentsmusikken 
havde spillet en Time i Præstegaarden. Burschen Bankoke
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havde hugget Svinene i Stykker og nedsaltet dem. Han var 
meget vel tilfreds med 4 for sin Umage. Oberst Alwers- 
leben gav mig Tilladelse til frit at benytte den forskandsede 
Kirke imorgen. God Nat!

Søndag den 6. Marts 1864.

En Aftægtsmands Lig skulde jordfæstes Kl. 12. Jeg bad 
Følget træde ind i Kirken, og jeg holdt Ligprædiken for det. 
Paa denne Maade anstillede jeg et Forsøg med Kirken, om 
det kunde gaa an at bruge den til Gudstjenesten. Men vi 
bleve afskrækkede ved Forsøget. De høie Brystværn, som 
formørkede Vinduerne, Skydehullerne i Murene, de nysgjerrige 
Soldater, Kirkens hele Uhyggelighed gjorde et nedslaaende 
Indtryk paa Præst og Menighed. Vi ville opsætte vore Sam
menkomster i Guds Hus til bedre Tider. Jeg spurgte Kule- 
graveren, som tillige er Bælgetræder, hvad han syntes om 
den katholske Gudstjeneste, som jeg endnu ikke har bivaanet. 
Han svarede, at Præsten havde en stræng Tjeneste. Flere 
Gange om Ugen skriftede han Soldater i 4 å 5 Timer. I Dag 
havde han derefter holdt stille Messe. Det var „grov kjæ vt“ 
(meget kjedsommeligt) at være i Kirken, for det gik mest med 
„Grimasser“, som Præsten gjorde for Alteret, medens Degnen 
ringede med en Klokke bag hans Ryg. Soldaterne vidste 
akkurat, naar de skulde falde paa Knæ og atter reise sig. 
Han forstod ikke saa lige Præstens Prædiken paa Stolen. Den 
var kort, og det gik raskt, saa han var nok en duelig Mand.
Til Slutning bad han, og ved visse Ord lød da et Brum som
af en Kornrensemaskine fra hele Forsamlingen.

Hjemme havde imidlertid min Kone bragt vsig selv i For
legenhed. Vore 6 Underofficerer havde kjøbt ind til et lille 
Gilde og overtalt hende til at lave deres Mad eller dog ind
rømme dem sin Skorsten til Brug. Men nu forlangte Offi
cererne ogsaa Skorstenen. De havde bedt Selskab og kjøbt 
Kjød til Boeufsteg om Aftenen. Underofficererne stode mod
faldne og haabløse. Paa Seir var ikke at tænke, og Skorstenen 
er lille. Det lykkedes dog at mægle Forlig med Officers- 
Oppasserne, og vor Kokkepige hjalp begge Parter til deres 
Ønskers Opfyldelse. — Snurrige Misforstaaelser fremkomme, idet 
Pigerne bestræbe sig for at fortyske og Soldaterne at fordanske
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deres Tungem aal. K vartérm esteren bad om en „Sack“, hvori 
han  havde b rag t Æ rter til Kjøkkenet. Lisbeth flyede ham  en 
„S ax“. En Soldat spurgte ved Døren, om „der P fa rre r“ 
boede her; hun viste ham  op til „F arveren“ i Byen. P reu s
serne kunne ikke begribe, a t m an vil kalde en „Eimer W asser“ 
en Spand V and, eller „das M ädchen“ P igen , eller en 
„Løffel“ Ske.

Et Eftersyn af G aardens T ilstand gav bedrøvelige Resul
ta te r. Det sidste Hø er fortæ ret for en Uge siden; H alm en 
svinder stæ rk t ved Soldaternes Ødslen med „L agerstroh“. 
En Lo er vel frigjort fra at bruges til H estestald, men Resul
ta te t af T æ rskningen blev til H alm ; Korn og Avner forsvinde 
om Natten. Køerne s taa  sig godt; de faa ikke andet end 
Byg og H avrekjærne. Til de m ange frem m ede H este gaar 
hver Nat ligesaa m ange Havreneg. W ienervognen og de 
øvrige Vogne bo stadig i Haven og paa G aardspladsen i denne 
øsende Regn. En halv Snes Favne tørt hugget Brænde er 
gaaet op i Luer. Den forfangne H est kan ikke gaa paa 
Benene. Med Drengen lister jeg mig ud i Mørkningen, sam ler 
Stæ ngerne sam m en fra L aderne sam t Hjulfælg og andet 
Gavntræ, faar det savet og stjæ ler det ind i Mørke, inden 
Soldaterne faar det opdaget og bortslæ bt. Saaledes vinde vi 
Brændsel til eget Brug for en Dag ad Gangen. Gud ske Lov 
for den rige Høst ifjor, for Overflødighed af grønt T ræ  og 
for Vaarens Nærmelse. Med Guds Hjælp stride vi igjennem  
til Maidag, og saa m aa dog Krigen være forbi. U nder Sang 
og Klang fra Officerernes og Underofficerernes Værelser gaa 
vi nu tilsengs, anbefalende os, vore Børn og vore fjærne 
Venner i Guds Varetægt.

Mandag den 7. Marts 1864.

O m kvartering. Inden vore H errer havde forladt Sengene, 
m eldte en F urér en G eneral med 19 Mand og nogle og tyve 
Heste, 13 Skrivere, T jenere og andre til Staben hørende 
Personer. Alle, General og A djutant indbefattede, skulle have 
fuld Kost, de Menige for 5 Lß eller 1 ^  R. M. om Dagen, 
Officererne efter Overenskom st. De sex O rdonnanser faa 
N aturalforpleining, hvilken de ønske at afgive til Kjøkkenet
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imod Deltagelse i de andres Kost. Natural-Leveringen bestaar 
i daglige Portioner af

a) Kjød, salt eller fersk, 15 Lod, eller 10 Lod røget Oxe- 
kjød eller 7 7 2  Lod Flæsk.

b) Brød, hver tredie Dag 5 Vi 77.
c) Gemyse, 6 Lod Ris, eller 7 7 2  Lod Helgryn, eller 15 Lod 

Bælgfrugter (Ærter, Lindser, Bønner) eller 15 Lod Mel, 
eller 3 77 Kartofler.

d) Salt IV2 Lod.
e) Kaffe, brændt, 1 Lod.

En Lieutenant med en Snes Mand fik ligeledes Kvartér 
i Præstegaarden som Vagt for Generalen. Jeg skrev min 
Regning til Officererne, 4 $  R. M. daglig for hver, lod spænde 
for og begav mig ud til en Træské-Fabrikant paa Lunds- 
gaardsmark, for at skaffe nye Træskeer til de mange Munde. 
Standset af en Skildvagt m aatte jeg vende om paa Veien. 
Dog lykkedes det mig at faa Pas i Byen af en Hauptmann 
v. Rosenzweig. Med dette Fribrev naaede jeg mit Maal. 
Derude var Kristen Bødker samme Morgen ved Døden befriet 
fra sine mangeaarige Lidelser. Den fromme Jesper Bertelsen 
var angreben af Lungebetændelse. Døren ind til hans Stue 
gik Nat og Dag. En Feltvagt paa 24 Mand laa udenfor, og 
vaade Skindpeltse vare ophængte i hans Stue. Endnu vare 
dog Husets øvrige Beboere raske, og den Syge gudhengiven 
og taalmodig, skjøndt uden Haab om Helbredelse under saa 
ugunstige Forhold. For 2 Mtf bragte jeg min Kone 81 Træ 
skeer tilbage.

De lystige Officerer vare borte, Betaling erlagt med megen 
Taksigelse og Haab om Atterkomst. I tre Timer havde vi 
Huset til Raadighed. Store Dynger Halm og Snavs bleve 
udfeiede fra Loftet; Trappegang og Forstue bleve rensede. 
Det var første Gang siden 12. Febr. at vi havde saa lang 
Tid til Rengjøring. De ophobede Masser af Gjødning uden
for Stalddørene og Halmbunkerne af det paa Gaardspladsen 
indkastede „Lagerstroh“ kunde vi derimod ikke magte. Jeg 
saa mig ikke i Stand til at efterkomme Adjutantens Ønske 
1 denne Henseende. Naar min Karl ikke er borte i Ægt med 
Heste og Vogn, bliver han beordret til Skandse- eller Vei- 
Arbeide med Hakke og Spade. Vil jeg have et Ærinde be-
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sørget i Byen, faar jeg være min egen T jener. løvrigt vandt 
A dju tan t Grach m it H jæ rte ved den Omhu, han  viste, ikke 
b lot for sine Folk og Heste, men ogsaa for mine Vogne, som 
han gav P lads i Skurene fremfor de militære. General Schmied *) 
er en aldrende og svagelig, derfor venlig og fordringsløs, 
Mand. H an bor med sin A djudant i Salen til Høire, og de 
have hver sit Soveværelse i de to tilstødende Kamre. Lieute
nan t O idtm ann bor i H avestuen, Skrivere og O rdonnanser i 
G jæstekam rene ovenpaa tilligemed T jenerne. M andskabet 
søger Ledighed efter Behag i Udhusene, og Vagtstuen er i 
Bryggerhuset „nach h in ten “.

T irsdag  den 8. M arts 1864 

Da jeg  i Morges efter en rolig N at og en sød Søvn for
dybede mig i Læsningen af Rom. 12, følte jeg  levende, hvor 
langt jeg er fra at lade Christi A and raade  i mit H jærte. 
H er sidder jeg omgiven af P reussere med sam m e R et som 
jeg til a t kalde sig Christne. Om F ortrinet kan kun H jæ rte- 
kjenderen dømme. „Jeg siger til Enhver iblandt Eder, a t han 
ikke skal tænke høiere om sig selv, end han  bør at tæ nke.“ 
„Vi m ange ere ét Legeme i Christo, men hver for sig ere vi 
hverandres L em m er.“ „Den, som gjør B arm hjærtighed, gjør 
det med Glæde.“ „Værer glade i H aabet, taalm odige i 
T ræ ngslen, varagtige i B ønnen.“ „Velsigner dem, som Eder 

é forfølge; velsigner og forbander ikke.“ „Laaner gjærne H us.“ 
„Betaler ikke Nogen O ndt for O n d t.“ „Hævner Eder ikke 
selv.“ „Dersom Din Fjende hungrer, giv ham  Mad; dersom  
han tørster, giv ham  D rikke.“ „Lad dig ikke overvinde af 
det Onde, men overvind det Onde med det G ode.“

Det er ofte ganske andre T anker, der opstige i min 
Sjæl, og Følelser røre sig i mit H jærte, vidt forskjellige fra 
dem, A postelen her betegner som F rugter af Vorherres Aand. 
De stakkels Soldater have i Almindelighed ingen Forestilling 
om A arsagen til denne Krig, bedrøvede over Skilsmisse fra 
Slægt og Venner, over Udsigten til Helbreds og Livs Forlis 
i frem m ed Land, længselsfulde efter H jem m ets fredelige Sysler. 
„Hvorfor ligge I her i Krig med vore Brødre og Sønner i

*) G eneral v. Schm ied b lev  allerede  A are t e fter s tille t ti l Dis? 
position m ed Pension. Red. Anm,



40

den danske Hær?“ „Vi ere kommanderede dertil,“ svare de. 
„I forlange Husly, Mad og Drikke af os, og gaa saa, styrkede 
ved denne Mads Kraft om Dagen paa Jagt efter vore Sønner, 
dem, I ville skyde som vilde Dyr.“ „Den, som befaler os at 
skyde, vil lade os blive skudte, om vi nægte Lydighed,“ 
svare de. — Disse Mennesker burde ikke hades, men beklages. 
Dog falder det saa tungt at vise dem Barmhjærtighed med 
Glæde. Jeg kan ikke som min Frelser græde over mine 
Fjenders Forblindelse og Ulykke, eller hengive mig og Mit 
til deres Velfærds Fremme. Men optræde de ikke med 
aabenbar fjendsk Hu, behandler jeg dem som Medmennesker 
og Medchristne.

Efter mine Formiddags-Besøg i Sognet, hvorfra jeg i Dag 
medbragte en værdifuld Foræring, nemlig en Hængelaas til 
Havre-Loftet, maatte jeg til at jævne Trætte i Kjøkkenet. 
Generalens Folk vare ikke tilfredse med Middagsmaden. En 
stor Bytter og en lille jødisk Skriver forsikkrede begge, at 
deres svære Arbeide i Krigstiden krævede en meget kraftig 
Næring. Den ene skulde skrive den halve Nat, den anden 
ride. Jeg mente, at sød Suppe var antagelig Formad, stegt 
Flæsk kraftig og nærende Tilmad. De vare derimod visse 
paa, at jeg aldrig bød mine Tjenestefolk sød Suppe, som ikke 
var kogt paa Kjød og Flæsk. Kvartérmesteren kom til og 
sagde høflig, men bestemt: „Keine Siissigkeiten, Hr. Prediger! 
wenn ich bitten darf“. Varmt 01 med Grød i, som var sat 
for dem i Aftes, vilde jeg vist heller ikke kalde Menneskeføde. 
Endelig „verständigten wir uns dahin, dass“ de skulde hv'er- 
anden Dag have Grynsuppe kogt paa Kjød og hveranden Dag 
Ærter kogt paa Flæsk. Dermed vare de veltilfredse.

Efter Middag gik jeg til Blans. Snue, Hoste, Hæshed, 
Blodgang har grebet om sig. Nogle Smaafolks Koner for
tjente noget ved at vaske Skjorter, 6 ß for Stykket. Baade 
Kursmeden og hans Kone laa syge, Skolelærerens Kone i 
Barselseng. Fem eller sex Soldaterkoner i Byen længtes 
naturligvis efter Underretning om deres Mænd. Kun én 
Blansinger er fangen og hjemsendt. Han forsikkrer med græ
dende Taarer, at han løb, saalænge han kunde for at naa 
tilbage med sine Kamerater, men snublede i Uføret og faldt. 
Stadfæstes denne Forklaring ikke senere, vil Manden være
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ilde faren her, hvor Hjemmetyskeri og Landsforræderi, fri
villigt Fangenskab og Mened er ét. Da jeg sad i Kroen og 
trøstede Hamanns Kone over Mandens Fraværelse i Krigen 
og Barnets Sygdom, traadte en Lieutenant Bennighausen ind 
og erklærede mig for Arrestant som mistænkelig Civilist. 
Vidnesbyrd af Husets Beboere, at jeg var Sognets Præst, 
toges ikke for gyldigt. Jeg appellerede da til General Schmied 
og forlangte at fremstilles for ham i Præstegaarden. Dermed 
slap jeg og fik det Raad ikke at gaa om i anden Parallel 
uden Pas.

En lang Jæger-Korporal fortalte mig i Aften, at en Øster
riger og en Kjøbenhavner havde ved Sankelmark først jaget 
Bajonetterne igjennem hinanden, derpaa grebet hinanden ved 
Haarene og bidt hinanden i Ansigtet. „De bleve rasende i 
Slagtummelen. Naar Dybbøl-Skanser blive tagne, faar ingen 

s Dansker Pardon.“

Onsdag den 16. M arts 1864.

Endnu ligger Staben her. Man skulde næsten tro, at 
General Schmied var sat ud af Virksomhed, siden han med 
sin Brigade stadig bliver saa langt fra Krigsskuepladsen, der 
nu er i Dybbøl-Sogn. For Dine Meddelelser om vor politiske 

' Stilling er jeg Dig Tak skyldig, og jeg ser naturligvis gjærne, 
at Du fortsætter dem. Brevene komme over Lybæk til Aaben
raa. Dér afhentes de tilligemed alle andre Breve og Aviser 
til Ullerup-Sogn af en preussisk Soldat. Staben sender hver- 
anden Dag Vogn til et derværende Magasin. Saaledes faar 
jeg adskillige tyske og danske Aviser. Disse læser jeg først 
og bringer dem siden tilligemed Brevene op til Krydeneren, 
hvorfra de fordeles til Adressaterne. Jeg har havt mange 
Sygebesøg at gjøre, undertiden i Ornat, naar den Syge vilde 
have Sakramentet. Sjælden bliver jeg hentet med Vogn. 
Min gode gamle Degn traver da med mig gjennem en Pladder 
af Snevælling. Daab hjemme i Husene og Begravelser paa 
Kirkegaarden falde jævnlig for. Kirken bruge vi hverken 
Søndag eller Hverdag. Derimod har jeg prædiket et Par 
Gange paa Præstegaardens Gaardsplads for en Flok tilsagte 
Veiarbeidere af Sognets Mænd og Karle.

Natten til de 40 Riddere havde jeg en farlig Tur. En
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Bonde kom ind Kl. 2 — Dørene staa  aabne — og bad mig 
strax  at følge med til hans gamle Fader, som pludselig var 
bleven dødssyg. Jeg stod op, iførte mig Præ stekjolen, gav 
Manden Brød og Vin, og nu gik det over M arker og Enge. 
Skildvagterne havde M anden paa Henveien u nderre tte t om sit 
Æ rinde, og de lode os passere; men jeg fik Støvlerne fulde 
af Snevand, og G aloscherne bleve siddende i Dyndet. Følgen 
var, at jeg fik en Forkjølelse paa  Halsen, som jeg endnu ikke 
er bleven kvit. Dagen efter var jeg  saa heldig at faa et P ar 
Vandstøvler tilkjøbs, hvorover jeg blev ligesaa glad som over 
det første P ar, jeg fik i m it o ttende A ar. Nu kan jeg dristig 
vandre gjennem  Veienes Uføre. Min Kone h a r væ ret syg, to 
af P igerne have væ ret syge, og endelig vor Karl. H an er nu 
i Bedring efter en let gastrisk Feber, paaført ham  af Over- 
anstræ ngelse, N attevaagen og Kulde. Flere preussiske Læger 
bør jeg give det Vidnesbyrd, a t de ikke alene villig have ind
fundet sig paa Opfordring, men behandlet de Syge med Omhu 
og givet fri Medicin. Betaling for Lægehjælp h ar kun én af 
dem m odtaget efter nogen M odstræben. — N aar jeg  sagde om 
Dørene, at de ikke blive lukkede, m aa dog Kjælder, Loft og 
Spisekam m er undtages. Forleden blev disse Døres Laase 
eftersete. Smeden erklærede alle de P reussere, han havde 
havt i Kvartér, for P ralhalse, Løgnere og Tyve. De laante- 
hans Redskaber, men bragte dem ikke tilbage. Nogle have 
rigtignok gjort det sam m e hos mig. Navnlig laane de Sække, 
Ankere og Flasker. De have b rag t mig Skriftens Ord ihu : 
„Giv. den, som beder, og tager Nogen Dit, kræv det ikke til
bage.“ Thi jeg har prøvet at kræve, men faaet Benægtelser 
og Grovheder for A nkere og Sække. — Af „Preussische S taa ts
anzeiger“ og „H am burger E isenbahnzeitung“ h ar jeg  set den 
Efterretning, som Dit sidste Brev stadfæ ster, a t D anm ark 
staar ene, sam t at Hr. Bismarck ikke kan slutte Fred med 
Danm ark, saalænge det beholder sin dem okratiske Forfatning. 
H ertugdøm m ernes Ligeberettigelse med D anm ark kan ikke 
indrøm m es af den Grund, a t de m ange danske Slesvigere 
ville vælge dansksindede Deputerede til Rigets Raad. A ltsaa: 
Krigen føres for at bringe Adel og Tyskhed til H erredøm m e 
i den danske S tat paa Ruinerne af borgerlig Frihed og dansk
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Folkelighed. Lykkes d e t, m aa vel Politiken blive preussisk 
i S tedet for nordisk, og saa er H r. Bismarck tilfreds.

I F redags bragtes en Mængde Bomber og G ranater syd
fra gjennem  G raasten. I Søndags prædikede den evangeliske 
P ræ s t i Kirken, som var feiet, men ikke befriet fra sine 
uhyggelige B rystværn, Skydeskaar, Palisader og Ulvegrave. 
Sam m e Dag fortalte Generalen, hvem jeg t r a f 'u d e  i Haven, 
a t vore T ropper ere træ ngte tilbage i Jylland efter tapper 
M odstand. Man venter at fange 5 å 6000 Heste, naar Ka- 
valleriet er forfulgt til et Indskibningssted. Det havde han 
hø rt i Løverdags ved en Diner hos P rins Friederich Carl i 
G raasten , hvorfra han som Foræ ring fra P rinsen m edbragte 
en Dyrekølle. Det havde voldet ham  megen Kummer at 
a rreste re  P asto r M ørk-Hansen i Felsted, der havde bevæ rtet 
ham  venlig, og fra hvem han  skiltes ved Sengetid med Tak 
og gode Ønsker. S trax  efter bragte en O rdonnans O rdre til 
h ans ufortøvede Afsendelse til H ovedkvarteret. Manden m aatte 
d a  i det skrækkelige Snefog tilbringe m ange T im er paa den 
korte V eistrækning. Efter et P a r  Dages Forløb blev han dog 
frigiven tilligemed sin Svoger og sin H uslærer. Dette skete 
den sam m e Aften soin Major v. Jena truede mig og gav mig 
H us-A rrest*). — I M andags gjorde A djutanten , Hr. Grach, sig 
en Fornøielse af at fortælle mig, hvorlunde P reusserne havde 
b o rtsn ap p et en Feltvagt paa 34 Mand. Uden at vide det 
havde de i Mørket befundet sig 3 å 4 Skridt fra Feltvagten. 
„Hvem d e r? “ In tet Svar. „Skyd!“ raab te  L ieutenanten, som 
sad i Tøfler, drak Kaffe og læste en Avis, idet han  slukkede 
sit Lys. H an undslap  i Mørket, men Tøfler, K aarde og Aviser 
blev gjort til Bytte. Et helt Kompagni danske Soldater skal 
være fanget ved Fredericia, og paa den anden Side ogsaa 30 
preussiske H usarer tagne af vore. — Mine stakkels Heste. De 
ere syge og kunne ikke blive skaanede. Hvad bryder man 
sig om en H ests Liv, n aar der spilles om M ennesker? Gid 
de vare døde! Saa blev Kristian fri. H an næ nner ikke at 
overlade H estene til en frem m ed Kusk, hvor forkom m en han 
end selv er, og næ ppe ret helbredet efter sin Sygdom.

*) Se: Slesvigske Tilstande og Stem ninger under den tyskq 
B esæ ttelse 1864. En Dagbog af M. Mørk-Hansen- Kbh. 1865.

Bed. Anm.
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Med forøget K larhed s traa ler Sandheden frem af Guds 
Ord under denne Tids T ræ ngsler. „Gudsfrygt m ed Nøisoni- 
hed er en stor Vinding. Sam ler ikke jordiske Skatte. De, 
som v i l l e  være rige, nedsænkes i daarlige og skadelige Be- 
gjæringer. Giver den, som beder. Min Fred giver jeg  Eder 
— ikke Fred i V erden.“ H vor anderledes dybt indpræge 
disse og lignende Ord sig i Sindet nu. Tæ nk blot, hvor 
tvære vi pleie a t være til at meddele og gjøre godt mod vor 
træ ngende Næste, n aa r vi have vor fulde Frihed. Men nu 
kan det nok være, vi levere rask ud, hvad der forlanges: 
Befordring, Foder, Husly, Mad, Drikke, Klæder, Lys og 
Brændsel. Vi ere nødsagede dertil og frygte ubehagelige 
Følger. Det. hjæ lper paa Villigheden. Og dog bilder man 
sig gjerne ind , at have et „godt H jæ rte“. Ja  — Gud 
bedre det!

Igaar ankom  en Mængde Foræ ringer fra W estphalen til 
den hervæ rende B rigade: Vin, 01, Cigarer, Oste, Punsch- 
Extrakt, bitter Lebens-Elixir, røgede Sild og flere gode Sager. 
Først tolder Divisionens, saa Brigadens, saa Begimentets, 
sidst B ataillonens Stab. Jeg tro r ikke, der bliver meget til
overs til K om pagniførererne og L ieutenanterne. Om de Me
nige faa en Portion med, er vist m ere end tvivlsomt.

Med stor Glæde b e te tte r A djutanten i Dag, hjem kom m en 
fra et R idt til Broager, a t „gezogene“ preussiske 12pundige 
K anoner have skudt fra Gammel-M ark over Vemtningbund 
og i 5000 Alens Afstand sat Ild paa Huse og B arakker 
indenfor Skandserne. Den gode Mand glemmer, at vi ikke dele 
Slesvigholstenernes Glæde over „forhaabet Befrielse fra det 
danske A ag,“ men tvæ rtim od føle den nye Træ ldom  tungere 
Dag for Dag. Nu m aa vi endog daglig levere M andskab til 
Forskandsninger, hvorfra m an agter a t slynge Død og Ulykke 
over vore Sønner og Brødre.

Torsdag den 17. Marts 1864.

Klokken er 10, og jeg  skal Kl. 11 op til Kirken tor a t 
begrave Liget af en Mand, som er død af Indkvartering. Den 
usunde Damp af vaade Klæder har dræ bt ham . Medens jeg  
har forberedt mig paa  Gravtalen i denne M orgenstund, h a r 
Døren uafladelig gaaet. En O ppasser: „A djutanten ønsker et
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Halsbind omsyet og gjort snævrere.“ Samme: „Et hvidt Bind 
ønskes paasyet Adjutantens venstre Kjoleærme.“ Soldater 
banke paa og bede om for 6 ß Flæsk, for 3 ß Flæsk, et halvt 
Fjerdingspund Smør, */2 ® kogt Kjød, en Kalvefjerding, en 
Kande Mælk til Risvælling, for 3 /3 Kanel og for 6 ß Sukker! 
En Underofficer: „En Kop The til en syg Mand, et Glas Mælk 
til en anden Syg!“ Furéren: „Et Forspand til Graasten!“ 
Sognefogdens Bud: „En Karl til Veiarbeide for Preusserne!“ 
Man vænner sig til det Uundgaaelige, og lærer at arbeide under 
idelige Afbrydelser. Jeg maa tænke paa mit Ophold paa 
Manø for en Snes Aar siden. Præsten var død, og jeg blev 
beordret derover fra Vestervedsted under Vakancen. Dér sad 
jeg med Enken, hendes Barn og en stor Hund i det lille 
Sovekammer, det eneste, som kunde opvarmes i den strænge 
Vinter, skrev Prædikener og underviste Konfirmander m. v. 
Det lod sig alt gjøre, fordi det maatte saa være. I Aften 
mere.

Medens jeg ventede en Times Tid paa Ligets Ankomst 
— med Tidsbestemmelser gaar det, som det kan i Krigen — 
og spadserede om paa Kirkegaarden, hørtes Kanonade og 
Geværsalver fra Øster-Satrup og Dybbøl. Paa to Steder 
steg Røgen i Veiret fra brændende Huse. En Mand i Byen 
vilde allerede sidste Nat have hørt Gevær- og Kanonskud. 
I Avnbøl skulde der være blæst Allarm i Nat, og megen 
Færdsel var iagttaget paa Veiene. Enkelte Vogne med Seng
klæder og Halm havde tydet paa Transport af Døde og 
Saarede. Da jeg kom hjem, red General Schmied bort med 
sin Adjutant. Hans Brigade rykkede frem til Reserve; to 
Brigader vare i Ilden. Bagage-Vognene stode tilpakkede, 
færdige til Flugt. Kl. 7 kom Bud efter Smørrebrød til Gene
ralen og Ordre til at pakke ud. Lidt efter hørte vi endnu 
et Kanonskud fra Skandserne. Skriverens Mening, at Preus
serne have taget nogle Skandser, er urimelig Snak. De Danske 
maa have gjort et Udfald og trukket sig tilbage under Be
skyttelse af Skandsernes Kanoner.

Nu har jeg talt med Generalen. Kl. 10 i Aften sendte 
han Bud ind og bad mig komme ind og ryge min Pibe hos 
ham. Han var i en urolig, bevæget Stemning. Uden at tage
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Del i Kam pen havde han  holdt paa sin H est og set Saarede 
blive ført bort i Mængde. Min Kollega, Krog-Meyer, og 
hans Kone havde hjulpet Lægerne m ed Afklædning, Forbin
ding, Vederkvægelse og O pm untring for de Syge, fortolket de 
danske Saaredes Forklaringer osv. De Danske havde for
søgt a t afbræ nde H use og Gaarde, hvori Preusserne vilde 
indkvartere sig. Fæ gtningen havde væ ret haard  og blodig. 
En B ataillonskom m andør Bauditz*) af vore var h aard t saaret 
og fangen b rag t til sin Fam ilie i F lensborg. Flere preussiske 
Kom m andører, som v. Schulenburg og v. d. Recke, vare saa
red e ; en L ieutenant havde et Skud gjennem  Brystet. Synet 
af de Lem læstede havde rystet M anden, og derfor træ ngte 
han  til Selskab. 5te Regim ent af vore var i Ilden, men om min 
Søn havde han in tet hørt. E fterhaanden lettedes hans H jærte, 
og han  begyndte a t fortæ lle om sine Bedrifter i den første 
slesvigske Krig, hvorlunde han ved Kolding havde kom m an
deret Slesvigholstenernes venstre Fløi og drevet Rye tilbage, 
ved Fredericia holdt sig i Skandse III ved Stovgaard og trukket 
sig tilbage med 40 danske Fanger, dog selv saaret. Endelig 
spurgte han  til K aptain H erm ann Ibsen i Sø-Etaten, og hans 
elskværdige Frue, D atter af K om m andør Wulff. Disse danske 
vare ham  kjære og uforglemmelige, siden han i 1842 som 
L ieutenant havde gjort Bekjendtskab med dem ved et Bad i 
N ærheden af D resden. Jeg skulde hilse Ibsen fra ham osv. 
Denne Dag h ar væ ret fuld af Frygt og H aab. Vi befrygte endnu, 
a t U dfaldet er mislykket.

Fredag den 18. Marts 1864,

Mon det ikke skulde være slesvigholstenske Overløbere? 
Der er set om tren t 400 danske Fanger i Dag i Graasten.
I S tedet for L ieu tenan tem e W irth  og Späth med 25 Mand, 
som Generalen havde sendt b o rt, h a r han taget Oberst 
Buttenbrock, A djutant, Lieutn. Baer og Lieutn. i Kavalleriet 
H eisler med 60 Mand ind til sig i P ræ stegaarden. A k ! Havde 
dog vore Landsm æ nd igaar havt bedre Lykke! Med hvilken

*) Major P. J. F. Bauditz af 4de Regimant, død af sit Saar 
den 30. April paa Flensborg Lasareth.

Red. Anm.



Fryd vilde vi have modtaget dem! Men vi ville bøie os taal- 
modige under ^Aaget og se Tiden an. En Flok Mænd og 
Karle samledes efter Tilsigelse. De vare, som sædvanlig, for
vissede om, at Preussere vare slagtede af vore i Tusindtal. 
Det falder aldrig en Sundevedder ind, at vore kunne vige for 
Fjenden uden ved Forræderi. En ung Gaardmand af vort 
Sogn, Johan Tomsen fra Stabel, skal være set i Spidsen for 
en Deling, kastende Preusserne ud af en Gaard i Satrup under 
H urra og fældede Bajonetter. Han er Korporal.

Soldaternes Koner og Børn volde mig nu Hovedbrud og 
Arbeide. I den sidste Maaned have de ingen Understøttelse 
faaet. Man har ikke kunnet indsamle Bidrag af Beboerne, 
og nogle af Sognets Forstandere frygte for at, have med 
Sagen at gjøre. Preusserne kunde jo betragte Hjælpen som 
fjendtlig Demonstration. Heldigvis har jeg nogle Hundrede 
Daler i min Kasse. Jeg lader Konerne komme til mig, eller 
jeg gaar til dem. De faar 4 om Ugen hver med Tillæg af 
2 F- for hvert Barn. Breve til deres Mænd, som ere i den 
danske Hær, skriver jeg for dem paa Tysk, og saa besørger 
General Schmied dem afsendte, naar han har læst dem og sat 
sit Stempel paa Konvoluten, — En Soldaterkone skulde i Dag 
have sit Barn christnet. Saa maatte jeg til Byen for at tale 
med Degnen. Den gamle Svigermoder bragte mig Anmel
delsen fra Blans, men hun kunde ikke vinde frem til Byen 
Ullerup, hvor Degnen bor. Saa m aatte jeg være min egen 
Dreng. Vor Stuepige er syg, Drengen er syg, de andre Piger 
have fuldt op af Arbeide, Karlen er tagen i Ægt til Aabenraa. 
Alle ville gjøre mig tilgode, hvor jeg kon aer hen. Degnens 
Kone lavede i Hast et Glas Grog. De. skulde jeg drikke 
midt paa Formiddagen for min Hæshed; Bagerens Kone 
stegte en „fattig B idder“, d. e. en Tvebak, stegt i Smør; den 
skulde ogsaa være god for Forkjølelse. Jeg gaar nu tilbys i 
et P ar Træsko. Dem har Bonden Jens Andresen klampet 
og hovet til mig, og dette Raad mod Forkølelse er det aller
bedste. — Du véd, jeg er en stor Elsker af Musik. Igjen i 
Dag havde vi meget smuk Musik i Gaarden af 53de Regiments 
Musikkorps. Besynderligt, at Tonerne ikke kunne naa til 
Hjærtet. Man skulde dog tro, Musikken som fri Kunst maatte
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virke ens enten Musikanterne havde preussisk eller dansk 
Mundering.

Løverdag den 19. Marts 1864.

Generalen sagde i Dag: Krigen har hidtil kun været for 
Børneleg at regne. Efterhaanden vil Artillerikampen tiltage i 
Styrke. Naar Dybbøl-Skandserne derved ere bragte til Taus- 
hed, vil Infanteriet angribe. — Jeg tænker, Skandserne lade 
sig ikke ødelægge. De ere hverken af Sand eller Grus, men 
gode, faste Lerbjærge.

De stakkels Beboere af Dybbøl By have fulgt det givne 
Raad og paa den danske Kommandos Opfordring forladt deres 
Hjem Ugen efter Tilbagetoget fra Dannevirke. Præsten 
flyttede med sin Familie til Sandbjerg, hvorfra han er bort
ført som Arrestant. Nogle af Bønderne, Husmændene og 
Haandværkerne gik til Als, flere til Broagerland, flest til 
Skjelle. Der have de snæver Plads, og mange af de Fattigere 
trænge til Penge og Levnetsmidler. Herredsfoged Fischer og 
Teglværkseier Dithmer paa Rennbjerg have offentlig gjennem 
tyske Aviser bedt om Understøttelse. Jeg havde anmeldt et 
Fedesvin, og i Dag havde vi den Glæde at se Bonden Klaus 
Klausen fra Dybbøl komme kjørende ind i Gaarden for at 
hente Svinet. Han havde haabet at træffe sin kjære Præst 
Bülow hos mig. Saa ringe sikker Kundskab om hverandre 
har man i en Mils Afstand. Jeg ved slet ikke, hvor Bülow 
er bleven af. Klausen fortalte, at der fra Bønder i Vester
egnen var tilbudt Fripladser og Foder til flere Kreaturer, end 
de flygtende Dyblinger vare i Besiddelse af. Jeg skrev derfor 
med ham tilbage til Herredsfogden, at han maatte tænke paa 
Ullerup. Der har nemlig begyndt at vise sig Fodermangel 
hos os. Jeg kan dog endnu baade hjælpe mig selv og andre. 
Et Hæs med 200 Traver Havre staar endnu urørt ved 
Gaarden. — RegimentsUege Dr. Lindner giver Haab om vor 
Piges Helbredelse. Hun lider af Hoste og Gjennemgang.

Palm esøndag den 20. Marts 1864.

I Stedet for Konfirmation, som hos os finder Sted paa 
denne Søndag, holdtes i vor Kirke først katholsk Gudstjeneste, 
derefter evangelisk med Kommunion. Kirken er endnu stadig
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i Skikkelse af et Blokhus. Det støder ikke Preussernes 
Følelse. Sognefogden bad jeg optage en Fortegnelse over de 
Kreaturer, som ønskedes paa Foder i Vesteregnen. Jørgen 
Mathisen af Snogbæk afhentede en Tilladelse fra Herreds
fogden til Skovhugst i Sandbjerg-Skov. Den var sendt mig 
igaar med Klausen. Mange Smaafolk mangle Brændsel til 
Indkvarteringen, og Bønderne tage vel ogsaa hellere af Grev 
Rewentlovs Skov. Regiments-Musik i Præstegaarden. Der
efter Besøg hos Soldaterfamilier i Blans. Kanonade hørtes 
forrige Nat og hele Dagen igjennem. Artillerikampen er 
altsaa begyndt.

M andag den 21 . M arts 1864.

Flyttedag: General Schmied, Adjutant Grach, Oberst 
Buddenbrock, Adjutant Baer, Kyradserlieutenant Heisler. 
Folkene betalte 1$. daglig for hver Person, Officererne 3 fy 4 ß .  
Alle erklærede sig vel tilfredse med Kvartér, Kost, Opvart
ning og Betaling. Vore tre Piger fik hver 8 $. i Drikkepenge. 
— Den katholske Præ st Müller havde just besøgt Folkene. 
Obersten, som er Protestant, sagde, at mange katholske Sol
dater raabte, da de saaPræ sten  den 17de Marts: „Vi have ikke 
faaet Absolution!“ Müller svarede: „Hvo, som falder for 
Konge og Fædreland, har sine Synders Forladelse og gaar 
lige til Himlen.“ „Længe leve Pastor Müller, H urra!“ lød det 
gjennem Rækkerne. Præsten roses som en uforsagt Mand, 
der altid ses blandt de forreste paa Kamppladsen. Heisler 
har flere Gange æsket min Erklæring, om Troen ogsaa gjør 
et syndigt Menneske salig. — „Ja, naar han omvender sig, 
fortryder sin Synd og beder Gud om Naade.“ — „Om det er 
Uret at søge Døden, for det gjør han .“ — „Lad det være. 
Døden og Dommen er ikke at spøge med. At søge Døden er 
tilsigtet Selvmord. Gjør, hvad der befales, men stil dem ikke 
hen som Skive for Skarpskytter!“

Kl. 12 gik den ene Stab, Kl. 4 ankom en ny: General 
v. Goeben og Adjutant, Lieutenant Kiemen med Tjenere, 
Skrivere og Ordonnanser, i alt 14 Mand, lige saa mange 
Heste, nogle Vogne, men ingen Soldater. Til vor Glæde 
erfor vi, at denne Mand hverken vil have Soldater eller Offi
cerer i sit Kvartér foruden de anførte, ikke engang en Skild-

4
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vagt. F uréren  græd ved a t om tale de lem læ stede Mennesker, 
han havde set paa L asare thet i Borup igaar. Hvad 0111 han 
kom hjem til sin gamle Moder, hvem han ernæ rede ved en 
lille Handel, berøvet Synet eller som Krøbling, uskikket til at 
føre F o rre tn in g en ! Generalen roste han for en ligesaa elsk
værdig som tapper og læ rd H erre, der var høit agtet af alle, 
lige fra Kongen til den menige Soldat. Ingen af vore Senge
fandtes lang nok for G eneralens Person. Der blev da redt
til ham  paa  Gulvet.

Min Vogn havde væ ret i A abenraa for den afreiste Stab,
som nu laa i Satrup  Diakonat. Den ene H oppe lider af Krop
og kunde ikke gaa længer. Den blev om byttet med vor for
fangne H est, og saaledes agedes videre til Satrup.

Jeg kom i Dag til A m tshuset, hvor vi have den Lykke at 
kunne henvende os til vor gamle A m tm and, K am m erherre 
Heltzen, som 178 Borgere have andraget om at faa afsat, 
men 495 begjæ rt a t beholde. Jeg tilm eldte ham  Kirkens, 
Skolens s^amt min egen T ilstand : at Skolerne ere Vagtstuer, 
Kirken et Blokhus, og jeg Høker. Officiel U nderretning om 
en Civil-Begjerings Indsæ ttelse h ar jeg ikke, Forordninger ere 
mig ikke tilsendte til offentlig Kundgjørelse i Kirken, og dér 
ville de ikke heller blive publicerede, eftersom vi ingen G uds
tjeneste holde. Tillige henstillede jeg, om han fandt det 
hensigtsm æssigt a t lade en Vognpark oprette i U llerup til 
Lettelse for dens og omliggende Byers ægtpligtige Bønder. 
Endelig bad jeg ham  om mulig at give mig Frihed for Æ gter, 
saa jeg  kunde bruge min Befordring til F orretn inger i Sognet. 
Bønderne kunne ikke lade mig hente, og jeg kan ikke holde 
ud at gaa tilfods om kring i det vidtløftige Sogn. Jeg har 
altid holdt af Heltzen som en god dansk M and; Em bedssager 
expederer han med H urtighed, Sikkerhed og megen Velvillie. 
Folkefrihed ynder han ikke saa lidt som den sundevedske 
Landbefolkning, og han holder fast paa Slesvigs Selvstændig
hed. Derfor h a r jeg  ikke givet ham  m in Stem m e til Bigs- 
raadet. Men gid vi nu havde Mænd som han ved Boret 
hernede. Vi skulde bære dem paa H æ nderne. Jeg bad ham  
glæde os med sin Nærværelse, som nu vilde være os dobbelt 
kjær.



T irsdag den 22. M arts 1864.

Jeg blev forundret ved at møde General Goeben og 
Lieutenant Kiemen, da jeg i Formiddags Kl. 11 gik til Kirke- 
gaarden for at jordfæste et Lig. De kom fra Gudstjeneste, 
som var afholdt af Pastor Leipoldt i Anledning af den preus
siske Konges Fødselsdag. Kirkepolden blev anden Gang fyldt 
af friske Regimenter, og Præsten holdt atter sin Tale, staa- 
ende paa det øverste Trin af Trappen op til Kirkegaarden. 
Den vilde jeg ikke høre paa. Jeg m aatte naturligvis vente 
med min Forretning, til den preussiske Præ st var færdig. — 
Sognefogden traf jeg efter Ligbegængelsen. Han lovede, om 
mulig, at holde mig fri for Æ gter et P ar Dage, for at jeg 
kunde faa mit Havre-Hæs i Hus, medens jeg har Frihed for 
Indkvartering; thi 14 Mand er jo for intet at regne. At vi 
ingen Mangel lide i Præstegaarden, kan Du slutte deraf, at 
jeg i Dag har solgt 5 Stk. fede Svin til en Kjøbmand, 
og derfor fyldt 110 i Kassen. Jeg tør ikke tænke paa at 
sende Dyrene til Ditlev Hansen i Flensborg, som nok havde 
betalt en større Pris. Kjøbmanden er fra Varnæs og skal 
selv afhente dem. Af Dit sidste Brev ser jeg, at min Søn 
Niels er antagen til Dragon. — Dagen har været stille og 
smuk, men ubehagelig ved den megen Stads for Preusser- 
Kongen. Min Kone fulgte med til Daab og Barselgilde paa 
Filipsborg-Mark. Dér hørte vi, som overalt i Sognet, det 
uafladelige Bombardement fra Broager. Vi gaa nu i Seng 
under Lyden af Dans, Sang, Taler og H urraraab inde fra 
Havestuen, hvor Skriverne, Tjenerne og Ordonnanserne lade 
Kong Vilhelm leve høit og længe; men vi saa ham heller 
hængt strax paajjjvor tykke Flagstang. Naar mon vi igjen tør 
heise Danebrog?

O nsdag den 23 . M arts 1864.

Nu begynder der at komme Orden i Tingene. Efter 
Krog-Meyers Forslag har General Goeben indført Natural- 
forpleining for Staben for at afværge Misforstaaelse og Mis- 
fornøielse i Anledning af Kost mod Pengevederlag. Vore 
Piger skulle koge Maden, fordi hverken Skrivere eller Ordon
nanser have Ledighed til at besørge den Forretning. Generalen 
og Adjutanten give hver 10 Sølvgroschen eller 2 $.10/3 i vore
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Penge daglig til deres Portioner af Naturalforpleiningen. Det 
faldt mig ind i Dag, at vi jo ere i den stille Uge. Næsten 
havde jeg glemt det.

Min Vogn afgik i Dag for Staben til Aabenraa. Dog har 
jeg nu Løfte om at blive afløst fra disse besværlige Ægter. 
I Morgen skal en Vogn møde og forblive i Præstegaarden til 
Stabens Brug. Kudsken skal have Naturalforpleining samt 
Hø, Halm og Havre til sine Heste fra Magasinet. Adjutanten 
spørger om tørt Træ  til Generalens Kakkelovn. Haves ikke, 
med mindre Brændsel-Laden skal nedbrydes og brændes. Nei, 
saa vil han skatfe noget Brænde leveret. Endnu i nogen Tid 
kan jeg dog nok tilveiebringe nogle tørre Stykker af den saa- 
kaldte Styd eller Hild, d. e. hvad I kalde: Hø-Stænget. Adjutanten 
underrettede mig i Aften om, at min Søn, som er Reserve- 
Lieutenant i 5. Reg., hverken kan findes blandt Saarede, 
Faldne eller Fangne i Berlingske-Tidendes Fortegnelse fra 
Træfningen den 17. d. M. Men Laurids Steffensen, Søn af min 
gamle Ven Degnen Steffensen i Aadum, Lieutenant ved samme 
Regiment, fandt en hæderlig Død i Kampen for Fædrelandet. 
Kiemen er en godmodig, naiv Lieutenant med en høi Mening 
om en Officers Værdighed. Han snakker op. „Krigen har 
ingen anden „Zweck“ for Preussen end at ordne Sagerne i 
Slesvig, og for Danmark slet ingen „Zweck“. Det er taabelig 
Halstarrighed, at de Danske ikke give efter. Nu har den 
danske Flaade faaet en „Schlappe“ : „en Mængde Matroser 
ere skudte, Skibe ødelagte af den lille preussiske Flaade, som 
tilsidst trak sig tilbage for Overmagten, da en ny Afdeling af 
den danske Flaade nærmede sig.“

Mange Besøg hos Familier i Blans overkom jeg i Dag 
under en kold Blæst fra Nordvest, og Tilstanden fandt jeg 
taaleligere nu, da Indkvarteringsbyrden overalt er formindsket. 
Soldaterkonerne ere glade over at faa deres ugentlige Penge
bidrag regelmæssigt. Flere havde faaet Breve fra deres Mænd. 
Kun én Mand vides at være død af Sygdom paa Lasarethe 
i Assens.

Skærtorsdag den 24. Marts 1864.

Kl. 1 i Nat. drønede 4 Kanonskud fra Alssund fra et for
biseilende Skib. Kanonade fra Skandserne har jeg ikke hørt
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i Dag. Ingen Gudstjeneste fandt Sted, men jeg christnede tre 
Børn i forskjellige Huse og besøgte desuden flere Familier. 
En Smaam and udtalte den fornuftige Tanke, at ethvert dansk 
Sogn maa selv rense sig for Hjemmetyskere, — „det kan 
ingen Regjering gjøre. Regjeringen skulde blot holde os fri 
for tysksindede Embedsmænd som Kancelliraad Fischer, vor 
Herredsfoged. Han og alle lignende Embedsmænd bør af
sættes, saa snart Krigen er forbi. — Hr. Bojsens Søn paa 
Ballegaard, „der Kielerjunge“, har opført sig saaledes her 
i Blans, at vi ikke ville taale ham efter Krigen. Krigs- 
Omkostninger ville Preussen og Østerrig selv komme til at 
bære, og disse Staters Anseelse vil faa et Knæk, som de ikke 
forvinde i Hast. De have regnet feil, da de tog sig for at 
kudske Danm ark.“

Gid Manden maa have spaaet ret!

Langfredag den 25. Marts 1864.

Den katholske Præst — en Graf v. Galn — prædikede 
fra Kirkegaardstrappen for en Masse katholske Soldater, som 
fyldte Kirkepolden udenfor. De Evangeliske gik til Satrup 
Kirke, hvor Menigheden heller ikke mere forsamler sig til 
dansk Gudstjeneste. — Skydningen fra de faste Batterier 
fortsættes hele Dagen. Divisions-Staben flyttede i Dag fra 
Bøgeskov til Snogbæk Præstegaard. — Mange Sygebesøg og 
en Daab blev foretaget. Jeg var Vidne til Udlevering af 
Furage til Heste, 3 Hø og l i 3/« ® Havre til hver Hest, i 
Fredstid 2 Hø mere og 2 S  Havre mindre. Ellers intet 
Nyt.

Paaskeløverdag den 26. Marts 1864.

Jeg er meget taknemmelig for den store Naade, Gud for
under mig, at være et Redskab i hans Haand til at yde 
mange betrængte Mennesker Trøst og Opmuntring. Min blotte 
Nærværelse bevirker glade Ansigter, og Synet af mig, naar 
jeg gaar forbi Vinduerne, jager Mismodet paa Flugt. Hjærterne 
oplade sig for Sjælesørgeren, som aldrig før, og Du skulde 
blot være Vidne til et Besøg hos en Soldats Familie, naar 
jeg kommer med Penge og Brev fra Manden. Hun ler og 
græder og lover Gud, sysler med Børnene, fortæller om sin 
Mand, deres Sorg ved Afskeden, sin Frygt, sit Haab. Gud
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bruger Krig til at bearbeide H jæ rtets Ager, a t den kan blive 
som en veldyrket Jordbund og m odtage Guds O rds Sæd. — 
Jes Boel fik i Dag Brev om, a t hans Søn ligger i Kjøben- 
havn, le tsaaret ved Midsunde.

Jeg saa mig i Dag om i D iakonatet, som jeg  har for- 
pagtet fra 1ste Mai d. A. Forpagterens Enke h a r beholdt et 
Pigekam m er bag Kjøkkenet. I de andre R um  husere Soldater 
„ganz nach Belieben“. H un klagede ikke. En A rbeidsm and, 
som  bor til Leie i hendes Bryggerhus, kan til Nød være Tolk, 
naar hun forhandler med Soldaterne. Medens jeg  holdt en 
Gravtale over Kristian Nissen fra L undsgaardsm ark , som 
Preusserne havde gjort „kapu t“ ved Os og Damp, Træ k og 
Kulde — brystsvag var han i Forveien — dundrede K anon
erne fra Broager uafladelig. Mine Venner, begyndte jeg, 
P reusserne banke p aa  A is’s Port. Om de kom m e ind er 
uvist. Men n aar Enker og Faderløse banke p aa  Himlens 
Port, er det vist, a t V orherre lukker op ; thi han har selv 
sagt: Beder, skulle I faa; leder, skulle I finde; banker paa, 
skal der oplukkes for Eder, osv. — En Mand af Ligfølget havde 
set et Brev fra Sønderborg, hvori der stod, a t min Søn ligger 
i K vartér hos Farver H ansen og h ar det godt. Det er m or
somt at iagttage, hvorledes Bagateller kunne saare dybere 
end grove Fornæ rm elser. En velhavende A ftægtsm and, hos 
hvem min Kone og jeg i Efterm iddag deltog i et lille Kaffe
selskab, følte sig m eget fornæ rm et over, a t en b ru ta l H aupt
m ann, som beboede hans forreste Stue, havde læ rt ham  at 
banke paa  sin egen Dør, førend han lukkede den op.

Der klages over slet Disciplin i 15de Reg. Nogle tilstaa, 
at Uorden har tiltaget siden Kom m andøren blev saaret ved 
Midsunde og den lystige P reuss afløste den alvorlige Francois 
i Kommandoen. Da vi gik hjem  gjennem  D iakonatets Have, 
sa tte  en Officer paa  sin Hest over Gjærdet til os. Det var 
Kawieckzinsky. Baade igaar og i Dag havde han forgjæves 
søgt mig i P ræ stegaarden. H an spurgte, om jeg  vilde m od
tage F ru  Biilow, min Kollegas Kone. Hun var utilfreds med 
sit. Ophold paa Sandbjerg efter sin Mands Bortførelse den 18de 
Februar og havde Grund til Misfornøjelse; thi hun var bleven 
slet behandlet a f Preusserne. Selv havde han  væ ret letsaaret 
17de Marts. Da vi med største  Glæde vilde tage imod Fru
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Bülow , vilde han ride til hende, indbyde hende i vort Navn 
og skaffe Befordring. Kort efter underrettede Krog-Meyer 
mig i et Brev om sam m e B egivenhed; endnu i Dag vilde han 
g aa  til Sandbjerg  og se til hende. H un var fordreven ud af 
Inspek tø rens Hus og havde taget sin Tilflugt til Skovfogden. 
Det er skam m eligt a t overfalde en forladt Kvinde, grusom t 
a t  berøve en Menighed sin Sjælesørger i en saadan  Tid, og 
saa  en P ræ st, der i den Grad er sin Menigheds Ven og Fader 
som  Bülow.

1ste Paaskedag den 27. Marts 1864.

Preussisk  G udstjeneste. Heftig K anonade fra B atterierne. 
„Folkets A vis“ af 24de og „Eisenbahnzeitung“ af 25de melde 
in te t Nyt. General Goeben m ener, der kan ventes F orandring 
i Løbet af en halv Snes Dage. H vilken? H an m ener ogsaa, 
a t der ikke tæ nkes paa Fjærnelse af P ræ ste r i de gam m el
danske Sogne fra Givilregjeringens Side. H an gav mig Passér- 
sedcfel til Satrup . Jeg gik derover m ed min Kone og Marie 
Engeil. Vi saa vore Venner Krog-Meyer og hans Kone for 
første Gang siden P reussernes Ankom st 12te f. M. De havde 
væ ret heldige m ed deres Indkvartering, men h aa rd t plagede 
nogle Uger før a f om strejfende Svire-Patrouiller. Nu boede 
G eneral Schmied hos dem.

Denne blev forundret over at se m ig; thi ude i Forposterne 
havde m an i Dag fortalt ham  to Nyheder, a t Kong Christian IX 
var i Skandserne, og — jeg  belagt med A rrest. Vi gik hjem 
i Regnveir. L ieutenant v. d. H orst havde væ ret dér for a t 
hilse paa os, m aaske a tte r i F ru  Bülows Anliggende. Krog- 
Meyer havde i Form iddags set en Vogn komme fra Sandbjerg 
gjennem  S atrup  med en Dame; han troede, det var Fru 
Bülow, og at hun var taget til F lensborg for at kunne be
søge sin Mand i hans Fængsel.

Jeg gik ind til Generalen, takkede for Passet og afleverede 
det, som Skik er. Det gjald t kun for én Dag. H an bad  mig 
tage P lads og spurgte til mine Børn. Da han hørte, jeg har
en Søn i S ingapore og en D atter i Kina, tog han  Anledning 
til a t m eddele mig en mærkelig Skildring af sin Svogers 
Levnetsløb i hine fjærne Egne. Et begavet ungt Menneske, 
R othenburg, underviste ham , da han var 5 å 6 A ar gammel.



56

Fortvivlet over cn ulykkelig Kjærlighed lod han sig hverve i 
Holland og gik som Soldat til Batavia, avancerede dér til 
Korporal og Lieutenant, gik over i Civil-Embede og steg om
sider til Resident i et Distrikt paa 60 å 70,000 Indvaanere. 
I denne Stilling m aatte han ikke være ugift, men ægte 
en eller flere Kvinder af ansete Hedninge-Slægter. Ved For
flyttelse til andet Distrikt bleve Hustruerne tilbagegivne 
til deres Familier, og nye Giftermaal m aatte indgaas med 
derboende Høvdinges Døttre. Saaledes var han anden 
Gang gift. En ung Hollænder paa hans Kontor forelskede 
sig i hans Kone. Han bemærkede det, kom sin Ungdoms- 
Kjærlighed ihu, udspurgte Kontoristen, som ogsaa vedgik sine 
Følelser og tilbød ham Konen, hvis han kunde skaffe ham en 
anden passende, af god Familie. Lyksalig reiste denne paa 
Opdagelse og fandt en Høvdings Datter, hvis Fader fandt sig 
hædret ved Tilbudet. Sex Maaneder efter Æ gteskabet maatte 
han paa Grund af Forflyttelse sende sin Kone, frugtsommelig, 
tilbage til hendes Fader. Efter 20 Aars Tjeneste reiste han 
til Evropa med Permission, men kunde efter Tilbagekomsten 
ikke længer taale Klimaet og lever nu som Pensionist i sit 
Fødeland Hannover, gift med General v. Goebens Søster. Men 
Sønnen, med hvilken hin fraskilte Kone gik frugtsommelig, er 
nu 19 Aar gammel og Radjah eller Høvding efter sin Morfader 
over en Stamme af Indfødte. — Det var et mærkværdigt 
Levnetsløb og dobbelt interessant, hvis det Tillæg er sandt, 
at Rothenburgs ulykkelige Kjærligheds Gjenstand var Goebens 
Moder, og at han nu har faaet hendes Datter til Kone. R. 
beskrives af Andre som en høist fortræffelig ældre Herre, 
hvis Kone er en Snes Aar yngre end han, og lever lykkelig 
i sit Ægteskab.

2den Paaskedag den 28. Marts 1864.

Biskoppen i Münster har givet de herværende katholske 
Præster Fuldmagt til at fritage Soldaterne for Faste i Krigstid. 
Nogle have maaske ikke hørt om denne Frihed; thi jeg har 
mødt Ordonnanser med Fisk, som Officerer skulle nyde i 
Fasten. Jeg tror forresten, at de gode Mænd hjemme spise 
sig mætte i velsmagende og kraftige Kjød-Retter og nyde saa 
en Fisk ovenpaa: det kan godt kaldes Faste. En morsom 
Ende fik Striden i Fredags mellem Lænsfogdens Kone i Avnbøl
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og en Hauptmann. Fisk havde han; nu skulde hun skaffe 
den kogt i Laurbærblade. De vare ikke til at faa, paastod 
Konen. Hun skulde skaffe dem, forlangte Hauptm ann’en. 
Saa kaldte hun paa sin trædske Ægtefælle, der véd at be
handle Preusserne med en ubeskrivelig Blanding af Høflighed 
og Grovhed, saa de frygte ham og helst undgaa ham. „Om 
Forladelse, Hr. Hauptmann! vi have virkelig ingen Laurbær, 
og i Avnbøl ere de ikke til at faa. I Dybbøl skal der være 
Forraad. Vil Hauptmanden hente nogle derfra, skal min Kone 
gjerne bekrandse alle Torsk og Flyndere i hele Avnbøl-By 
med Laurbærblade. Jeg beder meget om Forladelse; uvillige 
ere vi ikke, men de Militære have selv afskaaret Veien øster- 
p aa .“ Saa taug H auptm ann’en og gik ind.

I Morgenstunden hørtes stærk Skydning fra Ragebøl og 
Dybbøl, og man saa Røgstøtter over Kamppladsen. „Naar 
skal dog Krigens Ødelæggelser ophøre?“ spurgte jeg Goeben, 
som lyttede ude i Gaarden. „Alle Magters Interesse for Fred 
m aa snart føre til en Forandring,“ yttrede han, „om end 
Krigen fortsættes endnu i nogen T id .“ — „Hvad er dog 
Grunden til vore Folks Uheld i Træfningerne?“ — „Fordi 
deres Forpostsystem er forældet og mindre hensigtsmæssigt 
end vort, og fordi de har mange ældre og sværtklædte Folk,
der bevæge sig langsommere end vore, men fremfor Alt
Bataillonernes Fordobling lige før Krigen.“ — „Venter De at 
tage A ls?“ — „Ja — i 40 Baade, af hvilke hver rummer 15 
Mand, kunne vi fra Ballegaard sætte 600 Mand over i Nattens 
Stilhed og opstille dem under Beskyttelse af Landbatterier, 
indtil en større Styrke er overført med nogle Feltbatterier. 
Saaledes kan Als tages i Ryggen af den danske Hær, medens 
et Angreb sker paa Skandserne, og Sønderborg bombarderes. 
Manøvren kan naturligvis mislykkes ved Mellemkomst af 
Kanonbaade og Pandserskibe. Træskibe ville næppe for
hindre os.“ Denne intelligente og humane Mand forekommer
mig at være en af vore farligste Fjender. Naar jeg ser, hvor 
arbeidsom, aarvaagen og utrættelig han er, undrer det mig . 
ikke, at man har gjort ham til General i en Alder af nogle 
og 40 Aar. Vi kunne takke ham for det betydelige Tab, vi 
led 17de Marts. Han er allevegne selv paafærde; han opdagede 
strax, at det var de Danskes Forsæt at gjøre Ragebøl og



58

Avnbøl ubeboelige for P reusserne ved at afbræ nde Husene. 
H an allarm erede over hele Linien og tilveiebragte i en F a rt 
den Styrke, som behøvedes til a t overvælde de A ngribende. 
H an ta ler altid rosende om vort Folks Mod og Dygtighed. 
Denne Krig interesserer ham  kun lidt; han prøvede hellere 
Preussens Arm é ligeoverfor Russere, F ranskm æ nd eller — Øst
rigere. Thi Venskabet er ikke meget oprigtigt mellem de to 
allierede Armeer.*)

Senere da Generalen kom hjem fra en Udflugt, fortalte 
han, at en skarp Fæ gtning havde i Dag fundet Sted ved 
Skandserne, og a t P reusserne havde lidt betydelige Tab. 
løvrigt stod nu en Konference for Døren, dog uden Vaaben- 
stilstand  eller foreløbig O verenskom st om nogetsom helst. — 
To Gange i Dag h a r jeg for en lille Forsam ling om kring mig 
forkyndt Guds Ord, nemlig ved to gamle og svage Æ gtefolks 
K om m union og ved et Barns Daab, begge i Avnbøl. Der 
sagdes, a t Soldaterne havde tet sig yderst nedslagne i Dag i 
deres Kvarterer.

Tirsdag den 29. Marts 1864.

To glædelige og én bedrøvelig Nyhed har jeg  i Dag a t 
berette. Jeg h ar begyndt mit F oraarsarbeide i Haven med 
a t beskjære T ræ er og Buske, grave og lægge G harlotter og 
Kartofler. Krog-Meyer, min kjære Ven og Præ stenabo, har 
besøgt mig med sin H ustru . Disse to Begivenheder havde 
re t oplivet og vederkvæget mig, da A djutanten i Aften kom 
ind m ed den Melding, a t Generalen havde faaet Befaling fra 
H ovedkvarteret til at forbyde mig al Omgang med mine 
Sognefolk. A arsagen vidste han  ikke saa lige; men det hed 
sig, jeg  havde Breve fra den danske Krigshær, navnlig fore
vist et om en dansk Soldats Død. „Skal jeg da igjen være 
Fange i mit eget H us? Skulle Børn ikke døbes, Lig ikke 
jo rd fæ ste s?“ — I P ræ stegaarden  turde vel døbes, og, ledsaget

/ . 18 tis *) August Carl Friedrich Christian v. Goeben blev Aaret efter 
Divisionsgeneral og deltog som saadan i Krigen 1866. 1870 blev
han Chef for et Armékorps og under Krigen med Frankrig Chef for 
1ste Armé. Død den 13. November 1880.

Red.  Anm.
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af Furéren, var det vel ikke umuligt, a t jeg kunde gaa til 
K irkegaarden. H an vilde spørge Generalen.

Men jeg  ved nok, der opføres B atterier p aa  hver Side af 
Ballegaard. A nstalter til Overgangen m aa jeg ikke være Vidne 
til. Den vil aldrig lykkes!

Onsdag den 30. Marts 1864.

Gud ske Lov! A rbeide i Haven forbydes mig ikke. Vagt 
holdes ikke p aa  G aarden. Ingen Soldat er beordret til a t 
passe paa mig. Folk gaa frit ind og ud, n aar de komme for 
a t tale m ed mig. Jeg skrev til A m tm anden, a t jeg ikke 
kunde besørge K undgjørelsen af offentlige Forordninger, hvis 
saadanne tilsendtes mig, og ikke tjene to H errer. H er befaler 
Generalen.

Nogle Soldater b rag te  i Dag et P a r H este og en Dreng 
fra Hellevad. De hilste fra Preuss, som laa syg paa  Filips- 
borg og bade om min W ienervogn til Laan for a t tran s
portere H aup tm ann’en til L asarethet i Flensborg. Den stakkels 
Dreng græd. H an havde hverken Penge eller Havre, havde 
nu ligget tre  Uger i Æ gt og m aatte ikke komme hjem. Katrine 
paa Filipsborg havde givet ham Mad; jeg laan te  ham  Penge 
og 1 Td. H avre; L aanet vil hans H usbond betale, lover han, 
og derom næ rer jeg heller ikke m indste Tvivl. Alle Danske 
hjælpe og tjene hverandre med Redebonhed i denne Tid. 
Penge og Gods taxeres desuden ikke høit. Det er en af 
Krigens Velsignelser, a t Gudsfrygt, Kjærlighed, T roskab under
graver G jærrighed og voxer den over Hovedet. Jeg raadede 
Drengen til daglig a t plage Sognefogden med G raad og Klager, 
til han skaffede ham  Afløsning. Soldaten lod ham  sidde op, 
men tog selv Tøm m en og piskede p aa  de m agre Heste.

Folk fortalte  i Dag, a t en Spion ved Navn Tom as 
Tomsen var fanget af P reusserne. Det skulde dog aldrig 
være min Avlskarl, som gik til Sønderborg i Begyndelsen af 
Februar for a t stille sig til Kongens T jeneste?

L ieutenant Kiemen fortalte, a t tre  M atroser havde forsøgt 
Landgang ved Blans. Den ene fik et Skud gjennem Næsen. 
De foregav a t have feilet Veien og anset Landet for Kysten 
af Als, men vare uden Tvivl Spioner.
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Torsdag den 31. Marts 1864.

Generalen meddelte mig efter mit Ønske s k r i f t l i g t  For
bud mod at forlade mit Hus. Mulig kunde jeg faa Brug for 
dette Dokument enten overfor Medlemmer af Menigheden eller 
overfor Visitatoriet. Han fortalte mig, at to danske Spioner 
vare paagrebne, Militærpersoner, som fra Nørrejylland vare 
gangne herud for at iagttage Foranstaltningerne til Overgangen. 
Ved en Parlam entær havde man forvisset sig om, at de vare 
udsendte af Overkommandoen. Nu vilde de blive behandlede 
som Krigsfanger og sendte til Magdeburg. Egentlig skulde 
de efter Krigsloven hænges!

For en Enke henvendte jeg mig til Generalen. Hun
havde ikke Halm, og de indkvarterede Soldater forlangte,
hun skulde skaffe noget til Natteleie. Han svarede meget
forekommende: „Jeg har kun Ret til at udskrive fra Maga
sinet i Graasten til Brug for Leiren. Men endnu i Dag vil 
jeg ride til Overgeneralen og bede om Tilladelse til at gjøre 
det samme for betrængte Bønder, og jeg haaber inden Aften 
at kunne opfylde Enkens Ønske.“

Til Kirkegaarden blev jeg i Dag ledsaget af Furéren, der 
ogsaa fungerer som Skriver. Generalen vidste næppe, om 
han turde lade mig gaa ud paa denne Maade.

Der har været stor Uro i Leiren. Generalen var hele 
Dagen paafærde, kjørte ud, red ud, kjørte atter ud og kom 
først hjem Kl. 11 i Aften, og det tilfods.

Kronprinsen af Preussen besøgte i Dag Generalen. Mens 
han underholdt sig en halv Time med Generalen og trakterede 
ham med Chokolade af sit Flaskefoder, spadserede hans 
Følgesvende udenfor paa Gaardspladsen. Paa samme Maade 
gik det til forleden, da en gammel Prinds Albrecht besøgte 
ham. Ellers lever Generalen stille og indgetogen. Et Par 
Gange daglig rider han ud, og hjemme læser og skriver han 
uafladelig, medens Adjutanten ligger paa Sofaen og ryger 
Cigarer.

f Aften var Adjutanten ene hjemme. Han gik ind til os 
og blev siddende, til Generalen kom hjem. Saa roser han 
den preussiske Regjering, laster de smaa tyske Stater og deres 
Demokrater. Enhver Demokrat vil han koldblodig skyde ned, 
om det saa er hans Forlovedes Broder. Om Goeben fortalte
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han, a t han 24 Aar gammel efter 5 Aars Tjeneste i Don 
Karlos’ Hær var bleven Oberstlieutenant. Da Krigen var endt 
uheldig for Prætendenten, vilde han ikke indtræde i Fremmed
legionen, men foretrak at vandre pengeløs gjennem Frankrig 
til Strasborg, hvor han ankom med forrevne Klæder og 
forslidte Sko efter 3 Ugers March. Øvrighederne havde for
synet ham med nogle Skillinger fra Sted til Sted. Men han 
havde lidt Hunger og søgt Natteleie paa Markerne. Til at 
tigge kunde han ikke bekvemme sig. Nu spillede han ikke 
Kort og raadede Andre derfra. Men i sin Ungdom havde 
han bortspillet en Formue af 30,000 preuss. Daler. Siden 
havde han igjen været i Spanien, udsendt af den preussiske 
Konge, til hvis Stab han hørte. Med O’Donnel havde han 
deltaget i det marokkanske Felttog. Hjemme levede han stille 
og arbeidede paa et Værk om Spanien; han var gift, men 
havde ingen Børn. Nu var han 47 Aar gammel, yngste 
Generalmajor af Aar og havde dog været fire Aar i denne 
Stilling.

Jeg spurgte Adjutanten, om ikke Foermændene kunde 
faa Naturalforpleining for deres Personer og Heste; det var 
undertiden meget vanskeligt at forskaffe disse Kvartér, Stald
rum og andre Fornødenheder. Det vidste jeg af Erfaring. 
Min Karl havde paa Ægtreiser brugt mange Penge til Føde
midler og Havre, naar han laa langt fra Hjemmet, og saaledes 
gik det flere. Adjutanten forbausedes over denne Besværing, 
gik op paa Kontoret og hentede Leveringslisten, hvorpaa de 
daglig udleverede Portioner stode anførte til Foermændene 
og deres Heste. Der havde vi den store Forskjel paa Theori 
og Praxis og Bevis paa Papirets Taalmodighed. Det finder 
sig i at lade sig bruge til lutter Løgn.

Kanonaden hørtes hele Dagen fra Batterierne.

Fredag den 1. April 1864.

„Den er svær, men den kan ta ’es,“ sagde vore Soldater 
i forrige Krig om Rendsborg. Med den samme Tro gik jeg 
preussisk Indkvartering i Møde. Gud har hjulpet i to Maa- 
neder; vi gaa med Frimodighed ind i den tredie. Krigen 
vil, som alt Timeligt, faa en Ende, og den som raader for alt, 
er Barfhhjærtighedens Fader, vor trofaste Skaber. — Dagen
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begyndte med et godt Varsel. Den første Mand jeg saa, var 
Asmus Asmussen af Avnbøl; hans forstandige og venlige 
Aasyn gjorde mig godt. Hans Nabo tjener Kongen, og han 
skulde bestille en Ligbegængelse for den Fraværendes Kone, 
hvis Barn er afgaaet ved Døden. Vi gik over til Generalen, 
der tillod min Udgang under militær Ledsagelse.

Tre Soldaterkoner kom efter Ugepenge; de passerede frit 
ind og ud.

Med Sognefogden gik jeg atter til Generalen for at faa 
Anvisning paa Sengehalm. Sognefogden havde været i Blans 
for at forsegle Efterladenskaberne i et Dødsbo. Derfra var 
han indkaldt til Forhør af Officerer i Nabolaget. Denne 
skærpede Paapassenhed tyder paa forestaaende Begivenheder. 
Præsten Schleppegrell i Broager siges at være forsvunden, 
og siden hans Bortgang skyde de Danske stadig efter Krudt
kammeret paa Gammelmark.

Brev til Amtmanden afgik med Stabens Vogn til Aaben
raa. Generalen gav Tilladelse.

En Mængde Soldater af 60de Regiment mylrede ind i 
Gaarden og Haven. De larmede og fordrede med Heftighed 
Befordring til Broager. Klokken var tre, og de havde m ar
cheret fra Broager til Blans og omkring ved Stranden i otte 
Timer. Nu kunde de ikke gaa længer. Jeg gik til Generalen, 
og han afviste dem.

Fire forvildede Soldater indfandt sig i Aften Kl. 8 og 
fordrede Mad og Natteleie. Adjutanten viste dem bort. Da 
han havde talt med Generalen, kom denne over til mig. Han 
ynkedes over dem og bad min Kone, om mulig, give dem 
Kaffe, Brød og Natteleie; men de vare allerede borte.

Beboerne i Blans have m aattet rømme flere Gaarde, 
medens Batterier anlægges. Soldater som Bønder mene, at 
Overgangen til Als skal forsøges i Nat.

Havde vi ikke havt Generalen hjemme i Dag, tror jeg, 
at Præstegaarden var bleven udplyndret.

Bombardementet blev fortsat.

Løverdag den 2. April 18G4.

Overfarten skete ikke sidste Nat. I Dag ere Skildvagter 
posterede paa Korsveien mellem Præstegaarden og Ullerup.



Til B lans m aa ingen passere uden Pas. 1 Form iddags den 
sædvanlige K anonade; i E fterm iddag uafladelig Rum len af 
tungtlæ ssede Vogne ad Blans til. P igerne have set Baade 
paa  Vogne. Bagerens Pige fik i Mørkningen med megen 
Vanskelighed Lov til at passere forbi D ragonvagten paa 
Korsveien for a t hente Mælk i P ræ stegaarden , men hun 
skulde ikke glemme a t sige til P ræ sten  fra D ragonerne, at 
han var en fordøm t, forræderisk Hund. R ebslager Klausen 
græd forleden af H arm e. Soldaterne i hans H us drille ham  
n aa r jeg  gaar forbi i O rnat, ved at sige: denne sorte Spion 
skal hænges i Morgen.

I Aften kom A djutanten ind for a t klarere sin Regning. 
F o r 13 Dage betalte  han 13 -Hbf 68 ß  R. M. og for 177 Tobak 
S  % 3  ß .  „I Morgen gaa vi til Als, og Generalen beder om 
en Kop Kaffe Kl. 2 i Nat. Sønderborg have vi bom barderet i 
Efterm iddag, for a t bortlede Deres Landsm æ nds Opm ærksom 
hed  fra H ardeshøi. U nder Beskyttelse af vore faste B atterier 
ved Ballegaard overføre vi en eller to Eskadroner, 3 Felt
batterier og 26 Batailloner. Vi vilde allerede igaar have 
gjort det, men det b læ ste for stæ rkt. P aa  Als ville de Danske 
enten trække sig tilbage eller offre A rrieregarden som ved 
Oversø, eller de ville slaas, og saa miste de tre  Fjei-dedele af 
Hæren. Pandsersk ibet R olf Krake er den eneste mulige 
H indring. Skandserne kunne vi ikke tage, før Vandet er 
borttø rre t eller afledet ved Dræning fra Løbegravene. De 
staa  enten fulde af Vand eller af en Vælling af Mudder. 
Skulde vi ikke naa Als, ønsker Generalen igjen a t tage sit 
K vartér her i P ræ steg aard en .“

Han lo af min Ukyndighed i K rigsforetagender, da jeg 
svarede: „Dersom De ikke ligger paa Havsens Bund, ville vi 
se Dem her igjen i M orgen.“

Prinds A lbrecht, en aldrende H erre, med uldent Tørklæde 
om Halsen, h ar i Dag besøgt Generalen.

Luerne fra det bræ ndende Sønderborg slaa høit i Veiret. 
Dersom nu Gud straffede os og sendte Søvnagtigheds, F o r
virrings og Modløsheds Aand over vore og gav Preusserne 
Lykke! I M ørkningen var Veiret stille. Nu begynder Nord
vesten at røre sig.
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1ste Søndag efter Paaske den 3. April 1864.

Forsøget er mislykket! Kl. 6 kom Folkene, KL 7 Adju
tanten, KL 8 Generalen, alle skidne og vaade, forfrosne og 
forjaskede. Da jeg i Morges KL 272 tog Afsked med Goeben, 
syntes han ikke at nære saa lyse Forhaabninger som hans 
Adjutant. „Jeg kan ikke ønske nogen Ulykke over Dem per
sonlig,“ sagde jeg, „men alle mulige Uheld over Deres Fore
havende.“ „Tak for Deres venlige Følelser for mig,“ svarede 
han, „opfyldes Deres meget naturlige andet Ønske, har De 
os igjen i Morgen inden Middag.“ — General Wrangel var 
kommen ridende fra Flensborg KL 2 og var reden tilbage 
KL 5. Nogle Timers Forsøg havde overbevist Kommandoen 
om, at Planen m aatte opgives. Paa tre sammenheftede Pon
toner skulde Kanonerne overføres. Det vilde ikke gaa. 
Strandveien til Ballebro var belagt med Gjødning for at 
hindre Larm, men Tummel og Spektakel kunde ikke undgaas. 
Blæsten tog til, og Baadene kæntrede. At Forsøget ikke skal 
fornyes, slutter jeg deraf, at den saakaldte østerrigsk-preus- 
siske Flaade i Dag kjøres op fra Blans og transporteres bort. 
Efter Middag red Generalen ud. Lieutenant Kiemen spurgte, 
om jeg vilde have Bud med til min Kollega i Satrup. Jeg 
gav ham et Brev. I Aften bragte han Hesten [tilbage fra 
Krog-Meyer; han satte sig og begyndte at snakke: General 
Schmied bor hos Krog-Meyer, som ogsaa har Husarrest. Schmied 
spiser ved hans Bord, men han forbyder ham at tale Dansk 
til sin Kone ved Bordet. Han maaHkke tale til sin^Tjeneste- 
karl uden i Schmieds Nærværelse og paa Tysk, ikke gaa ud i 
Haven uden fulgt af en Soldat, slet ikke foretage nogen 
Embedshandling. Omtrent 80 Personer fra Strandkanten, 
deriblandt Pastor Biilows tre efterladte Tjenestepiger, har 
Generalen ladet drive sammen fra Huse ved Alssund i Satrup- 
Kirke, hvor de i Dag have lavet Mad i den ene Ende af 
Kirken, medens evangelisk og katholsk Gudstjeneste vexelvis 
fandt Sted i den anden Ende. Nu maa han beskikke Soldater 
til at malke de forladte Køer, fodre og vande dem i Arrestan
ternes Huse. Pastor Schleppegrell er ganske rigtig stukket 
af til den danske Armé. Provst Karstensen med Frue og 
Degnen Müller ere — formodenlig som Medvidere og Hjælpere
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ved Schleppegrells Flugt — transporterede til Flensborgs 
Raadhuskjælder.

Du kan begribe, at den snaksomme Adjutant er vel
kommen med sine Nyheder. I Aften kunde jeg gjøre Gjen- 
gjæld. Jeg fortalte til hans store Morskab, at der i Nat Kl. 12 
kom en Greve for at tale med General Goeben. Denne sov. 
Jeg viste ham ind til Adjutanten, som talte med ham. Da 
han gik ud fra hans Sovekammer gjennem Havestuen, hvor 
Skriverne sov, saa han med længselsfulde Blikke til disses 
Senge og spurgte saa en Tjener, om han ikke kunde faa et 
Knippe Halm til at sove paa i et P ar Timer. Tjeneren an
viste ham Skriverens tomme Seng, da denne skulde skrive 
hele Natten. Greven lagde sig, indsvøbt i sin Kappe. Næppe 
var han falden i Søvn, saa kom Skriveren, antog ham for en 
Tjener, skjældte ham ud og halede ham ved Støvlerne ud 
paa Gulvet. Da Greven kom til sig selv og reiste sig i sin 
Officers-Uniform, trak Skriveren sig hurtigt og forbløffet til
bage; men Greven fik ingen Nattero den Gang.

I Aften ses atter Flammer i Retning af Dybbøl og Sønder
borg. Om Kanonaden er fortsat, véd jeg ikke. Mulig har 
Nordvesten og Regnbygerne hindret Lyden i at trænge her
over.

5



Mandag den 4de April 1864.

Min Søn Frederiks Karl havde været i Ægt fra Stor-Vie 
P ræ stegaard . Han havde bragt et Læs Reb fra F lensborg til 
B lans, form odentlig til Brug ved Overskibningen af Krigs
m ateriale. Udhvilet og udfodret reiste han hjem i Dag. Jeg 
skrev til Frederik, han kunde med Familie tage sin Tilflugt 
til Ullerup, hvis han blev afsat, og i saa Fald ogsaa overlade 
mig sine Heste, for hvilke jeg faar Brug til Foraarsarbeidet. 
— Goeben m ener, a t P ræ ster og M enigheder passe saa godt 
sam m en her, saa der fornuftigvis ikke kan blive T ale om 
Entledigelse.

„Hvorfor skød m an i Dag fra B lans?“ spurgte jeg Kleinen. 
„Paa et Krigsskib og paa Fæ rgegaarden Hardeshøi. Deres 
Landsm æ nd have en Vaglstue der, og den kunne vi ikke lide.“ 
H an havde ellers sin Nød med at fordele Foræ ringer fra 
M ünsterland, sendte til Goebens Brigade, 15. og 55. Regi
m ent. Af de haardkogte Æ g var der ikke re t m ange tilbage. 
P a a  Kassen var skrevet: „1000 Stk. E ier“, men et m istænke
ligt Hul havde skaffet de fleste fri Udgang paa  Reisen. Af 
hvid og rød Vin, M agenbitter, røget Sild, Punch, Ost, Cigarer 
og T obak var der et sto rt Forraad. A djutanten afleverede 
en Del af de røgede Sild og nogle Flasker Vin til vor H us
holdning paa  en saa  elskværdig Maade, a t vi ikke vel kunde 
undslaa os for a t m odtage de t: „De lider m ere under Krigen
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end vi, og kunne umulig betrag te  os som Befriere. Os er det 
ubehageligt a t besvære Dem. Men den stræ nge P lig t byder. 
Nægt os ikke a t m odtage en lille Andel af de tilsendte Gaver, 
og vær forsikkret om, a t de ere Dem vel undte af G iverne.“

Det gjorde mig ondt i Aften a t se vor gode, danske 
Foerm and for Staben, en Bonde fra Løit, drukken fuld af 
Skriverne og O rdonnanserne. Til Spot og L atter sad han 
mellem dem og hylede sin Sang ud, Virkning af den frivillige 
Punch.

Tirsdag den 5te April 1864.

Jorden var haardfrossen. Vind af Nordost. Stadig Fæ rdsel 
af Vogne ad Blans til, m aaske for a t afhente  de der ophobede 
F o rraad  af M ateriale og Am m unition.

Ledsaget af Fureren  forrettede jeg  Ligbegængelse. En 
Mængde Bøndervogne passerede tom m e til Blans. Derfra 
skulde de til Snogbæk, men vidste ikke hvorfor.

H avre bæres op fra Loen; Gjødning føres ud fra Ud
husene, hvor H estene have naaet til Loftet; i Haven graves 
og saaes.

Dit Brev af 30te f. M. fik jeg  med en Foerm and fra 
A abenraa. Gud ske Lov, min Søn er kommen helskindet fra 
Fægtningen den 28de. Du siger, et Angreb paa Skandserne 
er tilbageslaaet, og vore Soldaters Mod oplivet ved det heldige 
Udfald. Goeben siger, a t det sidste kan have sin Rigtighed. 
Havde han  kom m anderet Vore, vilde han for længe siden 
have undt A rm een den O pm untring, en Gang a t piske P reus
serne helt ud af Sundeved og fornagle deres Kanoner. Men 
O rdren lød ikke paa  Angreb, kun paa  a t næ rm e sig Skand
serne til en Afstand af 400 Skridt, for a t P ionererne kunde 
faa Tid til a t drage en Parallel bagved. Denne H ensigt op- 
naaedes fuldkommen.

Et Sangerkor af Goebens Brigade indfandt sig i Aften og 
udbad sig Tilladelse til a t give ham  en Serenade i vor store 
Forstue. Nødig gav han  Tilladelsen, men Sangen udførtes, 
og Sangerne trak teredes af A djutanten  med et Glas Vin. 
Generalen lod sig ikke se, førend Alt var til Ende, takkede 
ined to Ord og forlod dem. Han holder ikke af D em onstra
tioner og vil heller ikke saare  vore Følelser.

5*
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„Brigade Goeben voller Muth,
Bei R agebüll stand tie f  in B lut.“

Saaledes lød Omkvædet paa hvert Vers.

Onsdag den 6te April 1864.

Endnu kommer jeg ikke længer end ud i Haven. Der 
saaede jeg Rødløg, Purre, Pastinak og Mairoer. Men hvor- 
naar bliver jeg forvandlet fra Gartner til Præst?

Jeg ser af tyske Blade, som Goeben sender mig over om 
Morgenen, at Frankrig foreslaar Afstemning om Christian eller 
Frederik. Gud ske Lov! Saa have vi Udsigt til at blive ved 
gamle Danmark. Lad d e m  blive tyske, som helst ville. Vi 
vide, hvad vi ville, og Flensborgerne med. Danmark til 
Danevirke, ja  til Eideren kunde meget vel bestaa, naar blot 
Holstenernes Indblanding i Slesvigs Sager blev umuliggjort. 
Hvad skal vi med Holsten?

Min Morfader, som var en Holstener, sagde til mig, da 
jeg var Dreng, at hans Landsmænd foragtede de Danske og 
deres Konge, og min Svigerfader, gamle Købke i Kastellet*), 
havde for 60 Aar siden gjort den Erfaring, at holstenske 
Bagersvende ringeagtede alle Danske; han hadede Holstenere, 
Englændere og Svenskere. Og hvad gjør nu England og 
Sverrig? Skjælde Preusserne ud. Men disse le og sige : Por 
Skjældsord vige vi ikke. Lad dem komme med Bajonetter!

Torsdag den 7de April 1864.

Der skal nu være 8 preussiske Batterier færdige. Flere 
Skud høres i hvert Minut.

Overstabslæge Abel undersøgte Præstegaarden ledsaget 
af Skolelæreren i Blans, hos hvem han boer. Han fandt den 
passende til Lasareth for 16 Saarede og Syge, 6 i Salen, 6 i 
Havestuen, 2 i Bibliotheket og 2 i den blaa Stue.

Adjutanten bragte fra Hovedkvarteret en Ordre til Ud
videlse af min Frihed. Jeg maa gaa frit om i Ullerup-By. 
Mere har Goeben formodentlig ikke formaaet at udvirke, fordi 
Hjemmetyskerne have skildret min Persons Farlighed med 
stærke Farver.

*) Peter Berendt K øbke, B estyrer af det militære Bageri, død
1843.
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Fredag den 8de April 1864.

En Bonde fra Blans meldte sin Nabos Dødsfald. Selv 
har han 18 Læger, Apothekere og deres Medhjælpere i 
Kvartér -  skikkelige og omgjængelige Eolk, siger han.

Batterierne tordnede uden Ophør sidste Nat, og Skyd
ningen fortsættes i Dag.

Grev Lüben, en af Prinds Friedrich Carls Kavallerer, 
kom ridende fra Graasten med Bud fra Fru Engeil om 
hendes Datters Befindende.

I Middags feirede vi Kong Christian den IX.’s Fødselsdag 
med Risengrød, Steg og Kage. Hans Velgaaende drak vi i 
frivillig preussisk Moselvin, hidsendt fra Münster til Goebens 
Brigade. Tjeneren meldte, da han bragte Fade og Tallerkener 
tilbage fra Generalens Bord, at denne ogsaa havde drukket 
vor Konges Skaal med sin Adjutant. Gid Kongen maa be
holde Slesvig fuldstændig indlemmet i Moderlandet!

Brev fra Stor-Vie af 1ste d. M. viser, at min Søn endnu 
ikke er fjærnet fra sit Embede.

Efter et Besøg hos Krog-Meyers sagde Generalen i Aften, 
at han skulde bytte Kvartér i Morgen med General Schmied.

Løverdag den 9de April 1864.

Saa drog da vor venlige Beskytter bort, og Schmied holdt 
sit Indtog. Med hans Stab fulgte en Underofficer og 12 
Mand til Vagthold. Mærkeligt nok — han, som saa korporals
mæssigt har udført Arrestordrer mod mine Kolleger Mørk- 
Hansen og Krog-Meyer og slæbt Folk sammen i Satrup- 
Kirke, hvor de vare omkomne af Kulde, hvis Goeben ikke 
havde antaget sig dem, — han gav mig strax Frihed til at 
gaa, hvor jeg vilde, indenfor Ullerup-Sogns.Grændser. Til 
Belønning for hans Frihedssind tillod min Kone ham at spise 
ved vort Bord og drikke The med os om Aftenen. Denne 
Skik havde Krog-Meyers indført, og Opvartningen lettes 
derved. Havestuen blev rengjort og udset til fælles Spise
stue.

Skydningen var ikke saa stærk i Dag. Adjutant Grach 
siger, at Beleiringsarbeiderne ere saa vidt fremmede, at An
greb kan foretages om en halv Snes Dage. — Jeg fik i Dag
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Brug for min Frihed til a t gaa ud og døbe et P a r  nyfødte 
Tvillinger.

Søndag den 10de April 1864.

K atholske Soldater af 13., 53., 15. og flere Regim enter 
vare forsam lede i Masse paa K irkegaarden. P ræ sten  kom 
Kl. 9 ‘/a og holdt Messe ved et Bord, opstillet ved Nord- • 
siden af Klokkehuset, og forsynet med et tæ nd t Lys. Degnen 
ringede med sin Klokke, m edens P ræ sten  vendte og dreiede 
sig, knælede og reiste sig. Soldaterne bøiede og korsede sig, 
læste af og til i deres Bøger et Stykke med Overskrift 
„M essandacht“. En rhinlandsk Underofficer, i livis Bog jeg 
saa, sagde, a t han fandt lige saa m eget Behag i den evangeliske 
Gudstjeneste, for her var saa m ange Fixfaxerier; men man 
var nu engang katholsk. Messen optog vel en halv Time. D erpaa 
sprang P ræ sten  i sin hvide Dragt op paa Bordet, sa tte  en 
so rt Kalot paa Hovedet og gav sig til at prædike over E van
geliet om den gode Hyrde til 2. S. e. P .: „Christus h ar vist 
sig som — ikke e n  god Hyrde, men d e n  gode Hyrde, om 
hvem Profeterne have spaaet. Nu skulle I vise Eder som 
den gode Hjord. En Soldat h a r a t beflitte sig paa tre  D yder: 
T apperhed , T roskab og Lydighed. Tapperhed ved at erobre 
D ybbøl-Skandser trods alle H indringer, men ogsaa ved at 
overvinde alle de Fristelser, som udgaa fra Satan, Verden og 
Eders eget Kjød. T roskab i a t holde den Ed, I have aflagt 
i D aaben og K onfirm ationen ved Eders første Altergang. 
Lydighed mod de K om m anderendes Befalinger, men ogsaa 
m od de ti Kom m ando-Ord, Vorherres ti Bud udtale, og mod 
de af Kirken tilføiede Befalinger. For det tredie Bud om 
Søndagens Helligholdelse dispenserer jeg Eder. I kunne i 
Krigstid, n aar Eeilighed til G udstjeneste ikke gives, udrette  
A rbeide, som befales, eller arbeide for Eder selv. Det 7de 
Bud skal holdes. Stjæle tø r I ikke, men vel tage, hvad for
nødent er til Livets O phold“ (her sm idskede Soldaterne 
og nikkede bifaldende til hverandre). „Om Fredagen behøve 
I ikke a t faste, ikke engang Langfredag. Men vogter Eder 
for alle svære Synder, og lid heller Døden, hvis I fristes. 
Men h a r Nogen begaaet selv den afskyeligste Synd, da vise 
han sit Mod, det Mod, som belønnes høit i H im len: Gjør
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Bod, ydmyg Eder, bekjend Synden for den P ræ st, som h ar 
Fuldm agt af Paven til at m odtage Skriftem aal! A m en!“

Præ dikanten  lagde aabenbart størst Vægt paa  Lydighed 
m od Præ sten. H an ta lte  indtræ ngende og i et folkeligt Sprog. 
H an sagdes at være en Grev Goln, udset til Biskop i Trier. 
H an og de øvrige P ræ ste r ved Divisionen nyde almindelig 
A gtelse og roses som uforsagte Mænd. Man m æ rker ingen 
Ulempe af Forholdet mellem Evangeliske og Katholske, skjøndt 
de ere b landede mellem hverandre i Kompagnierne.

Min W ienervogn er snart opslidt. I Dag m aatte  jeg 
laane en Artilleri-Officer den, og saaledes er den hver anden 
Dag paa Farten .

Saa spiste vi da i Dag til Middag med General Schmied 
og A djutant G rach; den sidste er katholsk. De give deres 
Moselvin til Bordet, ere iøvrigt m eget nøisomme, tarvelige, 
fordringsløse Mennesker. Sam talen dreiede sig om de kirke
lige Forhold i M ünster, for hvilke de dog ikke interessere sig, 
og om de tyske D em okrater, hvilke Generalen skildrer som 
ryggesløse Mennesker. H ans Kone, Børn og Tjenestepiger 
ligge ham  m est paa H jærte. T jenestepiger, som due noget, kan 
hans Kone slet ikke faa. Han h ar begivet sig til Berlin og 
fæstet Piger. Lige meget hjalp det. Ogsaa Berlinerpigerne 
stjæle, løbe ud om N atten, ere uordenlige o. s. v. Kan han 
nu blot komme hjem med helt Skind, vil han kunne gaa af 
m ed Pension, leve for sin Familie, opdrage sine Børn og 
overlade yngre Mænd at slaas. H vad der bliver af Slesvig- 
Holsten er ham  aldeles ligegyldigt. I forrige Krig var han 
begeistret for den slesvig-holstenske Sag, nu ikke mere.

Under mine V andringer i Sognet i Dag kom jeg til 
Erkjendelse af min efter O m stændighederne heldige Stilling i 
Sam m enligning med m ange Andre. Klaus Loffs Kone ligger 
i Barselseng med Tvillinger, og de har 26 Mand i Huset. 
Medens jeg var der, m eldte endnu 5 Foerm æ nd sig med 10 
Heste. Manden h ar kun 14 Tdr. Land, og Bygningerne ere 
ikke sto re ; men der m aatte  skatfes Plads. Det er i disse 
T ider væ rre a t være Vært end Soldat, men allervæ rst har 
Foerm ændene det. En Mængde af dem ere i Aftes ankom ne 
til Blans. De varm e H este kunde ikke blive fraspæ ndte. En 
af Hestene var død af Kulde, de øvrige slem t m edtagne.
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Begge Skolestuer i Blans ere indrettede til Lasareth, ti Senge 
i hver Stue.

Høker Tomsen i Avnbøl er i Bedring, men vil nok ikke 
faa sin Førlighed igjen efter det Øxehug, en Soldat har 
bibragt ham i Sædet. Hos Jørgen Tomsen havde Soldaterne 
en god Enspændervogn med Hest og Seletøi, som de have 
fundet i en forladt Gaard i Ragebøl. De bruge den daglig, 
men sige dog, at den naturligvis skal forblive her, til Eier- 
manden faar den opspurgt.

Min yngste Søn*) vil nu ogsaa være Krigsmand. Han 
har bedet om min Tilladelse i Skrivelse af 30te f. M. Sig 
ham, at jeg gjerne ser ham blive ved med sine medicinske 
Studier, men da han ikke kan være bekjendt, som han skriver, 
at gaa paa Gaden, medens hans Kamerater ile til Dybbøl for 
at forsvare Fædrelandet, saa lad ham i Guds Navn gjøre, 
hvad han føler Kald til. Jeg forstaar, at han som født 
Sønderjyde har Lyst til at føre Vaaben mod Sønderjyllands 
Erobrere. Maatte det kun ikke være for silde!

Mandag den I lte  April 1864.

Amtmand Heltzen har i Skrivelse af 9de officielt advaret 
mig mod Underskrift eller Medvirkning til Andres Underskrift 
under en Erklæring til Konference-Magterne om den slesvigske 
Befolknings Votum, da saadant vil medføre Entledigelse. —■ 
Den preussisk-østerrigske Flaade kom igjen i Dag kjørende 
til Blans, som er stærk besat med Tropper. — Adjutanten 
fortalte om et Udfald, der i Nat var gjort af de Danske. Efter 
et P ar Timers Kamp havde begge Parter udstillet Forposter 
i en Afstand af 100 Skridt fra hinanden. Forposterne havde 
drukket af hinandens Feltflasker og fundet de danske Snapse 
bedst. — Da jeg fortalte en Bonde, at den Husarrest, Preus
serne gav mig, først var udvidet fra Hus til Gaardsplads og 
Have, saa til Ullerup-By, endelig til Sognegrændsen, svarede 
han : „Altsaa har Preusserne en Lænke at binde Folk i; den 
kan efterhaanden forlænges, men binder dog.“ — Officererne

*) Carl Feilberg, nuværende Overlæge ved Øresundshospitalet, 
blev 1ste Juni Menig ved 5te R egim ent. Han blev saaret og fanget 
29de Juni paa Als, men undveg senere fra Fangenskabet og kom 
tilbage til sin Afdeling.
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vente snart Ordre til at angribe Dybbøl-Skandser, som antages 
haardt kvæstede af de preussiske Projektiler.

Tirsdag den 12te April 1864.

To westfalske Dragoner have arbeidet i Haven, bundet 
Frugttræer op m. m. I Generalens Kontor herskede Travlhed, 
Ordonnanser sprængte frem og tilbage. Der tales om et 
Hovedangreb. — Udsælgere vandre nu omkring og falbyde 
allehaande Fornødenheder til Soldaterne. Vore Piger ud
spørge dem om de gangbare Priser for vore egne Handels
varer. Resultatet var, at de for et Æg skulle fordre 3 /3, for 
en Kande afskummet Mælk 6 /3, og for 1 Smør 2 $. 6 /3. Ved 
disse Handler skaffes Penge til vore daglige Smaaudgifter.

Alt i to Dage har vor Avlskarl fundet Ledighed til at 
saa Havre. Han benytter trolig enhver Time og sætter 
Ploven i Gang, saa snart Hestene efter en Ægt have faaet et 
Foder.

Onsdag den 13de April 1864.

Flyttedag. Goebens Stab byttede Plads med Schmieds. 
Vi drak The sammen i Aften i Havestuen. Ved Sengetid 
Skud paa Skud i det klare Maaneskin.

Torsdag den 14de April 1864.

4—5—6 Skud i hvert Minut og flere, baade Nat og Dag. 
Paa min Vandring til Kirkegaarden forsøgte jeg forgjæves at 
tælle dem. Da jeg mod Aften gik hjem fra en Daabshand- 
ling paa Ullerup-Mark, saas Røg af brændende Bygninger at 
hvirvle i Veiret. Ogsaa fra Blans eller Alssund dundrede 
Kanonskud. En Bataillon Gardere marcherede forbi os, en 
anden holdt Hvil ved Korsveien; et Tog paa 12 Vogne, hver 
forspændt med 4 Heste, ilede i rask Trav østerad med 
Skandsekurve. For ikke at komme ind paa Krig eller Politik, 
spurgte jeg Goeben ved Thebordet om hans Ophold i Spanien. 
Han havde kæmpet for Don Carlos af Interesse for Legitimi
teten. Men Don Carlos var en svag Mand og et Redskab for 
Præsterne. Sagen duede ikke. Under den konstitutionelle 
Forfatning havde han siden set Spanien hæve sig. En Snes 
Aar senere havde han været der igjen og fundet umaadelige
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Fremskridt i Civilisation. Hans Skildringer af Felttoget i 
Marokko vare yderst levende. De skjønneste Ryttere i male
riske Dragter sværmede ud efter Spaniernes Hær, naar den 
efter et frugtesløst Angreb paa en Stilling trak sig tilbage, og 
afskød deres lange, uskadelige Geværer; en Rytter havde i et 
Nu afskaaret Hovedet af en Efternøler. Under Fægtninger 
sank mangen en Soldat saaret eller død om i det tætte Krat, 
og fandtes aldrig, eller ogsaa uden Hoved; thi for et Hoved 
betaltes en P jaster.

Fredag den 15de April 1864.

Kanonaden vedvarede endnu hele Dagen. Man er bange 
for, at de Danske skulle forlade Stillingen før Angrebet og 
saaledes bedrage den herlige Arme for letvundne Laurbær. 
Preusserne staa saa nær i deres Løbegrave, at de kunne naa 
Toppen af Bankerne tidligere end vor Reserve fra Sønder
borg.

Jeg afskrev en ret vittig Vise af en Lieutenant om Mørk- 
Hansens Arrestation og Transport til Graasten den 12te Febr. 
Den vil fornøie min Kollega. Adjutant Kiemen laante mig 
den og fortalte tillige, hvor hensynsfuld Goeben havde udført 
samme Ordre i Varnæs-Præstegaard mod Pastor Roth. Jeg 
véd Intet om disse mine kjære Præste-Naboers nuværende 
Tilstand. Kun med Krog-Meyer i Satrup har jeg Forbindelse 
gjennem hans og min General.

Visen ender med disse Ord:

Das ist getreulich der Bericht 
Yon jener grausigen Geschieht’
G escheh’n in Sundewitten.
Drum zieht ihr die Moral davon:
„Sei nie ein Pastor und Spion,
„Sonst winkt auch Dir der Schlitten“.*)

Han havde været otte Timer om at tilbagelægge «én Mil 
fra Felsted til Graasten i det gruelige Snefog og var væltet 
flere Gange paa Veien.

*) Visen er trykt i Mørk-Hansens ovennævnte Bog: Slesvigske  
Tilstande og Stemninger,
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Løverdag den 16de April 1864.

Generalen udbeder sig et Glas Mælk om Morgenen og en 
Kop svag The om Aftenen, spiser lidt om Middagen, ryger 
ikke Tobak, drikker ikke Spirituosa, 01 eller Vin. Ham kan 
m an sagtens have i Kost. Ved et R idt langs S tranden havde 
han i Dag iagttaget fire Skandser paa Alssiden og Løbegrave 
fra Arnkiel til henim od Sønderborg.

Endelig har jeg faaet Forordningsbladet til Kundgjørelse, 
Nr. 9 fra Am tet, Nr. 10 fra H erredsfogden. Om en Civil- 
Regjerings Indsæ ttelse véd jeg endnu Intet, derim od har Amtet 
sat mig i Kundskab om Rertel Godts Udnævnelse til Hoved
præ st i Grumtoft, konstitueret H ovedpræ st i Broager, konsti
tueret P rovst i A abenraa- og Sønderborg-Provstier: Hvad
mon Godt vil? H an var yndet som P ræ st i Felsted før for
rige Krig. For hans Skyld blev jeg selv m istænkt af General 
Bülow i April 1848, da jeg red gjennem Felsted og saa 
P ræ sten  Godt og hans Degn i en Vogn, om ringet af Soldater. 
Jeg vilde tale med ham , men en L ieutenant forbød det og 
viste mig til Bataillonschefen. Baade denne og Bataillons- 
chefen hed Bülow, og de have senere fortalt mig, at m it 
Ønske forekom dem begge meget naivt eller meget m istænke
ligt. De lode mig dog fare. Dengang var Godt ganske ind
viklet i de augustenborgske Intriger, deltog i Oprøret, hyldede 
den provisoriske Regjering og blev efter Freden afskediget, 
fordi han ikke vilde lade sig konstituere i et P ræ stekald 
sønderpaa. „Hjælpe den danske Regjering hverken kan eller 
vil jeg ,“ sagde han dengang til mig. — Hr. Kirkerup, forhen 
L ieutenant i den slesvig-holstenske O prørshær, er udnæ vnt til 
Husfoged og O ppebørselsbetjent i Sundeved. Faa vi en A m t
mand af sam m e Surdeig, kunne vi pakke ind. Lad saa 
Kongen af P reussen blive holdt for N ar af H ertugens Disciple, 
til han læ rer dem a t kjende saa godt som vi.

Jeg kan ikke give Dig Medhold i Din stræ nge Dom om 
Sønderborgs B om bardem ent. H avde blot vor Overkommando 
bræ ndt alle Byer af paa Halvøen Sundeved, mit Sogns med 
indbefattede, saa havde vel Sønderhorg staaet sig og Skand- 
serne med. Og hvad vilde den forenede Armé have udre tte t 
ved Danevirke, n aa r .vi havde afb ræ ndt hver Bolig mellem 
dette og E ideren? Jeg vil sige Dig: baade P reusserne og
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vore danske Sundeveddere tale om Forræ deri. P reusserne 
h ar m an givet H u s l y  i Ragebøl og Dybbøl-Byer lige under 
Skandserne. Hvorfor? Danske Artilleri-Officerer sagde os i 
Januar, at Byerne skulde raseres i en Mils Afstand fra Skand
serne. Føre Krig som Kjærlinger og bag efter hyle over 
Fjendens G rum hed: er det m andig F æ rd?

Min Søn i Stor-Vie sidder endnu. Min gamle Avlskarl 
kom m anderer ni Tøm m ersvende i Sønderborg, laver L asareth- 
senge, reparerer Skandser m. m. Jeg h ar havt Brev fra ham .

Søndag den 17de April 1864.

Endelig henved Kl. 12 fik jeg  Lov at komme til min 
Forretning, a t jordfæ ste en Mand, som jeg  ifjor ta lte  til som 
Guldbrudgom , og forkynde O rdet for en Forsam ling omkring 
hans Grav. Bagefter kundgjorde jeg, at Dhrr. Godt og K irkerup 
have afløst P rovst K arstensen og Husfoged Bülow. De til
stedeværende Mænd vare enige med mig i, a t offentlig Guds
tjeneste og K onfirm andforberedelse m aa opsæ ttes til gunstigere 
Ledighed. Ogsaa i Dag h ar P asto r Leipoldt tilegnet sig 
Kirke og Kirkegaard. Først forbød m an dansk Gudstjeneste. 
Saa kom katholske og evangeliske P ræ ste r og toge Kirken# 
Af og til m aa jeg ikke gaa udenfor Huset, og sjælden kunne 
Beboerne af Sognet forlade deres Hjem. H verken Børn eller 
Gamle tø r frit passere Veiene. Vi faa hjælpe os med sm aa 
Forsam linger i Husene og se T iden an.

Christian har alt faaet 13 */2 T dr. Havre, og Kløverfrøet 
er i Jorden. Ogsaa i Dag saaer han, hvorvel det er Søndag. 
Ellers bruges Søndags-Saaning ikke her. Noget Usædvanligt 
e r i Gære. Generalen var borte tilhest fra 11 til 4. Kl. 5 
red han a tte r ud. F laaden er kjørt bort fra Blans til Snog- 
bæk. En Mand har i Fredags set vel 1000 Vogne, fyldte 
med M adratser og udstoppede Sække kjøre gjennem  G raasten 
ad Dybbøl til. Vogne med Saarede passerede sam m e Dag 
vesterad. A djutanten siger, a t et Korps paa 12000 Mand er 
sendt til Jylland, der skal udsuges til E rstatn ing for opbragte 
Skibe. N aar der ikke var m ere at faa i Jylland, skulde de 
danske Slesvigere holde for. Gud beskærm e D anm arks Rige, 
D anm arks Konge, Folk og Land! Ingen af Europas Mægtige 
kjendes ved B arm hjærtighed og R etfærdighed!
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Tre Ildebrande ses i Sydvest. Hvilke slemme Varsler 
har Dagen bragt! I Morges løb nogle Preussere op under 
Skandserne og hentede 60 Mand af Vore ud af en Løbegrav. 
I Eftermiddag sendte de to Baade over til Arnkiel, i hver 
Baad var 1 Officer, 2 Rorkarle og dertil 6 Mand, skjulte i 
Bunden. De pjaskede om i Vandet, som for at more sig, 
skjød pludselig Baaden ind til et Batteri, hvorfra en Skildvagt 
fjærnede sig, som for at bringe Melding, og imedens fornaglede 
de i Hast en 24-pundig og en 6-pundig Kanon, lagde Ild ved 
Krudtmagasinet og skyndte sig bort. Allerede Kl. 10 i Aften 
viste Adjutanten mig to Ridderkors til de to Officerer. Prind- 
serne Friedrich Carl og Albrecht havde taget disse Ordener 
af deres Kjoler og sendt dem til Præstegaarden fra Graasten, 
efter at et Telegram var ankommen fra Berlin, saalydende:

Seiner Majestät der König telegraphirt auf meine Meldung 
des Coups auf die B atterie: Ich gratulire zu dem Coup auf 
Alsen, und decorire beide Officiere.

Gez. W ilhelm.
Friedrich Carl.

Folkene fik strax en preussisk Thaler for vaade Fødder, 
og Officererne have deres Ordener imorgen tidlig. Jeg tror 
ikke, vor Kommando belønner rask Daad saa hurtig. De 
Lykkelige vare Hauptmann Hoffmüller og Lieutenant Hassel 
af Brigaden Goeben. Efter The har Generalen taget Afsked. 
Det er tvivlsomt, om han kommer tilbage, naar han imorgen 
Kl. 8 har forladt os. Han beder om sit Glas Mælk Kl. 7. 
Adjutanten har betalt Kostpenge for de fem Dage, de have 
været hos os, og givet Pigerne Drikkepenge.

Mandag den 18. April 1864.

Jeg kan ikke beskrive Dig denne Dag fuld af Angst og 
Forvirring. Kun et svagt Haab har lysnet i Mørket, og det 
er ganske slukket med Dagslyset. I Morges Kl. 4 vaagnede 
jeg af urolige Drømme. Kanonaden var hæftig og stærk, 
Færdsel af Vogne lød fra Landeveien. Mellem 6 og 7 stod 
jeg ude paa Trappen. Generalen kom løbende ud. I Stuen 
forekom det ham saa stille; nu syntes han tilfreds med at 
høre Kanonerne. „Heute musz tüchtig geknallt werden; es 
freut mich, dasz es auch geschieht,“ sagde han. „Er det
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san d t,“ spurgte jeg, „at et Skinangreb skal foretages af 35 
Batailloner tilhøire, medens De forsøger at landsætte 8 Batail- 
loner ved Arnkielsøre?“ „Jeg har havt en søvnløs N at,“
svarede han; „men min Beslutning er fattet, og jeg er nu
rolig. Lykkes Angrebet paa Skandserne, tager jeg mig Intet 
for. Mislykkes det, sæ tter jeg al min Kraft paa et Landgangs
forsøg og baner saaledes Veien for en ny Storm, idet jeg 
tvinger Forsvarshærens Opmærksomhed hen paa mit Fore
havende.“ — Sine Tjenere gav han Ordre til at afvise Lægerne 
fra Præstegaarden, hvortil han agtede sig tilbage. Mig og 
min Kone bød han bevæget Farvel. Jeg var ogsaa underlig 
bevæget lige overfor min venlige Fjende „Det skal være
mig k jæ rt,“ svarede jeg , „at se Dem snart igjen med ufor
rettet Sag.“

Kanonaden var meget stærk op ad Formiddagen, blev 
siden svagere. — Klokken 3 meldte Goebens Kudsk, at Gene
ralens Tøi skulde flyttes til Satrup. Der vilde han tage
Kvarter. Skandserne vare i Preussernes Magt! Kl. 4 afgik 
Tjenerskab og Heste samt min Karl, som var hentet hjem 
fra Marken med Hestene. Skydning hørtes endnu. Kl. 5 
meldte en Ordonnans, at Generalen korm hertil, Kudsk en 
havde misforstaaet ham. Kl. 8 havde vi Goeben og hans 
Stab. Jeg spurgte med bævende Hjærte, og de gav Oplys
ninger. Under Mørkets Skjul — omtrent Kl. 2 — havde 
Stormkolonnerne opstillet sig i Løbegravene foran Skandserne 
1 til 6, i Delinger efter Bestemmelsen. Bevægelsen var ikke 
bemærket af Skandsernes Forsvarere. Man holdt sig stille 
til Kl. 10, medens Skandserne bleve beskudte med ai Kraft. 
Paa Slaget 10 sprang efter Ordre alle Mand frem. I Storm 
løb havde de tyve Minutter efter omringet de betegnede 
Skandser. Den længste Vei havde 53. Beg. af Brigaden
Schmied at tilbagelægge under Anførsel af Oberst Budden-
brock, nemlig til Nr. 4, vel 1000 Skridt imod 400 for de 
Øvrige. Hans Regiment havde derfor lidt mest; de Andre 
dog ogsaa betydeligt. Lidt efter lidt faldt Skandserne 7, 8, 
9, 10, som toges indenfra og endelig Brohovedet. Fangernes 
Antal anslog man til 2 å 3000. deriblandt to Oberster og den 
for sit Forsvar af Skandse Nr. 2 berømte Lieutenant Anker,
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hvem Prindsen med hædrende Ord havde tilbagegivet sin 
Sabel.

Dette Blodbad kunde efter Goebens Mening have været 
sparet. Endnu mindre behøvedes et Angreb paa Als. „Hen
sigten er at tvinge Danmark til Eftergivenhed i et Mellem
værende med vor Regjering; Midlet at besætte Jylland og 
holde det besat. løvrigt kunne vi forholde os defensive. 
Men den Mening har seiret, at der skal offres til den militære 
Ære. Vi ville haabe, der nu er offret nok.“

Snart skulde jeg blive .Vidne til Offrenes Lidelser. Kl. 9 
blev jeg anmodet om at berette en saaret Soldat i Blans, 
Skole. Det var Jens Sørensen fra Udbynedre ved Randers- 
Kanten, en smuk, ung Mand, som har Kone og to Børn 
hjemme. Tarmene vare gjennemborede af en Kugle. Han 
var rolig og smertefri og vidste ikke, at Døden ventede ham 
inden Morgen, hvorom Lægen forsikkrede mig. Fire andre 
danske Saarede laa i samme Stue; men Lægerne ønskede, at 
jeg skulde forlade dem. Skolelæreren lovede at sende Bud, 
dersom Nogen forlangte min Nærværelse. Jeg venter en lige 
saa anstrængende som tilfredsstillende Virksomhed i den nye 
Menighed, som nu vil tilfalde mig og kræve min Omsorg. 
Da jeg i sin Tid boede, landflygtig og afsat af den provi
soriske Regjering i Dit Flus i Odense efter Slaget ved Frede- 
rits, havde jeg jo flere Hundrede Saarede under Sjælepleie, 
fordelte i 11 Lasarether. Med de særegne Forhold er jeg 
altsaa vel bekjendt. De saarede Preussere skal jeg ikke overse, 
naar jeg ser til mine Landsmænd.

Tii’sdag den 19de April 1864.

I Dag forlod Goeben os dog med sin Stab. Jeg forrettede 
et Barns Begravelse, besøgte Lasarethet i Ullerup-Skole og 
fandt der Kaptain Andresen, som igaar forsvarede Skandse 
Nr. 9. Hans Arm er let saaret af en Granatstump. Lieute
nant Fischer er haardt saaret i Munden, og Lieutenant Borberg 
mindre haardt i Armen. De prise sig lykkelige ved at ligge 
her blandt Landsmænd.

Hos Smeden traf jeg to Saarede, Rasmus Linde af 9de 
Reg. 1ste K. Nr. 498, — Kuglen gjennem Ryggen og skraat 
ud af Siden — og Ole Pedersen af 2det Reg. 3die K. 471 —
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Kuglen gjennem Laarkjødet — og skrev for dem, til den
førstes Kone i Skanderborg, hvor Manden ernærede sig som
Skomager, og til den Andens Fader i Birkerød-Sogn.

Til Middag holdt Schmied Indtog med sin Stab. Han 
havde med Lethed taget Nr. 10; thi han forblev i Afstand, 
til Besætningen, truet i Ryggen, havde trukket sig tilbage til 
Sønderborg. En af hans Kompagnichefer havde uden Ordre 
ført sit Kompagni mod Brohovedet, hvor han faldt med 40
Mand. Under en kort Vaabenhvile har man i Eftermiddag
opsamlet Døde og Saarede. Graeh anslaar Preussernes Tab 
til 800.

Onsdag den 20de April 1864.

Jeg besøgte Sygestuerne hos Jørgen Lund og Hans Hen- 
driksen Kjær i Blans. Den Sidstes Kone var dybt bedrøvet 
over al den Elendighed i Huset og dog redebon til at gjøre 
Alt for de Syge. En Jyde, hvis Navn jeg har forglemt, over
talte jeg til at lade Lægen raade og underkaste sig et Bens 
Amputation. Her trængte baade Vært og Gjæster til Guds 
Ords Trøst. Lægerne vare høflige mod mig og omhyggelige 
for de Syge.

Jeg har alt i Dag begravet ni danske og en preussisk 
Soldat, døde i mit Sogn. En Kiste manglede. Den blev 
erstattet saaledes: et Knippe Halm, derover en Soldaterkappe, 
saa Liget, en Soldaterkappe ovenover, tilsidst et Knippe Halm, 
Alt mellem to Ligkister. Da Begravelsen foranstaltes af 
Lasarethet, som ogsaa giver Kisten og Bærere, maa jeg be
tjene mig af det tyske Sprog. Til dette Brug har jeg for
fattet en kort Formular, som jeg fremsiger først, derefter 
følger Jordspaakastelsen, Degnen læser saa Fadervor, og til
sidst lyser jeg Velsignelsen. Foran og efter Forretningen 
synger Degnen et tysk Psalmevers. Soldater og Officerer, som 
staa ved Graven tage hver nogle Haandfulde Jord med 
Haanden og kaste det paa Kisterne. Graven jævnes af de 
Militære, men den er gravet af Sognets Folk efter Tilsigelse 
af Sognefogden. Overlægen har lovet mig en nøiagtig For
tegnelse over de Døde til Indførelse i Kirkebogen. Den skal 
jeg sende Dig til offenlig Kundskab i Bladene, naar jeg har 
faaet den. Hos Grynmølleren traf jeg en dansk Soldat, som
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var Døden nær af et Saar i Lungen. Venlige Hænder havde 
lagt en Sukkerkage i begge hans. Jeg mindede ham om hans 
Trosbekjendelse, om Daabens Forjættelse og meddelte ham 
Herrens Velsignelse. Imod Forventning fandt jeg Lieutenant 
Fischer saa vel. at han ønskede Bøger. En Guttaperchaslange 
tjente til at føre Mælk gjennem hans ophovnede Mund. Kap- 
tain Andresen spadserede i Gaarden. De Saarede gjøre os 
mere godt, end vi kunne gjøre dem. Det er en Trøst for os 
Alle at have vore kjære Landsmænd til Gjenstand for vor 
Omsorg i Stedet for Preusserne. Den Smule Hjælp, vi for- 
maa at yde, er en ringe Gjengjæld for, hvad de have udstaaet 
og nu lide for os. Adjutant Grach siger, at man igaar har 
opsamlet 500 døde Danskere. Mon ikke de fleste vare 
Preussere ?

Torsdag den 21de April 1864.

Før jeg kom af Sengen, blev jeg kaldet til en syg Soldat 
hos Jørgen Lund i Blans. Hans Saar var bibragt af en Kugle, 
som er gaaet gjennem Næsen ud af Nakken. Han var 
bevidstløs, sukkede en enkelt Gang: „o Gud! o Gud!“ og
kastede sig urolig om. Af Tonen kunde jeg høre, han var
en Nørrejyde. Klæderne vare ham berøvede under Trans
porten. I tre Døgn har han én Gang nydt en Skefuld Vin. 
Ingen véd hans Navn.

De Syge ligge spredte i mange Gaarde. Jeg kan ikke 
faa set dem Alle, før de afgaa ved Døden. Hvor jeg kommer,
kan jeg ikke slippe bort i Hast.*) To Soldater, som ere
saarede i Brystet, befinde sig, som almindeligt er med Bryst
syge, ret vel og have godt Haab om Helbredelse. En af dem 
havde flyet en af Sygeoppasserne 3 W  4 |  i en Lærredspung. 
Den vilde han gjerne have igjen. Ingen af de tre Oppassere 
havde modtaget Pungen. De mente, Manden talte i Vildelse, 
eller Pungen maatte være ham fratagen under Transporten. 
Manden var ved fuld Samling. Jeg meldte Sagen baade til

*) Brevene indeholde nøiagtige Lister over de Saarede i 
Ullerup, men da disse Lister bleve trykte i „Berlingske Tidende“ efter 
Pastor Feilbergs Opgivelse, anføres de ikke her.

Red. Anm.
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Lægen og til General Schmied. H an svarede, a t O ppasserne 
paa Lasarether vare Gavtyve eller bleve det snart. Ledig
heden til Tyveri var gunstig, og U ndersøgelser førte til In tet. 
O ppasserne stjæle hver for sig eller alle i Kompagni. Jørgen 
Lund havde givet en Flaske Rom til Blanding med Vand for 
at lædske de Tørstige. Den blev strax  drukken af O pvarterne. 
Alligevel m angler hverken Lægehjælp, H vedebrød og anden  
god Føde, eller flink O pvartn ing; men hver Indretning h a r  
sine Mangler.

Lægerne bruge Farver H ansen som Tolk. H an har fri 
Adgang. Jeg taales, men behandles m ed M istænksomhed.
Min Kone og Marie Engeil gaa med mig. De Syge udtale 
sig m ed Tillid om deres Fam ilieforhold, og baade vi og 
m ange A ndre skrive Breve for dem.

Søndag den 24de April 1864.

T re  saarede Danske m odtoge Sakram entet, m ange b e
søgtes med Guds Ords T røst. Mad sendes fra Konerne i 
Byerne, og Sognets Beboere ere utræ ttelige i a t tilføre de 
Saarede alle Vederkvægelser. Lægerne begynde a t lægge 
H indringer i Veien. Det kan ikke heller gaa an a t give Syge 
Alt, hvad de begjære og at forstyrre dem i deres Ro. Ved 
Flytning til andre L asarether er A ntallet nu betydelig for
m indsket, og 15 Personer ere døde. Det er vanskeligt at 
faa Oversigt over denne Lasareth-M enighed. Jeg bragte 
Rhinskvin til A ndresen og Borberg. Den var jeg saa heldig 
a t faa hos en om reisende M arketender. Fischer er i Bedring.

Den skikkelige Schmied forlod os med sin S tab  og m ente 
ikke a t komme igjen. En længselsfuldt ventet Regnbyge har 
gjennem blødt Degnen og mig paa  vor Vandring til en Daabs- 
forretning. I Skolen har jeg uddelt tyske og danske Bøger 
til Saarede. Breve fra Dig og flere Venner fik jeg  med min 
Vogn fra A abenraa, hvor den var i Æ gt. Af Divisionen har 
jeg faaet Tilladelse til a t restaurere  Kirken og borttage For- 
skandsningerne. K onfirm anderne har jeg tilsagt til daglige 
Sam m enkom ster i Præ stegaarden. Beretninger affattes til 
P rovst og Herredsfoged. Landskatten  skal nu indsendes. 
Forretn ingerne ophobe sig, saa de næppe ere til a t overkomme.



Mandag den 25de April 1864.

Frihed for Indkvartering i hele 30 Timer. Kl. 4 ankom 
en ny Stab, 36 Mand med 25 Heste, tilhørende 53 Reg. 
Oberstlieutenant Wo'ina, Adjutant Doppelstein, Regnskabs
fører Oftzanka. Et Barns Begravelse. Besøg hos Saarede. 
En Soldat Eskesen, gift Nørrejyde, skulde udspørges, om han 
var vant til Brændevin, og om han ønskede Noget. Paa 
disse Spørgsmaal svarede han ikke; at hans Kone havde 
sendt ham en Madpose, at Preusserne havde taget den, og 
at han haabede at skyde Flere: det var Alt, hvad jeg fik ud 
af ham, før han atter tabte Besindelsen. Hos Officererne 
melder sig den ene preussiske Herre efter den anden. De 
ville Alle have den Ære at gjøre Kaptain Andresens Bekjendt- 
skab. I Dag traf jeg Lieutenant Rietgen II hos ham. — 
Konfirmandundervisning fornyet.

Fredag den 29de April 1864.

Jeg havde den Glæde i Dag at prædike i Ullerup-Kirke, 
som ved fire Dages anstrængt Arbeide er sat i Stand af Kirke
værgerne. Børnene bleve konfirmerede og toges til Alters, 
saa de i Morgen kunne have en Fridag og paa Søndag drage 
ud i Tjeneste, som jo er de flestes Lod. Pastor Besser fra 
W aldenburg i Schlesien besøgte mig i Onsdags og overnattede 
hos os. Han reiser nu til Lasaretherne for at trøste sine 
Trosfæller, Gannnel-Lutheranerne, og da han har lært Dansk 
af Rudelbach, henvender han sig ogsaa med Guds Ords For
kyndelse til danske Saarede. Med Forundring har han iagt
taget, at Danske stundom ere frisindede og gudeligsindede 
tillige. Saaledes skulle tyske Demokrater ikke være; „de ere 
altid ryggesløse og ugudelige Mennesker.“ Hans Dansk var i 
høi Grad uforstaaeligt og blandet med Svensk og Engelsk. 
Jeg kan godt forstaa, at en Officer bad ham blive sig fra 
Livet, da han nærmede sig for at læse en Trøstepsalme for 
ham af den danske Psalmebog. Det lød altfor komisk, og 
maatte fremkalde Latter i Stedet for Andagt. Næste Morgen 
gav jeg ham en dansk Katekismus og et nyt Testam ent til 
Brug for danske Saarede. For disse Gaver og den ydede 
Gjæstfrihed fik jeg et Kys samt Løfte om hans Bibellæsninger 
i norsk Oversættelse. Dermed skiltes vi, og han begav sig

6*
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over Aabenraa ad Nørrejylland til. Han var en dannet, venlig 
og meget talende Mand, med hvem jeg let enedes i den 
Grundsætning: Frygt Gud og ær Kongen.

Med Fischer er det bedre. Han modtog min Kones Til
bud om at lade sin Kone tage Ophold i Præstegaarden, medens 
han ligger i Skolelasarethet.

Dr. Løwenhaupt skrev mig til, at jeg m aatte afholde mig 
fra at uddele ophidsende og politiske Skrifter til saarede 
Preussere og fritage ham for den Ubehagelighed at give denne 
Advarsel yderligere Eftertryk. Mellem en Sending Opbyggelses- 
Skrifter og Fortællinger var der nemlig fundet en lille Piece af 
W egener: Aktstykker om Slesvigs Forbindelse med Danmark. 
Den blev sendt tilbage. Jeg maa være meget forsigtig, finde mig 
i mange Ydmygelser, om det skal lykkes mig frit at virke som 
Sjælesørger for mine Sognefolk og vore syge danske Venner. 
De saarede Preussere længes lige saa meget efter mig som 
de Danske: det vil nok hjælpe mig over alle Bjerge.

I Mandags havde vi en stor Glæde. Pastor Møller fra 
Hoptrup kom her til med et helt Læs gode Sager: Lagener, 
Skjorter, Æg, Smør og rede Penge, indsamlede i hans Sogn 
til vore Lasarether i Sundeved. Lægerne modtage gjærne 
hans Gaver, som gives uden Hensyn til Nation. For Penge
gaver, som tilflyde Lasaretherne fra flere Sider, er der truffet 
den hensigtsmæssige Foranstaltning, at to Mænd i Ullerup 
føre en Protokol, hvori hver dansk Saaret har sin Folio. 
Efter Ønske faa de smaa Bidrag udleveret af denne Bank, 
og Oppasserne ere fri for Fristelsen til at stjæle.

Provst Karstensen er fri, men ikke Provst længer. Paa 
25-Aarsdagen efter sit Valg til Præst for Dybbøl den 25de 
April sad han i Afregning med sin Eftermand Bertel Godt, til 
hvem han nu har overleveret Embede og Arkiv. Saa kommer 
Raden vel snart til Præsterne at aflevere.

Løverdag den 30te April 1864.

En smuk Underofficer, Folkermann, vil snart dø, efter at 
jeg i Dag har meddelt ham Sakramentet. Han har vist 
mistet altfor meget Blod; thi han var saa bleg, saa bleg som 
et Lagen. Hvor vil hans Søster blive bedrøvet! Hende elskede 
han høit.
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Man spørger i Breve fra Kjøbenhavn hvor Viggo Drewsen 
er. Jeg har Formodning om, at han er i Broager og mindre 
haardt saaret. Jeg er ellers for meget Gjenstand for Mis
tanke til at kunne bruges til Efterforskninger. Finder Du 
mine senere Beretninger forvirrede, saa undskyld mig med 
Interessernes og Arbeidernes Mangfoldighed, som virkelig true 
med at gjøre mig stundesløs.

Søndag den 1ste Mai 1864.

Jeg havde Grund til at antage Kirken for vor, havde 
tilvarslet Prædiken og Altergang, gav Møde Kl. 9, men over- 
raskedes ved fuldtonende Sang og Orgelklang inde fra Kirken 
En Del Soldater stode i Vaabenhuset og helt udenfor. De 
sang med, for de kunde Psalmen udenad. Der var katholsk 
Gudstjeneste. Da den var forbi, kom den evangeliske Præst 
og oplæste en tør Afhandling om Bønnen.

Nu har jeg aftalt med Kirkeværgerne, at vi samles her
efter Kl. 7 1/2, saa kunne vi være færdige Kl. 9. Præsterne 
lovede ikke at tilsige til Kirke før Kl. 9. Jeg begynder at 
træ ttes og savne Befordring. Til Alssund er en god halv 
Times Gang, og den er besværligere i Præstekjole. Dér havde 
jeg en Daabshandling. 1 Blans Skole berettede jeg en Saaret, 
medens en anden kæmpede sin Dødskamp. En Soldat, jeg 
vilde besøge i Ullerup, havde just opgivet Aanden, nemlig 
Korporal Folkermann; men han har ikke savnet Trøst. Kap- 
tain Andresen har trolig staaet ham bi. I Aften Kl. 7 be
gravede jeg en Soldat. — General Schmied er kommen igjen 
og har drevet Oberstlieutenanten ud med hans Stab. Skulde 
det være sandt, at Frederits er rømmet uden Angreb. Schmied 
tinder det ubegribeligt, men paastaar, det er dog sket. Maaske 
skal nu vor Armé samles paa Als og operere paa ét Sted, 
hvilket Goeben altid ansaa for det rette, naar Hæren er 
saa lille. — Krog-Meyer og jeg have sendt vort Ungkvæg til 
Sommergræsning hos min Søn i Stor-Vie, som nu antages 
for sikker.

Mandag den 2den Mai 1864.

Se saa! Et Brev fra Stor-Vie melder, at min Søn skal 
have Visitats i Morgen og afsættes, hvis han ikke erklærer
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sig af Hjærtet beredt til at fortyske sit danske Sogn. Nogle 
Spektakelmagere have plaget ham ined Skjældsord og Serenader 
udenfor Vinduerne og heiset slesvigholstensk Flag paa Kirke- 
taarnet, saa han forsaavidt er glad over at slippe bort. Men 
hvorledes skal je g  ryddes af Veien? Vor eneste „W ühler“, 
Uhrmager Johansen, tør ikke røre mig, og Provst Godt vil 
være i Forlegenhed med at finde et Paaskud, rned mindre 
det kan gjælde, at jeg ikke har studeret Løgn i Kiel.

Vore danske Officerer vare ikke glade ved Udsigten til 
Flytning. De skulle i denne Uge til Flensborg. Gid vi maa 
beholde dem! Vi have længe savnet Underholdning med 
Landsmænd.

13. Bat. Nr. 136 Konstabel Jens Thomsen har mistet 
3 Tæer, har Mundkrampe og venter Døden. Med hans For
lovede har min Kone Brevvexling. Mig bad han skrive til 
sin Pleiefader, at Lægerne og Alle have behandlet ham godt. 
Søster Pia af de barmhjærtige Søstres Orden har været som 
en Moder for ham. Han ønsker at leve for at vise hende 
sin Taknemlighed i Gjerning.

To Døde begrov jeg mod Aften. Nu sove alt 22 langt 
fra Hjemmet paa Ullerup-Kirkegaard i en lang Grav. Dér 
som paa Lasaretherne hvile Preussere og Danske fredelig hos 
hverandre. Hvorfor ægger man disse Mennesker til blodig 
Kamp?

Med Fredstanker satte Adjutanten en Flaske frivillig Punch 
paa Bordet efter The, og vi drak den under fredelige Samtaler 
om hans Hjemstavn.

Nogle Granater susede over fra Arnkiel i Dag. Ponton- 
Trænet blev flyttet og beskudt under Flytningen. Kun én 
Vogn blev beskadiget, ingen Mand saaret, siger Adjutanten. 
Den gamle Snak, som Ingen tror.

Tirsdag den 3die Mai 1864.

Besøg hos alle Saarede i Blans. De ere nu samlede 
paa to Steder, hos Hans Hendriksen Kjær, hvis Kone Preussere 
og Danske ere uudtømmelige i at berømme for hendes kjærlige, 
forstandige og trofaste Omhu.
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Om de preussiske Saarede m eddeler jeg Dig In te t; men 
derfor skal Du ikke tænke, jeg forsøm m er dem. Deres egne 
P ræ ste r besøge dem  ogsaa, og de have L andsm æ nd til at 
opvarte sig. De klage dog over at ligge langt fra H jem m et 
og over O pvarternes Tyvagtighed. En Feldwebel sagde i Dag 
saa høit, at O pvarteren kunde og skulde høre d e t: „jeg kan 
ikke lægge en Cigar paa Bordet og se til den anden Side, 
før den er b o rte .“

Brigadestaben afreiste til Nørrem ølle Kl. 5, efter a t en 
R egim entsstab havde indkvarteret sig Kl. 3. Der blev ingen 
Tid til Rengjøring.

Christi Himmelfartsdag den 5te Mai 1864.

G udstjeneste Kl. 8 for min egen kjære Menighed.
Den nye S tabs Officerer ere O berst Buddenbrock og 

L ieutenant B aer; i Dag kom O berstlieutenant M ammerti og 
L ieutenant K uppenhart til, saa vi h ar nu to Stabe. I Dag 
ankom L ieutenant Fischers H ustru  for at besøge ham  og 
opholde sig i N æ rheden af sin saarede Æ gtefælle.

Søndag den 8de Mai 1864.

P aa  denne 6te S. e. P . G udstjeneste med A ltergang Kl. 8. 
Efter Middag ankom en Skrivelse fra P rovst Godt, hvori han 
melder Visitatoriets A nkom st til Visitats paa P indseløverdag 
den 14de Mai Kl. 10. Der skal ikke prædikes. Børnene 
møde i Kirken til K atekisation, Bestillingsm ændene i P ræ ste- 
gaarden med R egnskaberne. Skolelærerne indfinde sig ved 
Kirken. Godt spaar denne Melding ik k e ; thi før Midsommer 
er aldrig før nogen Visitats afholdt, Skolegangen stoppedes i 
Begyndelsen af Februar. N aar Provsten  h as te r, m aa han 
have i Sinde at glæde Dolzigeren og bedrøve Ullerup-M enighed, 
det er den alm indelige Mening hos dem, jeg har talt med. 
Vi faa nu se!

Tilsigelserne til Møde h ar jeg ladet udgaa ved Kirketid, og 
R egnskaberne h a r jeg  udbedet mig af Vedkommende, om 
mulig, til T irsdag Aften.
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Mandag den 9de Mai 1864.

En mærkelig Visit. General Goeben red herover fra 
Satrup. Han havde afvist civile Forretninger fra Satrup Kirke og 
Skoler og spurgte, om jeg ønskede Frihed for den mig til
tænkte Visitats. Jeg takkede ham for hans venlige Bistand, 
men var parat til at modtage et Angreb af vor fælles Fjende, 
Augustenborgeren. Desuden havde jeg Grund til at vente 
Amtmand Heltzen med, og saa havde det vel ingen Nød; vi 
vilde blive to om én.

Tirsdag den 10de Mai 1864.

Da Buddenbrock i sit forrige Kvarter havde sin Tjener 
til Kok, og derimod her fik Middagsmad ved vort Bord, af
leverede han sit medbragte Forraad til Køkkenet: en Skinke, 
en Kalvesteg, en stor Kage, Daaser med Grønærter o. s. v. 
Han er en Mand med fine Manerer og et høfligt Væsen. Hr. 
Mammerti er ogsaa meget venlig; vi have atter havt god 
Lykke med vor Indkvartering. En Oberst Witzleben, som 
besøgte Staben og drak The m ed , behagede os derimod 
slet ikke.

Onsdag den I lte  Mai 1864.

Skoven springer ud og Køerne ere udsatte paa Græs. 
Haabet grønnes med Vaaren; thi vi høre Efterretning om et* 
vundet Søslag ved Helgoland den 9de, og om Vaabenstil- 
standens Begyndelse førstkommende Midnat Kl. 12. Kapt. 
Andresen har spist til Middag med os efter fælles Indbydelse 
af Obersten og mig.

Atter jordfæstedes Ligene af to danske Krigere. Artille
risten Jens Thomsen er død. Den Anden var en Søn af Jern
støber Bjelke i Varde. Saaret den 18de April blev han ind
lagt i Blans’ Skole. I Febervildelse sprang han ud af Vinduet 
og løb bort. Længe blev han eftersøgt, og vi troede, ham 
frelst til sit Hjem. Men nu er hans Lig fundet i en Mergel
grav. Hans Lig var det 34te.

Torsdag den 12te Mai 1864.

Havren er tilsaaet og Bygsæden begyndt. Vort Forraad 
af Havrekjærve formindskes daglig. Heste-Oppasserne bruge
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en til hver Hest om Natten, og Tærskerne klage over, at den 
endnu urensede Dynge af tærsket Havre kjendelig svinder 
hver Nat. Det fik jeg først at vide, da Staben i Dag var 
flyttet. De betalte deres 2 $. 10 ß hver for hver Dags Kost 
og gav gode Drikkepenge.

Løverdag den 14de Mai 1864.

General Schmied har vi igjen. De danske Officerer afreiste 
til Flensborg, og Fru Fischer fulgte med. Saa kom Provst 
Godt, lidt sildigere Kammerherre Heltzen. Kl. 10 kjørte vi 
til Kirke. Skolelærerne, Kirkeværgerne og Sognets Forstandere 
vare tilstede. Vi ventede og ventede, men Børnene bleve 
borte. Kirkebuddet blev forhørt. Han havde rigtig bragt 
Tilsigelsen fra Hus til Hus. Altsaa vare Forældrene gjen- 
stridige, eller havde vel endog jeg givet Stikordet. Provsten 
saa vred ud, men sagde Intet. Saa forhørte han Skolelærerne, 
hvor de vare fødte, hvorfra dimitterede som Seminarister, om 
de havde svoret Christian IX Troskab, om de kunde paatage 
sig Undervisning i Tysk, om de vilde lyde den nuværende 
Regjerings Befalinger. Adskillige Bøger bleve forbudte, saasom 
Balslevs Forklaring over Luthers Katekismus og de hidtil 
brugte Læsebøger, samt Lærebøger i Historie og Geografi, Regne
bøger efter Rigsmønt o. s. v. Dermed var 1ste Akt ude. Amt
manden gik til Sognefogden, Provsten holdt en kort Andagt 
ved sin Faders Grav paa Ullerup-Kirkegaard. Jeg ledsagede 
ham til hans Søsterdatter, som er gift med en Bonde i 
Byen. Manden var ikke hjemme for ham. Saa gik vi videre, 
hjem til Præstegaarden. Paa Veien yttrede Hans Høiærværdig- 
hed, at det var uklogt, at jeg havde anvendt en ikke ube
tydelig Kapital paa Forbedring af Præstegaardens Marker. 
Han mente, at den ikke kom igien; jeg mente: jo, det gjorde 
den sikkert; Jorden var en god Betaler.

2den Akt foregik i Præstegaarden. Kirkebøger bleve 
eftersete, Regnskaber godkjendte, Vanskelighederne jævnede af 
Amtmanden. Provsten fik General Schmied til Bords, Kammer
herren min Kone. Skaaler udbragtes ikke. Efter Bordet 
Kaffe, og efter Katfen Spadseren og Cigarrygning i Haven.
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Men nu kommer Knuden. 3die Akt foregaar i Præstens 
Studerekammer. Amtmanden er det tause Vidne, Provsten 
forhører:

„Maa jeg bede Dem fremføre Deres politiske Betragtning 
angaaende Slesvig.“ — „Jeg forstaar mig ikke paa Politik, 
har aldrig studeret S tatsret.“ — „De er dog vel dansksindet?“
— „Ganske som mine Sognefolk og andre danske Slesvigere.“
— „Men De har søgt at paavirke dem, og har faaet Nogle 
til at være dansksindede i samme Forstand, som De — en 
danskfødt Mand — er det selv.“ — „Tvertimod, Hr. Provst. 
Under 25 Aars Ophold i Nordslesvig er jeg saaledes paavirket 
af den h e r  herskende Tankegang og hele Folkelighed, at jeg 
er bleven en ægte dansk Slesviger. Selv har jo Provsten 
erfaret i forrige Krig, da De var Præst i Felsted, at Bonde
standen her lader sig ikke paavirke af Præster. De vandt jo 
ingen Sjæl for Hertugen og Slesvig-Holsten, men mistede blot 
Deres tidligere Yndest og Agtelse.“ Med et fælt Smil hentede 
nu Provsten fra et andet Bord en Afskrift, han havde skaffet 
sig under min Fraværelse i 1849 af Embedets Reskriptbog, 
hvori jeg havde nedskrevet nogle skarpe Bemærkninger om 
det slesvig-holstenske Oprør. Jeg oplæste dem og vedkjendte 
mig Forfatterskabet. „Saa kan De ikke være Embedsmand 
under den nuværende Regjering!“ — „Jo meget vel. Jeg vilde 
ikke, som De, Hr. Provst, underkaste mig en selvgjort Re
gjering af en Advokat, en Herremand og en Kjøbmand; men 
naar Keiseren af Østerrig og Kongen af Preussen have fundet 
sig foranledigede til at besætte Provindsen med deres Tropper, 
saa er en m i d l e r t i d i g  Civil-Regjering nødvendig, og jeg 
underkaster mig dens Befalinger, saalænge det kan ske med 
god Samvittighed. Jeg gjør stor Forskjel paa Krig og Oprør, 
paa Konger af Guds Naade og Oprørere.“ — „Nu — det 
faar saa være; men preussiske Officerer have meddelt mig 
saadanne Yttringer af Dem, som umulig kunne forenes med 
Redebonhed til at lyde Civil-Regjeringen. Jeg hører, De bag
taler preussiske Officerer og stræber at mistænkeliggjøre Civil- 
Regjeringen, som vilde den byde,, hvad der strider mod Guds 
Bud.“ — Nei — det var langtfra Hensigten, og — Forhøret 
var hermed til Ende.



Til Underskrift fremlagde Provsten derpaa en Erklæring, 
saalydende:

Ich  E ndesun te rsch re ibender erk läre  h ierdurch , dass ich mich 
alles dessen, w as der W ied e rh erste llu n g  der R ech te  des H e r
zogthum s Schlesw ig und se iner B evölkerung  der dänischen R e
g ierung  gegenüber, und den ausgesprochenen  G rundsätzen  und 
In ten tio n en  der V erw altung  der K aiserlich-K önig lichen  O ester- 
reich ischen  und K önig lich  P reussischen  obersten  C ivilbehörde in 
H erzogthum  Schlesw ig en tgegen  ist, en thalten  und also w eder 
m it W o rten  noch m it W ercken  eine politische A gitation  tre iben , 
v ie lm eh r m einem  A m te in Ü bere in stim m ung  m it den obener
w ähn ten  die V erw altung  der obersten  C ivilbehörde le itenden  
G rundsätzen  vorstehen  will. D em nach w ill ich auch den V er
fügungen  und A nordnungen  der obersten  C ivilbehörde au frich tig  
und ohne F alsch  Folge le is ten ; und sollte ich das in irgend  
einem F a lle  ohne G ew issensbeschw erung  n ich t zu können  ver
m einen, so lches der V orgesetzten B ehörde sofort heraus bekennen.

U llerup  P asto ra t, am 14. Mai 1864.
N. L. F e i l 'b e r g ,  
H aup tp red iger.

„Den sidste Forpligtelse skal jeg strax opfylde, saasnart 
Regjeringens Hensigter og Befalinger komme til min Kundskab 
og indeholde Noget, jeg ikke med god Samvittighed kan ind
lade mig paa,“ sagde jeg efter et Øiebliks Betænkning.

Provsten reiste. Vi havde den Fornøielse at beholde 
Amtmanden en Times Tid hos os, — Lieutenant Grach lod 
spænde for sin Vogn og hentede vor Nabo, Krog-Meyer med
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Kone, lavede derpaa en w estphalsk Maibolle af Moselvin med 
Bukkar eller Skovm ærker i. Dens Duft og Sm ag var lige 
behagelig. Min Kollega havde igaar vægret sig ved at under
skrive Erklæringen. Med R egjeringens In ten tioner overfor 
D anm ark vilde han Intet have at gjøre. Jeg m ener, det er 
tidsnok a t gaa af Veien, n aa r In tentionerne og G rundsæ t
ningerne træ de os i Møde i K jendsgjerninger. Godt skal ikke 
have den Glæde at fange os i sin første Snare. Han har 
naturligvis nogle gode Venner, som nu ærgre sig med ham  
over, a t de ikke strax  i denne gode V aabenstilstand kunne 
flytte ind i vore P ræ stegaarde. Mod Krog-Meyer øves maaske 
P rivat H æ vn; thi hans Navn er stinkende i A ugustenborgerens 
Næse. Sam talen dreiede sig m est om Forhørene igaar i 
S atrup-P ræ stegaard , i Dag her. — General Schmied og Lieute
nan t Grach forarges ikke i m indste Maade over a t høre de 
Meninger, vi udtale om H ertugen og hans K reaturer, der nu 
om spæ nde Civil-Regjeringen som i gam le Dage Kong Frederik 
den 6tes, og træ nge sig ind mellem den og Folket? for at 
dettes T anker ikke skulle kom m e frem eller dog blot i for
vansket T ilstand.

1ste Pindsedag, den 15de Mai 1864.

Første  Gang var min Menighed til S tede i stort Antal. 
Vaabenhvilen tillader Folk at komme ud. I de sidste Dage 
afm archerede alle R egim enter til deres H vilepladser i Syd
slesvig, og i Dag sluttede G eneralstaben T roppen. Kun en 
Bataillon er tilbage, fordelt over hele Sundeved.

Vi følte os friere; jeg prædikede af Hj ærten s Lyst, m odtog 
et rigeligt Højtidsoffer, kundgjorde Menigheden den Erklæring, 
jeg  havde bekvemmet mig til a t underskrive og bad dem for- 
skaane mig for Indblanding i deres mulig forehavende poli
tiske H andlinger. Vi ville nu m indre henvende vor fælles 
O pm ærksom hed paa Fæ drelandets Anliggender, hvilke vi dog 
ikke have Kald, Indsigt eller Magt til a t styre, m en desm ere 
paa Guds Riges og klare os vore R ettigheder og P lig ter som 
G udsrigets Borgere.

L ieutenant v. Gerlach med T jener og én Mand blev
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indkvartere t hos os, heldigvis en dannet og beleven ung 
Person , udgaaet fra et K adet-A kadem i i dette Aar.

Medens min Kone kjørte til L asaretherne i Borup og 
V arnæs med Breve til Saarede, besøgte jeg Syge i Menigheden 
og i L asaretherne, gav O pvarterne Drikkepenge for a t tilse de 
Syge, og for a t de ved Leilighed skulle optræ de som mine 
A dvokater, n aar de af Lægerne udspørges om m ig; thi Nogles 
M istænksomhed og Lyst til a t fo rbyde 'm ig  Adgang er aaben- 
bar. Bestikkelses-Systemet er dog fa r lig t; thi Rebslageren 
betroede mig, at han paa sam m e Maade havde skaffet sig 
A dgang til vore Venner og givet dem  Æ bleskiver, bagte i 
Sm ør og bestrøede m ed Sukker. De tyske Læger undte  ikke 
danske Saarede god Kost, m ente han. Denne Mening er 
ganske ugrundet. Fordøielsen svækkes af den slette Luft, og 
Læ gerne foreskrive en fornuftig Diæt. Min Kone er ikke 
bedre end Bønderne. Nogle af Gjennem gang lidende Syge 
h a r hun hemmelig givet Rugbrød, fordi de selv mene, at 
dette alene kan helbrede dem.

2den Pindsedag, den 16de Mai 1864.

N aar B uret aabnes, flyver Fuglen ud. Efter endt G uds
tjeneste prædikede jeg for de Syge i Skolen og m eddelte en 
gammel Kone i Blans Sakram entet. Ved Bordet foreslog jeg 
Lieutenant Gerlach at være Kudsk og kjøre os til Valpladsen. 
P aa  Landeveien saas Selskaber af Berlinere. De valfartede 
til Skandserne. I F lensborg m aa de betale en Vogn med 
20 9lif for de fem Mil til Dybbøl. I Stenderup-Skov saa jeg 
det første Tegn paa Valpladsens N æ rhed: Benraden af en 
skudt Hest. Af Skandserne saas in te t andet Spor end de 
nylig udjævnede V olde; M arkerne vare gjennem pløiede af 
Granater, som hist og her havde gravet dybe H uller i Jorden. 
Stum per fandtes endnu, skjøndt de nøiagtig opsam les og sælges 
dyrt til Tyskere. Lange Gravhøie med Træ kors, hvis P a a 
skrifter angav: 100 — 209 — 25 „tapfere D änen“, 29 „tapfere 
P reussen“ o. s. v. En halv Støvle og et blodigt Stykke af 
en Skjorte betegnede Stedet, hvor en Kriger havde faaet sit 
Banesaar. Brohovedet var man i Færd med at sprænge. Ved 
Sønderborg færgedes nogle Reisende oyer fra Levningen af
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én sønderskudt Bro. Preussiske Soldater morede sig med at 
stage en Tømmerflaade om i Sundet og oversprøite hver
andre med Vand. Paa den anden Side færdedes danske 
Soldater ved Stranden i nogle hundrede Alens Afstand. Der 
var en Officer i Baaden, naar Folk sattes over, og Ønsket om 
Overfart betegnedes ved Trompetstød. Paa Hjemveien saa vi 
Bønder med deres Folk i Arbeide med at jævne Løbegrave, 
medens Andre pløiede eller saaede. 1 Dybbøl og Ragebøl 
stode de fleste Huse og Gaarde, men mange vare dog ned
brændte, de fleste beskadigede. Snedkere, Tømmermænd og 
Murere vare i Begreb med atter at udbedre Skaden. Ind
trykket af Landskabet var overveiende venligt og smilende; 
Naturens Magt er stærkere end Menneskenes. Den læger 
hurtig de smaa Rifter, som bibringes den ved Menneskehaand. 
Ogsaa Sjæl og Legeme bevarer Gud i sin Haand. „Frygter 
ikke dem, som slaa Legemet ihjel,“ siger han, „Sjælen kunne 
de ikke myrde.“ Han taler et Ord, og vore hensmuldrede 
Legemer reise sig forklarede til evig Gjenforening med de 
fraskilte Sjæle. Vil han, at Danmark skal staa, kunne Verdens 
smaa Stormagter ikke bringe det til Fald.

Aftenen tilbragte vi hos Krog-Meyers i Satrup. De vare 
meget vel tilfredse med den Lieutenant Würm, de hav e faaet. 
Han skuffede Græsset af Havens Gange.

Tirsdag den 17de Mai 1864.

Lieutn. Gerlach har faaet sig en Violin. Snart spiller 
han paa den, snart paa Pianofortet. I Kirken fantaserer 
han paa Orgelet til Fryd for do Saarede i Lasaretherne lige 
overfor Kirkegaarden. Med Niels’s Jagtbøsse skyder han efter 
Skaderne i Haven. Laasen havde jeg taget af for ikke at 
faa Bøssen konfiskeret; den har han faaet og sat paa. Krudt 
og Hagl kjøbte han hos Krydeneren i Ullerup. — Sognefogden 
noterede mine Ægtdage i April — 24 Dage. Det er at forstaa 
saaledes, at min Befordring har i 24 Dage staaet til min 
Indkvarterings Raadighed; men i samme Tid har Karlen pløiet 
mangen en god Bid. — Gerlach tænker kun paa at adsprede 
sig. Han forlangte en Vogn til Aabenraa, og Sognefogden 
m aatte skaffe ham den.
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Løverdag den 21de Mai 1864.

Bonden T ruels Jensen fra Ikast h ar søgt sin Søn Lars 
T ru e lsen  her. Saaret den 18de forblev han nogle faa Dage 

* hos os. Han var sin Værts, P eder Nikolaisens, Lægers og 
K am m eraters Yndling for sit fromme og venlige Væsen, men 
blev som let saaret flyttet til Borup og er nu død og begravet 
paa V arnæs K irkegaard. Det var en T røst for den dybt 
bedrøvede gam le Mand at vide Sønnen kjærlig behandlet af 
V enner og Fjender.

G aardm and Christian Slott i B jergsted h ar sendt mig 
Penge til sin Søn. H an er ogsaa flyttet og død i Borup.

P as to r Roth, hvem jeg flyede Pengene, h ar sendt dem
tilbage. Jeg vilde i hans Sted have anvendt dem til et Kors
paa  hans Grav.

H ans Sm iths Boel i Avnbøl bræ ndte den 8de d. M.
P reusserne  havde væ ret uforsigtige med Ild, hvor de sov i 
en Lade. Ilden fængede i det tø rre H alm ; en Mand blev
indebræ ndt sam t en Del Geværer og T ornystre. Familien har 
jeg besøgt. De bo hos Broderen i N abogaarden. Jeg fandt 
dem vel tilmode, skjøndt Konen er svag, og de have m istet 
All. Derfor hjælpes de nu af Alle. Jeg gav Manden en 
engelsk So, Konen en Opbyggelsesbog, hver af T jenestefolkene 
4 W .

Til vor Søn, L ieutenanten paa Als, sendte jeg  med Farverens 
D atter 5 Støf og en Kurv med Levnedsmidler.

Vor Søn Præsten i Stor-Vie har været hos os med sin 
Koldfeber siden Torsdag. Han venter sin Afsked liggende 
paa Bordet, n aar han kom m er hjem.

Min Kone er ilde tilfreds over, at jeg har tilladt en 
Frøken W arrens at faa et Værelse hos os og et Loftrum  til 
sine Kasser og Pakker. Hun er udsendt af en Velgjørenheds- 
Forening i Kiel og bringer Gaver til L asaretherne og til 
træ ngende S o ldaterkoner: Slobrokker, S trøm per, Syltetøi, Vin, 
og m ange andre brugelige og ubrugelige Sager. Hun for
handler kun med O verlægerne; de Syge besøger hun ikke. 
Nu hedder det sig, a t hun er afvist af Officerer og Læger paa 
Sandbjerg og i Snogbæk. Hos Krog-Meyers vilde de ikke 
heller give hende K varter. Lad være, a t denne Digterinde, 
som h ar oversat et Udvalg af gamle danske og svenske Folke-
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viser paa Tysk, er ikke mindre fordringsfuld end talentfuld; 
lad hende være Fritænkerinde og Slesvigholstenerinde! Vi 
skulle dog ikke hindre en god Gjerning, fordi den udrettes af 
et skrøbeligt og syndigt Redskab.

Jeg frygter for, at Ibsen og Nielsen ikke ville overstaa Føl
gerne af deres Saar. Thomsen fra Østerild bliver Dag for Dag 
ringere, saavelsom Nielsen fra Voldby. Gregersen og Falenkam 
have faa Kræfter tilbage, og Klemmensen og Poulsen ere saa 
alvorlige og stille. Er en Mand lidt bedre, tage de ham fra 
os. Vi beholde kun dem, hvis Helbredelse er tvivlsom.

Søndag den 22de Mai 1864.

Prædiken, Altergang, Besøg i Lasaretherne og har ikke 
mindre end tre Personer, som i Ullerup By ligge angrebne af 
Lungebetændelse. Lægen Erdmann er den af Preusserne, som 
yndes mest af de Syge. Byens Folk kalde ogsaa helst ham. 
Da der hører 13 Læger til Lasarethet, er der endda nogle at 
vælge imellem. Villige til at hjælpe ere de alle. — Jeg kan 
ikke lide, at Lægerne holde Frk. W arrens for Nar, da de dog 
drikke hendes Rhinskvin og spise hendes Syltetøi. Hun for
langer meget i Bevidstheden om sit Kalds Vigtighed; det er 
sandt. To Vogne og en Tjener ere beordrede til hendes 
Brug, og hun vil have en Adjutant til Ledsager. Hun har 
ingen Forstand paa, hvorlænge et Par Heste kunne gaa uden 
at fodres eller hvile. Derfor har hun Strid med sine to 
Kudske. Tilfældigvis ere disse begge dansksindede, skjøndt 
den ene er en Angelbo, den anden en Ditmarsker. Den sidste 
væltede hende igaar, mulig for at gjøre hende kjed af Kjøre- 
ture; idetmindste beklagede han, at hun slap med at forstuve 
en Fod. 1 Dag tog hun til Borup efter Indbydelse af nogle 
Læger til en Diner; hun spiste derfor ikke hjemme. Efter at 
have ventet et Par Timer derovre paa Lægerne, som slet ikke 
syntes at kunne blive færdige med deres Forretninger, kom 
hun misfornøiet og forsulten hjem igjen, og min Kone maatte 
til at varme Mad for at stille hendes Hunger.

Lægen Erdmann bliver manuduceret af min Søn i Slesvigs 
Land- og Folke-Kundskab. I den Anledning tilbragte han 
Aftenen hos os igaar. En Kyradser-Lieutenant Wittig fra 
Berlin bad om Kvarter i Nat. Han har besøgt Dybbøl i Dag
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og undret sig over at finde et frugtbart, frodigt og blomstrende 
Landskab, hvor han havde tænkt sig Ødelæggelsens Veder
styggelighed. Han kunde ikke blive træt af at høre om 
Slesvigs Folk og Land, og Frederik lovede ham og Erdmann 
paalidelige Skrifter til nærmere Oplysning. Peder Hjorts 
Bog om det slesvigske Spørgsmaal fik Wittig strax. — Frøken 
W arrens syede mine gamle Handsker sammen. Gerlach og 
den adstadige Trænkommandør v. Hell, en ugift pommersk 
Herremand, konverserede hende. Jeg forberedte mig paa min 
Prædiken og s aa af og til ind til Selskabet. — I Dag skulde 
Erdm ann have givet Møde ved Middagsbordet for at erfare 
mere af min Søn om Sprogforholdene i Mellemslesvig. Men 
han fik en Forretning. Overlæge Abel tog Foden af Kristen 
Nielsen af Bedsted, og Erdmann m aatte være til Stede. Kyrad- 
sererne v. Hell og W ittig laante en lille Vogn af mig. Wittig 
skulde til Mønstring i Berlin paa Tirsdag, og hans Ven vilde 
gjerne kjøre ham til Flensborg. Min Vogn fik de, og et Par 
vælige Heste, tilhørende Lasarethets Træn, førte dem under 
megen Stampen, Prusten og Steilen ud af Præstegaarden.
— En varm Maimaaneds Regn fryder i Aften Landmandens 
Hjærte.

Mandag den 23de Mai 1864.

Det er ikke min, men Din Sag at skrive om Politik, for 
Du er jo i Rigets Raad, eller har været der. Hvad Sunde- 
vedderne sige? Om de ønske Indlemmelse i Danmark, spør
ger Du. Hvad Preusserne mene? Ja — ser Du, det er en 
vanskelig Opgave at besvare slige Spørgsmaal. Jeg mener 
nu, at Hell fik Straf som forskyldt, da han igaar væltede to 
Gange paa Veien til Flensborg. Han skulde holde sine -Træn- 
kudskes Fingre fra min og Bøndernes Havre. Han fortæller 
Folkene om sin Afsky for Tyveri, men ender sin Tale med * 
indtrængende Opfordring til at stille smækfede Heste. Nu 
har jeg en 7—8 Stykker af disse Karle i Præstegaarden med 
12 Heste, medens jeg daglig lader Havre tærske. At baade 
Kjærne og løst Korn svinder som Dug for Solen, er en Selv
følge, men Virkningen paa Hestene er den, at de slaa bag 
ud og smide Trænkommandøren i Grøften. Hans Underoffi
cerer har bragt Melding, Undskyldning og Løfte om at aflevere
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Vognen, naar den er fornyet af Hjuler og Maler for Hr. Hells 
Regning.

Forresten mene nogle Officerer og Læger, at de Meza 
narrede dem skammelig ved at trække Hæren tilbage, Dagen 
før de skulde samle sig glimrende Laurbærkrandse ved et 
Flankeangreb over Slien; hvorimod de erkjende General Ger- 
lachs Forekommenhed, da han lod en mindre Del af samme 
Hær tøve saalænge indenfor Dybbøl Skandser, at man uden 
altfor stor Anstrængelse der kunde erholde det Savnede. Thi 
Laurbær skal Regjeringen skaffe den herlige Armé, sige 
Demokraterne, for selv at skaffe sig Luft i Preussen og vinde 
større Parti for sig i Smaastaterne. Junkerne hovere over 
den politiske Seir, den lykkede Storm paa Dybbøl har vundet 
Kongepartiet. Demokraterne paastaa lidt nedslagne, at Seirens 
Frugt vil dog tilsidst tilfalde Folkepartiet. Besindige Folk 
ryste paa Hovedet og sige: Enden er ikke endda; Bismarck 
spiller et farligt Spil. — Vi blive ikke klogere af Preussernes 
Snak. Men Sundevedderne have kun én Tro og ét Haab og 
udtrykke det i enhver Samtale ved de O rd: vi ere danske og 
ville med Guds Hjælp vedblive at være det.

Regnen varer ved i Dag og bringer Mark og Skov i 
deiligste Grøde. Frøkenen har været i Graasten; Frederik er 
gaaet til Als for at besøge sin Broder. Gerlach kom dyng- 
vaad hjem fra sin Vagt i Dybbøl, medbringende Grog-Extrakt, 
Kümmel, Chokolade og Cigarer, Foræringer fra Hjemmet til 
Skandse-Vagten. Det er tungt nok at sidde her og høre paa 
en Samtale mellem en preussisk Lieutenant og en „National- 
Vereins“ Dame, om Slesvig skal optages i det tyske Forbund 
eller indlemmes i Preussen.

Tirsdag d. 24de Mai 1864.

Atter Breve til Saarede, som ikke mere ligge her og 
maaske heller intet andet Sted over Jorden.

Forsamling angaaende Soldaterfamiliers Forsørgelse. Det 
bliver ved den tidligere Bestemmelse — 4 ff for Konen, 2 
for hvert Barn ugentlig.

Et Barn blev begravet. Ved Besøg hos en syg Bonde
kone traf jeg hendes Moder fra Magstrup. Der har Øster- 
rigere ligget i Kvarter, omtrent 60 Mand paa hvert Boel.



Deres Opførsel har været upaaklagelig. Det Samme har jeg 
hørt af Flere, og dog sige Preusserne, at vi maa prise os lykke
lige, fordi vi ere fri for Østerrigere, og skildre disse som 
vilde Mennesker. Lykken er altsaa ikke s aa stor.

Lieutenant Gerlach skød den ene af de gamle Skader, lod 
sin Tjener sætte Stige til Platanen og hente Ungerne ned. 
De 6 vare skudte; den syvende beholdt Tjeneren for at opføde 
den og gjøre den tam.

Frederik kom hjem fra Als, hvor han har truffet sin 
Broder i Velgaaende og talt med sin og min Avlskarl. Des
uden havde han besøgt Schwensen i Hørup og Krog-Meyer i 
Ulkebøl og fundet Civile og Militære i god Stemning.

Frøken W arrens kom først hjem Kl. 10. Hun tosser om 
paa Lasaretherne og plager Lægerne med sin Vigtighed. Sin 
Post i Graasten maa hun nødvendig hente selv. Alle ere 
kjede af hende, min Kone mest. Jeg hentede en Flaske Vand 
fra Posten til hende og dermed gik hun til Ro. Jeg troer, 
min Kone har bragt Pigerne tilsengs og har selv lagt sig, for 
at Frøkenen ikke skulde blive opvartet; thi hun har lagt Raad 
op med Gerlach om at drive hende ud.

Onsdag d. 25de Mai 1864.

Naar jeg som i Dag gaar og planter Hvidkaal, mens
preussiske Trænkudske lægge Kartofler, tænker jeg paa Høsten. 
Hvorvidt ere vi saa? — Frederik har jeg ladet kjøre til Hokke- 
rup. Han reisle hjem for at se, om hans Afsked er kommen. 
— De 6 unge Skader spiste vi til Middag. De smagte godt. 
Ved Kaffen havde vi Besøg af Overlæge Abel. Han bad mig 
indgive Klage over Trænsoldaternes Tyverier, hvorom han 
havde liørt megen Tale. En stjaalen Bede var jo slagtet i 
mit Bagerhus, min Karls Skab opbrudt og 5 Skjorter samt 
nogle Par Strømper og et Tørklæde borttaget. Jo — jeg 
havde jo nok hørt de samme Historier og mange flere; men 
Beviser havde jeg ikke, heller intet Haab om Erstatning.
Trusler, Prygl og maaske „Todtschlag“ var det eneste, vi
ventede af Klager. Kunde han derimod skaffe os af med
Frøkenen, som Lieutnant Müller havde prakket os paa, skulde 
han have Tak. „Aha! die Blaustrümpfe!“ svarede Lægen. 
Han vilde gjøre sit Bedste. — Jeg kan finde mig i hendes
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Taabeligheder, men hendes Anmasselse kan hverken Gerlach 
eller min Kone taale.

Kristen Nielsen af Bedsted lever endnu, hvad Ingen kunde 
anse troligt, da Benet i Søndags blev taget af ham efter 9 
Ugers tiltagende Svaghed. Jeg skrev til hans og Karl Tom
sens Hjemstavn, at begge vare yderst medtagne og neppe tør 
ventes helbredede. Det matte, kummerfulde og dog milde og 
kjærlige Blik, hvormed Nielsen udtrykker sin Glæde over min 
Nærværelse og de faa Trøstens Ord, jeg tilhvisker ham, er 
ikke til at beskrive. Lægerne kjæle for ham som for et Barn 
og udtænke, hvorledes de hver Time kunne indgive ham 
nærende og velsmagende smaa Portioner Føde. De paalide- 
ligste Sygepassere ere ansatte til Vagt hos ham Nat og Dag. 
Smeden og hans Kone fælde mange Taarer over ham. I 
disse venlige og forstandige Folks smukke, lyse og rummelige 
Værelser ligge de Syge rigtig godt, og selv Preusserne maa 
agte og elske dem. Det er da heller ikke muligt at nære 
Uvillie mod syge og saarede Soldater af en fjendtlig Armé; 
vel i Begyndelsen, men siden taber Følelsen sig. Jeg kan 
aldrig mærke, at Lægerne gjøre Forskjel paa Vore og deres 
egne.

Tirsdag d. 31te Mai 1864.

Igaar forlod Frøken W arrens os, og i Dag reiste begge 
hendes Foermænd bag efter med hele Butikken, hvoriblandt 
en Del Madratser. Hun tog ikke Afsked, men skrev i Dag til 
mig fra Graasten, at hun ikke vilde byde mig Betaling for sit 
Ophold, men anvende Pengene, hun skyldte mig, til Under
støttelse for et P ar fattige danske Soldaters Koner i Graa
sten. Jeg kan ikke sige, jeg yndede hende, lod mig ogsaa 
nogle Gange henrive til skarpe Yttringer til og om hende. 
Men hun er at undskylde, naar hun bar sig underligt ad i et 
Hverv, som neppe kunde udføres tilfredsstillende af en Dame. 
Hendes Opgave var ikke at pleie Syge, men at sætte sig i 
Forbindelse med Bestillingsmændene ved Lasaretherne, erfare 
og tilfredsstille deres Ønsker om Hjælpemidler til de Syges 
bedre Forpleining. Hun var ikke praktisk, ikke heller gammel 
nok til at gaa fri for Mistanke om at ville gjøre sin Person 
behagelig for Herrerne. Som Grund for sin pludselige Flytning
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angav hun i sit Brev min „Fru Gemalindes nationale An
tipath i“.

Karl Tomsen afgik ved Døden Natten mellem Løverdag 
og Søndag. Kristen Nielsen begynder at trives af de mange 
blødkogte Æg og Kopper Bouillon, han faar. Ibsens Kone 
er ankommen fra Staby og bor hos Smeden, hvor hun dag
lig kan være om sin vakkre og forstandige Mand. Saaret er 
nær oppe under Hoften og, skjøndt Manden er hjærtefrisk, 
synes Lægerne dog ikke at have rigtig godt Haab.

Jens Andresen foreslog i Dag en fælles Klage af hele Byen 
over de tyvagtige Trænkudske. Jeg tror ikke, det hjælper. 
Overlægens Interesse for Sagen skriver sig fra en Strid med 
Trænkommandøren om den øverste Myndighed over Lasa- 
rethet. Nu vil han sin Modstander tillivs med vor Klage. 
Siden forene begge P arter sig vel om at skaffe os en Ulykke, 
fordi vi ikke kunne bevise vore Beskyldninger. Gjenstandene 
ere borte, men Vidnerne? Hvo har Mod til at træde op som 
Vidne overfor bevæbnede Røvere, som have Ret til at sove i 
vore Senge og spise af vore Gryder, naar Forhøret er holdt? 
Jeg vil ikke klage; men privat vil jeg tale om Sagen med 
Abel og Hell.

Endnu ligge 4 Personer af Menigheden syge i Ullerup af 
Lungebetændelse, Gjennemgang og Skjørbug. Den 5te — vor 
gamle Havekarl Jens Kynde, Sennops-Fabrikanten — døde inat.

Torsdag d. 2den Juni 1864.

Nu vil Hell have mig indviklet i Striden om den øverste 
Kommando over Lasareth-Trænet. Naar han tilsiger Karlene 
til Parade, befaler Overlægen dem til Tjeneste for Patienterne. 
Kommandøren har givet sin Vrede Luft i Ord; Overlægen har 
svaret i et ubehageligt Brev, Hell har sendt en Udfordring, 
Overlægen vil ikke slaas, og hvad værre er, han har for
anstaltet en Undersøgelse indledet om Hells Disciplin og hans 
Undergivnes Forhold. Nu skulde jeg af Hells private Kasse 
modtage Penge til Skadeserstatning for de Bestjaalne og 
derved bevæge dem til Taushed. Jeg sagde ham, at det 
kunde jeg slet ikke have med at gjøre, og trøstede ham med, 
at ingen Mand vilde vidne. Enhver vilde svare som jeg: vi 
have mistet det og det, men vi kunne ikke sige forvist, hvo
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der h ar taget det. Jeg tog om sider foreløbig imod 10 preus. 
T haler, som jeg vilde gjemme til Sagen var forbi, og da give 
til dem, som træ nger m est til hurtig t Vederlag. L ieutenanten 
udbad  sig min B istand for F rem tiden ved at meddele ham 
enhver Besværing, der m aatte  kom m e mig for Ø re; han vilde 
streng t straffe enhver mulig stedfindende Uorden.

Da Farver H ansen for Øieblikket savnede Penge til 
saarede danske Soldaters Sm aafornødenheder, gav jeg ham 
de 20 S i d f ,  hvorm ed P asto r Møller fra H optrup var saa god 
a t betæ nke dem, da han i forrige Uge a tte r gjorde en R und
reise m ed Gaver til L asarethernes Beboere.

Fredag den 3die Juni 1864.

O m gang paa  Lasaretherne. U hrm ager Johansen, en fyrig 
S lesvigholstener, spurgte m ig , om jeg vilde deltage i en 
politisk Sam m enkom st i H aderslev d. 6te d. M., som gaar ud
paa  a t afværge Slesvigs Deling. „D ette,“ svarede jeg, „er
Dem og mig forbudt af Regjeringen. Ingen tø r deltage i 
politiske D em onstrationer, og Forbudet er kundgjort i K irken.“ 
H an m ente, at enhver god P a trio t burde møde og gjøre sit 
til a t afværge Slesvigs Ulykke. H an tog derhen. Ja — det 
forstaar sig, Slesvigholstenerne m aa agitere!

Søndag den 5te Juni 1864.

Efter Gudstjeneste og A ltergang, Præ diken i Skolen og N ad
verens Meddelelse til vore nys ankom ne saarede Venner, gik jeg 
til Blans og spurgte om Tyverier. Kjød og Flæsk var taget fra 
H ans K aufm ann, en Bede fra Jens Jakobsen, en Buk af 
engelsk R ace fra H ans Kær, en Bede, et F aar og m ange 
B itræer fra M aren Langbro og hendes D atter Fikka. Deres 
M istanke vilde de ikke aab en b are ; for Beskyldninger m od 
P reussere skulde de nok vare s ig ; i en saadan  T id var ingen 
R et a t vente. Vi havde den Glæde a t se Krog-Meyers hos 
os til Middag, sam t Inspektør Thoysen. H an var syg af de 
K rænkelser og M ishandlinger, han  h ar lidt i Vinter. Sit 
Indbo h a r han fundet tem m elig ubeskadiget. L ieutenant Hell 
m eldte Forhør over mine Folk imorgen Kl. 9.
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Mandag den 6te Juni 1864.
Henimod Midnat bankedes paa Ruden. Mine to Tjeneste

karle stode rejsefærdige. Med andre unge Mennesker af Om
egnen agte de sig over til Fyen. De frygte Følgerne af For
høret i Morgen og Rygtet om Udskrivning til preussisk Krigs
tjeneste. Jeg søgte at faa dem til at blive, men de vare ikke 
til at rokke. Saa gik de med Attester om Fødsel, Daab og 
Konfirmation. Skudsmaalsbøgerne beholdt jeg. Vare de blot 
reiste uden mit Vidende. Nu kan jeg komme i Forlegenhed 
for deres Skyld, og det ikke blot med Gaardens Arbeider.

Lieutenant Hell har idag ført mange Erklæringer til 
Protokols om Tyverier, men ingen, som kunne skade hans 
Folk paa Navn og Rygte. Han og Overlægen ere nu Perle
venner.

Torsdag den 9de Juni 1864.

Jeg sendte Vogn til Graasten efter Sengehalm til Be- 
boere, som intet have. Min afsatte Søns Familie indfandt sig 
fra Stor-Vie. Han var selv bleven tilbage for at ordne Flyt
ning af Rohave. — Indkvartering af Oberstlieutenant von der 
Goltz med Stab og 7 Heste. En ubehagelig Herre med en 
ung Laps, Hr. Burt til Adjutant. Den sidste taler Dansk, 
den Første berømmer Christendom og laster Frihed, er Medlem 
af Bibel-, Missions- og Reaktions-Foreninger, véd, at jeg eller 
Sognefogden har efter hemmelig Ordre fra den danske Re- 
gjering opfordret Sognets værnepligtige unge Karle til at gaa 
i dansk Krigstjeneste — og Alt det med en Sikkerhed, der 
ingen Modsigelse antager. En af den Slags vise Mænd har 
jeg truffet før, nemlig Oberst Alwersleben, men i Kvartér har 
jeg hidtil ingen havt saa hensynsløs. En hæslig slesvighostensk 
Brændevinsbrænder fra Flensborg befordrede Goltz hertil. 
Ham modtog jeg venlig som Flensborger og gav ham Plads 
ved mit Bord, og saa yttrede han sin taabelige Glæde over, 
at „Landet“ nu endelig skulde faa sin Ret; man var længe 
nok pint og plaget af de Danske. Jeg spurgte, om han var 
bleven fattig, — Goltz havde sagt mig, han var rig, — og 
om han fandt Angelbønderne udsugede; Sundevedderne var 
først bievne plagede i Vinter. Og saa svarer den plumpe 
jyske Mand, der ikke engang kan tale Tysk, at han er
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krænket i sin Nationalitet, og Goltz bekræfter: „Die ganze
Sittlichkeit ist verkümmert von die Dänen.“

Goltz gav mig Pas til Sønderborg, hvorfra jeg imorgen 
afhenter min Datter Lovise.

Søndag den 12te Juni 1864. 

Vaabenhvilen er forlænget. Derfor afgik Staben igjen 
til Flensborg, befordret af mig. — Lieutenant Gerlachs to 
Soldater indfandt sig igjen. De skulle ligesom sidst have 
Forpleining for Betaling i tilkommende Tider. Selv kom han 
ikke. Han er i Besøg hos sin Fader i Hannover. — Sundeved 
pranger i Skjønhed efter to rigtig varme Sommerdage. — De 
7 Trænkudske har vi beholdt med deres Heste og Tyverænker. 
Foder kan dog nu ikke stjæles, for vi har intet. — To ivrige 
Demokrater, Lægerne David Aron og Oskar Rothmann have 
indtaget Gerlachs Plads. De forsikkre, at Danmark har af
givet Sundeved til Preussen. Gud hjælpe os!

Det er over Midnat. Jeg har været hos en syg Inderste, 
som fik sit Testam ent opsat. Sindsro svigter mig ikke; men 

S 's jeg er snart 59 Aar, og Kræfterne tage af. Dagen begyndte 
med Skriftemaal, Gudstjeneste og Altergang. Saa prædikede 
jeg for de Saarede. Kl. 2 havde jeg Ligbegængelse. Jeg 
længes efter Ro, og dog har jeg i Dag havt min Søn til 
Kapellan. Han tog os til Alters, og han holdt en tysk Tale 
til Preusserne ved Søren Lavsen Stavnskærs Grav. Nu har 
han udstridt. Længe var han munter og spøgefuld, tilsidst 
mismodig og gnaven. Sjælens Kraft sank med Legemets. En 
af Lægerne sendte for nogle Dage siden Reisepenge til hans 
Kone; men hun er ikke kommen.

Mandag den 20de Juni 1864.

Jeg turde ikke længer holde paa min Søn og hans Familie. 
Krigen staar atter for Døren. Med nogen Vanskelighed og 
ved Hjælp af Christiansen, Præstens Søn i Medelby, hk han 
Anbefaling af Herredsfogden i Graasten til Reisepas af Komman
danten. De reiste over Als til Fyen, hvor du vil se dem hos 
dig i denne Uge. Hvor skulle de saa hen? Vaabenstilstand 
og Fornemmelsen af Civilregjeringens onde Magt virker sløvende. 
Det kommer mig undertiden for, at Fred og Ro ikke kunde
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kjøbes for dyrt, og dog kunde jo Freden nu ikke bringe os 
noget godt.

i

Onsdag den 22de Juni 1864.

Nu har jeg igjen været opfarende og talt over mig. 
Naar min Kone eller min Søsterdatter, Charlotte Nutzhorn an
gribe vore tyske Gjæster altfor voldsomt, optræder jeg mæglende. 
Men nu kom ved Bordet Talen paa den Tvangs-Æ resport, 
Lægen Brieger og Politimesteren har foranstaltet i Graasten 
til Modtagelse af de tilbagevendende preussiske Tropper. Og 
Johansen, Ahlmann, Matzen med Flere have bragt et An
dragende i Stand til Kongen af Preussen om at lægge Sundeved 
til Tyskland. — Gerlach er kommen igjen. Han og Jøde
lægerne udtalte sig saa flot, som om de sade i deres egen 
Stue. Længe hørte jeg til i Taushed. Endelig bad jeg om 
Ordet og sagde med Bitterhed, medens min skjælvende Røst 
kun slet skjulte den indre Bevægelse: „Mine Herrer! Top-
maalte Skurke optræde her som Repræsentanter for en brav 
dansk Befolkning uden dennes Vidende og imod dens Villie. 
De gjøre Ære i Tyskland for udvist Feighed og Neder
drægtighed. For Grændsestrid med Frankrig har I vel vogtet 
Jer, fordi 1 ere feige, og den mindste Krigshær i Europa 
have I valgt til M odstander, fordi I ere nederdrægtige!“ 
Lieutenanten blev rød som Blod og raabte: „Tag de Ord til
bage.“ Jeg svarede: „Nei!“, og vrede var vi Alle. Fra The- 
bordet gik de til Ullerup. Nu gaar Historien rundt og be
reder mig nye Vanskeligheder i min Embedsgjerning.

Naar Nøden er størst, er Hjælpen nærmest, siger Ord
sproget. Som jeg mismodig over min uholdbare Stilling 
vandrede om i Haven, bringer Goebens Furér mig Brev fra 
ham. Han har leiet sig et Hus i Lyksborg; hans Kone og 
Pleiesøn ankom igaar for at bo hos ham til Vaabenhvilens 
Udløb. Nu har han pludselig faaet Ordre til i Morgen at 
tage Kvarter i Ullerup og beder indstændig om at turde 
medbringe Kone og Pleiebarn istedetfor Adjutant Kiemen, 
som ligger syg i sit Hjem. Han beder sin ubeskedne An
modning undskyldt ved Omstændighederne. Tilladelsen havde 
han alt søgt og faaet af Krog-Meyer, men nu skulde han jo 
lystre Ordre og gaa til Ullerup.
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Goeben vi] finde et heftigt U dbrud af min hæm m ede 
N ationalitetsfølelse meget naturlig t. I Form iddags modtog 
min Kone den sædvanlige Sm ørbør af Sognets Bønder. Smør
pigerne trak teredes med Kaffe; ingen udeblev. Form iddagen 
hengik altsaa fredelig nok.

Torsdag den 23de Juni 1864.

G eneralm ajor v. Goeben ankom  med Frue og den lille 
fem aarige A ugust før Middag. Fruen er en stille, alvorlig, 
mild og forstandig Dame paa over 40 Aar, der synes a t leve 
ganske for sin Mand. H endes Spil paa P ianoforte er meget 
sjælfuldt. Efter Middag kjørte hun med sin Mand tilbage 
langs Alssund. H an ønskede at vise hende Skuepladsen for 
de udførte og nu forestaaende Kampe. Saavidt m ulig skriver 
han daglig til hende, og af disse Breve hjælpes de i Fredstid 
ad med at udarbeide en Beskrivelse af Felttoget. Saaledes 
ere Goebens Værker om Spanien og Marokko kom ne for 
Dagen. De vilde drikke T he i Aften hos Krog-M eyer’s og 
lovede a t indbyde dem til os til Middag i Morgen. Forsigtig 
bem æ rkede Generalen, at han en anden Dag vilde føre sin 
Kone til Ballegaard, da han  jo ikke kunde vide, om Over
gangen skulde forsøges derfra eller fra Satrup  Skov. — Det 
begriber enhver, a t m an vil over, hvor Gjærdet er lavest, 
d. e. hvor Sundet er sm allest. A rnkiels-O dden kan jo lige 
saa  godt overøses med Bom ber og G ranater, som forhen 
P ladsen bag Skandserne. Men saa kom m er Slaget ved Ulke
bøl, hvor 20,000 Danske kunne staa  parate  til a t give 
Preusserne en varm  Modtagelse. At Krigsskibe og Kanon- 
baade ikke længe vil holde sig i Sundet, er troligt nok; men 
de kunne stø tte  vor høire Flanke inde fra A ugustenborg-Fjord.

Medens de vare borte, gik jeg med Lovise ud til Jes 
M athiesen paa Stabel. H an lider af Svindsot. Bag Skoven i 
Blans saa jeg et m alerisk S y n : 150 hvide Telte vare opslagne 
paa nogle Marker. Der skal 55de Regim ent ligge. Der vrimler 
a lt af Soldater i Blans, og flere Løkker ses opfyldte med 
Artilleriets K anoner og Vogne. Teltleiren tog sig sm ukt ud i 
A ftensolens Belysning, da vi saa den fra Stabels Banker ud 
over den mellemliggende Dal og rned den grønne Skov til 
Baggrund.
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Fredag den 24de Juni 1864.

Krog-Meyers og hans Kones Nærværelse er ikke længer 
noget Nyt. Vi finde alle Fru v. Goeben elskværdig. Den 
lille Dreng er Skriverens og Ordonnantsernes Yndling. Jeg 
kunde ikke bekvemme mig til at udbringe en Skaal for Goebeny 
undsaa mig vel ogsaa for mit slette Tysk. Saa tog Krog- 
Meyer Ordet. Goeben havde stedse respekteret vor Troskab 
mod Konge og Fædreland og i en vanskelig Tid holdt sin 
beskyttende Haand over os. Vi kunde godt af Hjærtens 
Grund drikke et Glas paa hans Velgaaende, hvorvel vi ikke 
undte ham Seir over vore Landsmænd eller anden Krigs
lykke end den at vende sund og frisk tilbage til sin elsk
værdige Frue.

Der fandt komiske Scener Sted med Gerlach og Lægerne. 
Til de sidste havde Fureren sagt, at Generalen ikke tillod 
nogen Anden at tage Kvartér med sig i samme Gaard. Den 
Snak brød de sig ikke om og lod deres Tøi bringe ovenpaa 
i et Kammer ved Siden af Skrivestuen. Gerlach kom hjem 
efter Sengetid, og lagde sig hos Lægerne. Deres Tjenere vare 
bortskræmmede af Goebens Folk. Imorges bad Gerlach mig 
„um Gottes willen“ at fortie for Generalen, at han havde 
sovet der om Natten, og gik forat søge sig et andet Kvarter. 
Lægerne kom ind i mit Studerekammer i Gala-Uniform. De 
vilde imponere Generalen, vise sig som Gentlemen ved nu at 
gjøre ham deres Opvartning og paa en fin Maade lade ham 
forstaa, at han havde behandlet dem sjofelt ved blot at skikke 
sin Tjener ovenpaa og minde dem om at pakke ind og rykke 
ud i en Fart. Enden blev, at de slet ikke vovede at komme 
for Generalens Øine og listede sig bort i en øsende Regn. 
Om Middagen kom de igjen, just som vi sad tilbords. En af 
Pigerne kaldte mig ud. Jeg fik dem hemmelig ind i mit 
Værelse og gav dem Middagsmad. De vare drivvaade og 
skrubsultne og havde i de overfyldte Huse hverken fundet 
Husly eller Føde. Naturalforpleiningen for i Dag havde de 
efterladt i Præstegaarden. Maden var dem vel undt. Baade 
trængte de til den og havde betalt Kostpenge samt givet 
Pigerne Drikkepenge for de forløbne Dage. Generalens haan- 
lige Behandling kunde de ikke glemme, men vare nu komne 
til den Erkjendelse, at derved var Intet at gjøre. Jeg kunde
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ikke nægte mig den Fornøielse at fortælle Generalen, hvor
lunde han uafvidende havde skaffet mig Hævn over dem, 
som for kort siden havde behandlet mig saa hensynsløst. 
Han lo hjærteligt over Historien. Men Gerlach har jo  ogsaa 
ligget her? Det kunde ikke nægtes. Og ham anbefalede de 
mig igaar til Stedfortræder for Adjutant Kiemen, som en 
dannet ung Mand med god Takt. Jeg dreiede af og fortalte 
om mit Væddemaal med Lægen Aron. Denne paastod nemlig, 
a t vor Konge allerede har mistet Hertugdømmerne. Jeg satte 
100 paa, at han skal beholde hver Fodsbred Land, hvor
over Frederik VII har regjeret. „De kan vinde,“ svarede 
han, „Kongen beholder vel Hertugdømmerne i Personal- 
Union med Danmark.“ — Samtalen stansede ved 4 Over
løberes Ankomst. Generalen affærdigede dem kort og koldt ' 
og lod dem bringe til Kontoret for Efterretninger.

Søndag den 26de Juni 1864.

Fjendtlighederne begyndte paany i Nat Kl. 12. Infanteri, 
Kavaleri, Artilleri og Pionerer bevæge sig paa Veiene og 
fylde Boligerne i Sundeved. Endeløse Tog af Bøndervogne, 
læssede med Træ, Hø, Halm, Brød og — Baade, nogle Fisker- 
baade, andre Pontons, tilsammen kaldet: Brotræn. Læg dertil 
det flyvende Feltlasareth med 13 Læger, en Sværm af Apo- 
thekere, Skrivere, Sygepassere, Trænkuske og Heste, saa vil 
Du begribe, at Bøndergaardene ere i høieste Maade besværede 
i Sammenligning med Præstegaarden. Fru Goeben med 
Pleiesøn reiste imorges til Flensborg; Adjutant Blomberg 
blev laant fra Regimentsstaben og afløste Fru Goeben ved 
Brigaden.

I Kirken var kun en Forsamling af en Snes Mennesker, 
ingen til Alters. En katholsk Præst havde brugt Kirken til 
Skrifte fra 7 til 9, førend jeg kom. De Saarede, som ikke 
kunde flyttes, 5 Preussere og 5 Danske, ligge alle i to Stuer 
i Diakonat.et. Blomberg er en alvorlig og høflig ung Friherre. 
Da vi efter Middagsbordet skulde til Kaffen, gik jeg ind i 
mit Værelse for at stoppe min Pibe. Goeben reiste sig og 
fulgte efter. „Hav mig undskyldt,“ sagde han, „Over
kommandoen har givet mig et ubehageligt Hverv; jeg skal 
arrestere Dem, og De skal interneres i Flensborg.“ — „Hvor-
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læ nge skal jeg forblive d e r? “ — „I et P a r  D age.“ — „Saa 
hu rtig  haaber De a t erobre A ls?“ — „Der vil blive lagt al 
m ulig Energi i A ktionen, og Forberedelserne ere trufne efter 
en s to r M aalestok. Deres Landsm æ nd have kun 6 Regim enter 
p aa  Als, og det ene staa r ved H ardeshøi. Føres ikke flere 
T ro p p e r over, og h ar de ikke m ere end det ene Pantserskib  
R olf Krake, h a r jeg  ingen Grund til a t betvivle det, som De 
m aa  kalde en Ulykke. Men en haardnakket og blodig Fæ gt
ning venter os paa Als. Vil De reise i Dag eller i Morgen ?“
— „I M orgen.“ — „Hvilken Tid i M orgen?“ — „KL 6.“
— „Saa tid lig?“ — „Ja, jeg længes efter a t komme b o rt.“
— „Hvilken af Brigadens Officerer ønsker De til Led
sa g e r? “ — „Lieutenant G erlach.“ — „Godt! H an skal faa 
O rdre og m edbringe en Skrivelse, hvori jeg anbefaler Dem og 
Krog-M eyer m ed Kolleger til en hensynsfuld Behandling af 
K om m andanten O berst S tudn itz .“ — Jeg h ar nu gjort Aftale 
m ed Degnen om Forretn ingernes Besørgelse til min Hjemkomst.

Mandag den 27de Juni 1864.

Du undrer Dig over Fortsæ ttelsen  af mine Optegnelser 
til Dig. Men hør nu! Generalen var oppe, Gerlach kom, 
Morgenkaffen var drukken, min Vogn forspæ ndt; jeg kjørte 
til F lensborg Kl. 6 1/2 . Husenes Beboere kiggede ud efter mig. 
Mange stode udenfor mellem de overalt m ylrende Soldater og 
saa med betænkelige Miner paa  P ræ stens Bortførelse. P aa  
Veien spurgte Førere a f m archerende B atailloner et P a r 
Gange Lieutenanten om hans Æ rinde. En A rrestant, lød 
Svaret. I F lensborg afleverede Gerlach mig og sin Skrivelse 
til K om m andanten. H an bad ham  hilse Generalen og sige, 
at jeg og mine Kolleger skulde blive behandlede, som han 
ønskede det. Jeg blev in terneret i den store Bygning lige for 
R aadhuskjæ lderen hos P ræ sterne  R oth fra Varnæs og Mørk- 
H ansen fra Felsted, der vare arresterede igaar, og tran s
porterede til et sim pelt Fængsel, og derfra i Dag til dette 
rummelige Værelse. Fire Senge bleve bragte ind, den fjerde 
til m in ventede Nabo Krog-Meyer. Vi passiarede bag Vin
duernes Jernstæ nger. Vor Dør var laaset, og udenfor havde 
en Underofficer sin Vagtstue. K om m andanten saa til os, be
falede Underofficeren a t opfylde vore Ønsker, kun a t vi ikke
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turde gaa ud. Vi bestilte Middagsmad hos Værten i Raadhus- 
kjælderen Hr. Kolding-Roth og forlangte en Flaske Vin i 
Anledning af min Fødselsdag. Jeg fyldte 58 Aar. Middags- 
maaltidet var nydt, Kaffen serveredes med Tillæg af 25 fine 
Cigarer, en Foræring af vor venlige Vært, som ogsaa havde 
klinket mod Ruden ligeoverfor og drukket min Skaal med sin 
Kone. Vi toge os saa en Middagshvile paa Sengene. Da 
kom atter Kommandanten og spurgte, hvilken af d ’Hrr. der 
var Feilberg, og overrakte mig følgende „Entlassungs-Patent“ :

Der Pastor Feilberg aus Ulderup, w elcher als der Spionage 
verdächtig, arretirt und an die Kommandantur zu Flensburg  
abgeliefert wurde, wird hiermit auf B efehl des K öniglichen  
(ieneral-Comm andos comb. Armee-Corps vom heutigen Tage 
seiner Haft entlassen.

Flensburg, d. 27sten Juni 1864.
Der Oberst & Commandant

S t u d n i t z .

Jeg var ikke sen til at fjerne mig, hvorvel mine Kolleger 
mente, at jeg vilde handle ridderligst i at blive og dele 
Fangenskab med dem, men 6 Timers Ophold havde allerede 
tilfredsstillet min Nysgjerrighed. Det var en preussisk Foræring 
paa min Fødselsdag!

Kl. 11 skriver jeg dette ved min Pult i mit S tudere
kammer. Dagens Eventyr er forbi. Sagen hænger saaledes 
sammen. Efter min Afreise var Goeben urolig, fordi han dog 
muligvis kunde have faaet Interneringen i Flensborg for
andret til Husarrest. Saa gik han til Byen, kom hjem, lod 
spænde for en Vogn og kjørte til General Herward i Graasten. 
Denne havde Betænkelighed ved at gjøre en Undtagelse med 
Krog-Meyers og min Person. I det samme kommer en Or- 
donnants fra den Øverstkommanderende i Satrup, der meldte, 
at Pastor Hansen ikke vel kunde transporteres for Sygdom, 
og at han havde opsat Krog-Meyers Transport, indtil Besked 
var m eddelt, om Hansen alligevel skulde bort. Nu gav 
Herward efter; jeg fik Tilladelse til at komme hjem og de 
Andre til at blive hjemme. Husarrest skulde træde i Stedet, 
ligesom tidligere. En Ordonnants afsendtes strax med Vogn 
og ovenanførte Ordre til Kommandanten. Sligt kunde nu ikke
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falde Schmied ind, hvis Brigade ligger i 'Varnæs og Fel-
sted Sogne.

Tirsdag den 28de Juni 1864.

Beretning om min Frigivelse afgik imorges til Varnæs og 
Felsted, hvor mulig de Kommanderende ville lade sig bevæge 
tii at følge Goebens Exempel og skaffe mine Præste-Naboer 
fri. Schmied bor paa Skovbølgaard. Hans Adjutant Grach 
har besøgt mig i Dag med sin Ven Ritmester Kleist. Jeg paa
lagde dem at gjøre deres Bedste hos General Schmied for 
mine Venners Udfrielse de vare ganske vist ikke værre
Spioner end jeg. En ung Friherre v. Puppinghausen, gift 
med en Niece af Bismarck, bad mig høflig om Tilladelse til 
at blive her i Dag og overnatte paa sin Fætters Friherre
Blombergs Værelse; man havde forsikkret ham, at mit Hus
var ligesaa gjæstfrit som hengivent for Danmarks Konge, et 
Vidnesbyrd, som med uimodstaaelig Kraft tildrog mig enhver 
preussisk Officers Hjærte o. s. v. Manden var yderst svag 
og lidende af Leversyge. Han var kommanderet med Fanger 
fra Spandau til Flensborg. De skulle udvexles med tyske 
Matroser, tror jeg. Nu vilde han hilse paa sin Fætter, se 
Sundeved og forsøge, om han af Goeben kunde faa Lov til 
at deltage i Angrebet paa Als og saaledes faa Krigerens Blod- 
daab. Rigtignok havde han Ordre til ufortøvet at vende til
bage, men Ulydighed kunde jo afsones med en Fængselsstraf. 
Værre var et Telegram, som han havde modtaget med Be
retning om hans Kones Nedkomst med en dødfødt Søn. Han 
var i Uvished, om det ikke var et Vink til strax at ile hjem. 
Han haabede jeg som Dansk kunde forestille mig, at hans 
Onkel Bismarck var subjektiv overbevist om sin Sags Ret
færdighed, om jeg end m aatte anse den for uretfærdig.

En Uhlanofficer, Hr. Strombeck, der har været som 
Krigsfange i Kjøbenhavn, ønskede ligeledes at blive optaget i 
Goebens Stab for ved nye Bedrifter at faa Fangenskabets 
Skamplet afvisket. Begge fik deres Ønsker opfyldte. Goeben 
ansatte dem som Ordonnants-Officerer i sin Stab.

I Eftermiddag holdt Generalen Krigsraad i Havestuen 
med alle sine Regimenters og Batailloners Kommandører. 
Saa fløi Ordonnantser ud i alle Retninger. Adjutanten bad 
om en Kop Kaffe og en Bid Brød Kl. 10 '/a i Aften; Generalen
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tog en Undertrøie paa mod Nattens Kølighed og Hegn, spurgte, 
om det vilde blive mørkere, og han sagde til mig: „Vi skulde 
dog helst lade Als være Als. Overgangen kan mislykkes, og 
i heldigste Tilfælde tvinge vor Fjende til at koncentrere sine 
Kræfter, som han saa underlig har spredt; en blodig Træf
ning forest aar os, og Als bliver os dyr at bevogte.“ — Kl. 11 
red de bort i Mørket.

Onsdag den 29de Juni 1864.
Efter en kort, urolig Slummer vaagnede jeg pludselig og 

sprang op, aabnede Vinduet og lyttede. Klokken var 2s/4 og 
Alt var stille. Men pludselig — efter omtrent 5 Minutters 
Forløb — hørte jeg dundrende Kanonskud med en eien- 
dommelig sværmende Lyd. Var det Rolf Krake? Har vore 
Folk været aarvaagne? Enhver Larm fra denne Side har 
man kunnet høre paa den anden Side af Sundet i den stille 
Sommernat. Efter Forløbet af 6 eller 7 Kvartér hørtes de 
samme Kanoner, denne Gang nordligere som ved Hardes- 
høi. — —

Tidlig i Formiddags ankom letsaarede Soldater til Ullerup, 
Preussere og Danske. Altsaa har der været Fægtning paa 
Als, og Preusserne kunne passere tilbage over Sundet!

Et Brev fra Goeben, skrevet Kl. 10 fra Als, bestemt til 
Telegram for hans Kone, melder, at han er usaaret.

Saarede af 2det, 3die, 4de og 18de danske Infanteri- 
Regimenter ere hidførte. Lieutenant Baer er skudt. To Heste 
ere skudte under Goeben. Vore faa Folk trænges tilbage til 
Kegenæs. Vil Kongen, Folket, Armeen holde Modet opreist 
under saa mange Nederlag? Mit er borte; dog — Gud 
raader. Efter store Lidelser kan Legemets Sundhed vende 
tilbage med ny Kraft; men tungt vil det falde Sundeved og 
Als, skulle de indlemmes i et Slesvigholsten og fortyskes. I 
25 Aar har jeg arbeidet som Slesviger, i Slesvig, for Slesvig. 
Hvor skal jeg hen?

Torsdag den 30te Juni 1864.
Her sidder jeg som Fange og lever af Rygter og Skrivernes 

Beretninger. Kl. 9 skal Als have været i deres Magt, skjøndt 
Modstanden vedvarede. To Baade med Kanoner og 2 med 
50 Preussere skulle være skudte isænk. — Igaar m aatte jeg
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sende Vogn til Flensborg rned en saaret Officer fra A vnbøl- 
gaard. Hans H est styrtede, hans R evolver gik af og Kuglen 
ind i Benet. —  Skriverne have vist sig uforskam m ede, sovet 
i Officerernes Senge, sunget om Hannem ann og S lesvigholsten, 
fordret Sm ør af Pigerne. De mene, at Generalen ikke vil 
kom m e tilbage. Han har taget Kvartér i Ulkebøl Præ ste- 
gaard, og jeg skal afgive en Vogn til Sønderborg og en til 
Ulkebøl. Hvis Goeben erfarer N oget om Peters Skjæbne, 
vil han give mig Underretning.

Fredag den 1ste Juli 1861.

Da vi sad tilbords, kom Lieutenant v. Hell. Efter 
m ange Undskyldninger og Vægring ved at tage Del i Maal- 
tidet siger han: „Deres Søn er letsaaret og fangen. Jeg
havde efter Ordre overført Lasarethet til Als paa Kam pdagen, 
som m edførte større R æ dsler end nogen af de forrige. Kampen 
var skrækkelig. Mad og Drikke var ikke at faa den hele Dag, 
hverken herfra eller derovre. I Kjær traf jeg  Deres Søn. 
Han havde forsinket sig, eller ikke forstaaet S ignalet til 
T ilbagetog, eller villet skyde nogle flere Fjender. Endelig  
bliver han var, at Kam m eraterne ere borte, løber, men falder, 
ramt af en Kugle i 30 Skridts A fstan d ; Løkken var flankeret, 
Kuglen kom halvt forfra, halvt fra Siden, prællede af paa et 
Træpibehoved, som han havde stukket ind under F rakken; 
men han laa bedøvet og besvim et af S laget i Hjærtekulen. 
Han har overnattet hos mig paa mit Leie af Straa; her er 
Pibehovedet. Jeg ønsker Dem til Lykke m ed saa kjæk en 
Søn, som frivillig gaar i Krig for Konge og Fædreland. Han 
har kun i 5 Dage været Soldat. I preussiske Fæstninger 
vil han nu have Brug for nogle Daler til bedre Kost. Jeg 
har derfor laant ham 10 preussiske Daler (13 2R,v 2 F)- Vil 
De betale for ham, skal De faa hans Skjold. Her er det: 
Tobakspiben, som  frelste hans Liv. Den vil blive bevaret i 
Deres Fam ilie i m ange A ar.“ — „Det er altsaa Karl*), min 
yngste Søn, Menig ved 5te Reg. og ikke Peter, som er Lieute
nant ved sam m e A fd eling?“ — „Ja, han siger, at han staar 
ved 5te R eg., og Menig er h a n ; men Num m er saa jeg ikke

*) se Anra. S. 181.
8
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paa hans Skulder, og jeg formoder, han hører til, hvad vi 
kalde det svenske Banditkor.*) Han gjør derfor klogt i at 
kalde sig Menig af 5te Reg.“ Om Peter havde Lieutenanten 
Intet erfaret.

Jeg har i Dag taget mig selv Frihed, da Stabens Folk 
afreiste igaar, og kun én Mand er tilbage med en syg Hest, 
og han ingen Ordre har til at bevogte mig.

I Graasten har jeg paa Posthuset afsendt en Fortegnelse 
til Kjøbenhavn over de her indlagte danske Saarede. Paa 
Veien blev jeg to Gange stoppet af Preussere, som havde set 
min Søn sund og frisk iblandt Fangerne i Sønderborg. Efter 
Hjemkomsten indfandt en Hornblæser sig med Hilsen fra 
ham og begjærede en Doucør, fordi han havde taget ham
til Fange. Jeg m aatte af med 1 % og venter nu at komme 
af med flere til dem, som høre i Byen, at min Søn er fangen.

I Aften har vi først faaet 3 Mand med Forpleining, saa 
12 Mand med Forpleining, d. e. vi skulle give dem fuld Kost 
og vente Betaling i Fremtiden.

L øverdag den 2den J u li 1864.

Jeg besluttede at kjøre til Ulkebøl for at spørge om 
Peter. Men hvorledes passere Vagterne? Goebens Ridehest 
er i Bedring. Karlen længes efter sine Kammerater. Vi
satte os sammen paa Vognen, og Hesten blev bundet bag.
Med en preussisk Mundering m aa Vognen gaa frit. Jeg kom 
ganske rigtig over. Ingen talte til os. Men det skete med 
Fare. Smaa Pontonner, som let forbundne gyngede under 
Hestene, vare kun beskyttede ved Siderne med slapt ned
hængende Reb. Krog-Meyer**) gik just til Kirkegaarden for at 
begrave Ligene af 24 Preussere og 25 Danske, blandt dem en 
svensk Lieutenant og to Officers-Aspiranter. — Sønderborg 
var forfærdelig ramponeret. En Snes slesvigholstenske Flag 
vare heisede. Jeg gik ud i Marken med Krog-Meyer. Preusserne 
stode paa Vagt ved Augustenborg-Fjord, hvor hans Mark

*) A arøe’s S treifkorps ka ld tes sa a led es a f P reusserne.
* * )  H. V. K rog-M eyer, Sognepræ st i U lk eb ø l paa A ls. hvor det 

danske H ovedkvarter var, B roder t il den tid lig ere  næ vnte  S o g n e
præ st i Sundeved: C. C. F . E. A. K rog-M eyer,

Red. Anm .
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ender. Han havde alt længe før deres Ankomst fundet sin 
Stilling utaalelig som Præst i et Sogn, der var gjennemgravet 
med Løbegrave, bebygget med Barakker, forvandlet til en 
Leir og i alle Maader forstyrret. Saa forskjellig opfattes en 
Præsts Gjerning. Jeg vilde have befundet mig som Fisken i 
Vandet under de samme Forhold. Hans strenge Ordenssands 
gjorde ham en uordnet Virksomhed modbydelig. Gid han faa 
sit Ønske opfyldt og komme i Ro og Orden! Han har i, 
før og imellem de to slesvigske Krige virket og lidt for Dan
mark. Han var nedslaaet i Dag, og for at opm untre ham, 
gav jeg mig i Handel med ham om en Græsko og kjøbte den 
for 17 Jftef. I Morgen skal den afleveres hinsides Broen. Saa 
maatte han da forstaa, jeg har endnu Haab om at slagte 
ind til egen Husholdning i Ullerup, naar Slagtetiden kommer.

Imidlertid var Goeben kommen hjem. Om min Søn har 
ingen af dem hørt, at han skulde være fangen, død eller 
saaret. Saa haaber jeg da, han er frelst. Goeben gav mig 
Pas, og det hjalp mig over Broen og hjem. Paa Veien traf 
jeg en Bonde fra Nybbøl. Han havde i Dag set min fangne 
Søn paa Veien til Graasten og fortalte, at 8 druknede Preusser 
vare begravede paa Nybbøl-Kirkegaard. Jeg ved ikke, hvad 
jeg skal tænke om Overkommandoens Omsigt og Aarvaagen- 
hed. Krog-Meyer havde været paa Benene længe før Generalen, 
den Nat Overfaldet skete, og hans Broder, som en Uge før 
under et Besøg paa Als havde set Forsvarsanstalterne, 
sagde: de due ikke til noget, nu er jeg vis paa, at Preusserne 
tage Als. Nogle Officerer i vor Armé havde let af hans 
Ukyndighed i Krigsvæsenet og forsikkret, at. den hellige 
Grav var vel forvaret. Preusserne skulde kun prøve Over
gangen !

Regimenter afsendes nordpaa over Aabenraa. Fanger 
ankomme fra Nørrejylland. 6 Mands Indkvartering med For
plejning. Den „østerrigsk-preussiske F laade“ kjøres nordpaa.

8*



Sendag den 3die Juli 1864.

Efter endt Gudstjeneste, Besøg paa Lasaretherne og hos 
andre Syge sad jeg engang igjen ene med min Kone og 
Datter ved Middagsbordet. Det er, som om der manglede 
os Noget, fordi vi ikke se preussiske Officerer omkring os, og 
ved Sengetid føle vi os undertiden ganske ængstelige, naar 
vi komme i Tanker om, at vi mangle militær Bedækning. 
Saa stor er Vanens Magt.

Vi frydedes ved en Vandring gjennem vore frodige 
Marker. Alt tegner til en rig Høst, og Præstegaardens dræ
nede og dybt bearbeidede Jorder yde en frodig Græsvæxt, 
medens andre klage over Mangel paa denne Artikel. Pastor 
Kristensen fra Nybbøl kom ridende for at melde mig, at min 
Søn var set frisk og munter igaar i Nybbøl. Det samme Bud 
bragte Nikolai Ludvigsen i Avnbøl. Denne Eftermiddags 
Syslen med en Jordbrugers Gjerning har ret vederkvæget mit 
af Frygt og Haab omtumlede Sind. Omgang med Guds 
Aabenbaring i Naturen som i Vorherre Jesus Kristus indeholder 
Lægedom for alle Saar.

Mandag den 4de Juli 1864.

Ingen Aviser, ingen paalidelig Underretning om Begiven
hedernes Gang, en Mængde af modsigende Rygter om Kampe 
i Nørrejylland, afslaaede Angreb paa Fyen, Fehmerns Tilbage
erobring, Krigserklæring til Preussen fra Frankrig, England 
og Sverig.
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Med Blik og Ord lod Soldaterne mig forstaa, at jeg var 
Spion, da jeg besøgte Græshøi, Lakær og flere Gaarde i den 
Kant af Sognet, som alle vare belemrede med stærk Ind
kvartering. Paa Græshøi har Enken med begge Sønner og 
begge Døttre ligget af Nervefeber, og Manden i Lakær er kun 
nogenlunde kommen sig efter Blodgang. Intet Under, at 
disse Mennesker vare modfaldne under dobbelt Byrde af Krig 
og Sygdom. Jakob Rye var glad over at have faaet sin let- 
saarede Søn udleveret til Helbredelse i Hjemmet.

Listen over ny ankomne Saarede er afsendt til Kjøben- 
havn. Efterspørgsler af Reisende og Brevskrivere faar jeg 
daglig, men Oplysninger om de Efterspurgte kan jeg des
værre sjælden tilveiebringe. I Dag ankom en theologisk 
Student Troels Lund, for at søge sin Broder. Lægerne hen
viste ham til Sandbjerg, hvor Gand. theol. Peter Lund skal 
findes paa Lasarethet, haardt saaret gjennem Brystet.

Tirsdag den 5te Ju li 1864.

En Stævning, som varsler ilde! Dr. Rehoff beordrer mig 
i Regjeringens Navn til at give Møde den 8de d. M. Kl. 12 i 
Regjerings-Bureauet i Flensborg, og truer med Straf, dersom 
jeg ulydig bliver borte. En velkjendt tysk Herre, ledsaget 
af en Gendarm, var Overbringer og fik Kvittering for Mod
tagelsen.

Onsdag den 6te Juli 1864.

Vor gode Amtmand er ikke blot afsat, men udvist af 
Landet. Naar Hyrden er slagen, adspredes Hjorden. Jeg 
har i Dag opgjort Regnskabet for den frivillige Understøttelses- 
Kasse og for midlertidig Hjælp til Soldaterfamilier. Hvo véd, 
om jeg kommer tilbage fra Flensborg eller bliver landsforvist 
med det samme.

Torsdag den 7de Juli 1864.

En Hr. F. G. Klentz fra Kjøbenhavn reiste om for at op
søge Lieutenant Drastrup af 3ie Reg. Han leverede mig min 
fangne Søns Afregningsbog. En Sælgekone havde truffet ham 
i Kobbermølle-Skoven, hentet civile Klæder til ham i Flens
borg og faaet Bogen med tilbage. Saa har han da ved Flugt 
undgaaet Fangenskab!
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Fredag den 8de Juli 1864.

Stævningen var kun udgaaet til 4 P ræ s te r: M ørk-Hansen 
i Felsted, R oth i Varnæs, Krog-Meyer i S atrup  og Feilberg i 
U llerup. Vi tra f sam m en i „den keiserlig-østerrigske og 
kongelig-preussiske Civilforvaltnings B ureau,“ og ind tren  Dr. 
R ehoff rned A djutant Godt og en Sekretær. Doktoren be
m æ rkede, at den forhen afgivne Erklæring var af forskjellige 
P ræ ste r opfattet forskjelligt; nu var den politiske Stilling 
desuden en anden ; der var ikke m ere Tale om en m idler
tidig R egjering; Slesvig var nu for evig Tid skilt fra D an
m ark, ogsaa i dynastisk H enseende; m an m aatte  have paa- 
lidelige Em bedsm ænd og Regjeringen m aatte  derfor have 
Svar p aa  følgende Spørgsm aal:

1. „Anser De Dem endnu i nogensom helst H enseende 
bunden  ved Deres til Kong Christian IX aflagte T roskabs-Ed V 
Svar: „Ja — saalænge han ikke h ar løst o s.“ Dermed er
klæ rede han de øvrige Spørgsm aal for overflødige. F o rhand 
lingen begyndte paa Tysk og endte paa  Dansk, hvilket Sprog 
de tre  H errer talte  ligesaa godt som vi. Godt smilede tilfreds, 
da hans Øre opfangede det fire Gange lydende Jaord. 
Rehoff gjorde en høflig Undskyldning for den Uleilighed, han 
havde voldet os. Vi forlode Værelset, og Krog-Meyer gik 
med mig til Fru R aschs’ Hotel, hvor vi som forfulgte danske 
Em bedsm æ nd, ikke fik Lov til a t betale Fortæ ringen. Den 
Mand, der har været min Søn behjælpelig med Klæder paa 
hans Flugt, vovede jeg ikke at besøge af letforstaaelige A ar- 
sager. Nu raader Tysken i Danm ark.

Af L ieutenant Fischers Kone erfarede vi hos Fru Rasch, 
a t hendes Mand er i god B edring; han bliver behandlet i 
Johann itternes Lasareth  i Königsgarten. Vi tra f  ligeledes 
Officererne Bruun og Drewsen af 2det Reg., Jansen, Hoff og 
S kaarup  af 5te Reg., Høhling, Jørgensen og Goldmann af 
18de Reg.

H jem m e havde S tudent T roels Lund taalelig gode Efter
retn inger at bringe os fra sin Broder paa Sandbjerg, som 
han daglig besøger. Hans T ilstand havde idetm indste ikke 
forvæ rret sig.



119

Løverdag den 9de Ju li 1864.

Jeg skal gjøre mit Bedste for at skaffe den ønskede Op
lysning om Underkorporal Rieffesthal 5te Reg. 6. Comp., 141l), 
om Lieutenant Buchhave -) 3die Reg., om Lieutenant Jansen af 
10de Reg., om Aspirant Erik Skram af 3die Reg., og om Brødr. 
Leth, Lieutenanter ved 5te Reg.

Lægen Erdmann drak The med os og politiserede med 
Troels Lund paa sin venlige, Sandhed søgende Maade langt 
ud paa den skjønne Sommeraften. Tyskeres Fordomme ere 
ikke lette at fordrive.

Søndag den I Ode Juli.

Gudstjeneste med Altergang. Der er da ingen Grund til 
a t gjøre en simpel Landsbypræst den Ære at jage ham af 
Landet inden 24 Timer, som sket er med vor Amtmand, saa 
jeg holdt dog ikke Afskedsprædiken. Med Troels Lund be
søgte jeg hans saarede Broder paa Sandbjerg. Det var 
rørende at iagttage den Ømhed, der lagde sig for Dagen i 
hans Omhu for den ældre Broder. Denne kunde sove, spise 
og drikke; over Smærter kunde han ikke heller klage. Dog 
forekom han mig meget syg. Lægen afviser dog ikke alt 
Haab. Aftenen var uforlignelig smuk. De Saarede laa i 
deres Senge, som vare flyttede ud i den yndige Haves Gange. 
Hvor underligt at se Inspektør Thoysens venlige Bolig; 
leversyg blev han den 26de Juni bortkjørt og interneret i 
Flensborg i et Værelse, hvor 28 Fanger vare indespærrede. 
Dagen efter sin Hjemkomst døde han, og hviler nu paa Satrup- 
Kirkegaard, medens preussiske Læger bebo hans venlige Hus, 
hvor vi ofte fandt gjæstfri Modtagelse.

Mandag den I lte  Ju li.

Først i Dag bragtes mig et Adressekort fra Lieutenant V. 
Falbe Hansen til Prokurator Hansen i Odense. En Bonde 
havde modtaget det af den fangne Officer, formodentlig den 
29de f. M. Jeg afsendte det strax med Posten. P aa  Lasa-

') død paa Sønderborg Lasareth den 3die Juli. 
a) ligeledes den 6te Juli.

ß ed . Aum.
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retherne synes de Saarede, — ogsaa Preusserne, — at linde 
en Trøst i at ytre deres Deltagelse for mig. Nogle af 
Lægerne finde min Afskedigelse ganske i sin Orden.

Efter foregaaende Tilsigelse modtog vi Kl. 9 Oberst Stolz 
af 55de Reg. med Adjutant Drouart og Stab. Han bragte 
venlig Hilsen fra Goeben og Lykønskning til min Søns, 
Lieutenantens, lykkelige Ankomst til Fyen. Om Overgangen 
til Als ytrede Stolz sig omtrent saaledes: „Vi gik i Land mellem 
Arnkil og Skovfogedhuset i 4 Delinger. Man vadede ud til 
Baadene og sprang atter fra Baadene i Vandet og vadede i 
Land. Omtrent 150 Mand af 64de Reg. kom først over. Skild- 
vagterne fyrede og saarede nogle Folk i Baadene, og Batte
riet ved Rønhave sendte vel 100 Granater. Men de gik for 
høit, og vi troede at bemærke, at Kanonerne ikke kunde stilles 
lavt nok. Kuglerne faldt en 100 Skridt for langt fra os, — 
ikke en traf eller gjorde Skade. Da andet Tog kom over 
stod to Kompagnier Fanger der; de vare komplet overraskede 
i Folehave-Koppel. Havde disse været ved Haanden, og gjort 
deres Pligt, og havde Rolf Krake gjort en T ur gjennem
Sundet, tror jeg ikke vort Foretagende var lykkedes dengang.
Længer oppe ved Kjær By fik vi en varm Modtagelse. Jeg 
bemærkede intetsteds Aabninger i Hegnene, hvorigjennem Folk 
kunde trænge frem og kaste os i Vandet, hørte heller intet 
Skud af Feltkanoner, som dog vilde have gjort os megen 
Skade under vor Fremtrængen mod Sønderborg. Ved 
Høruphav m aatte nogle Kompagnier overgive sig. Skibene 
kunde ikke tøve og tage dem ombord, da vort Artilleri alt 
var ankommet, og de vare omgaaede af Schmieds Brigade. 
Preusserne have dog manøvreret slet, hvis det bekræfter sig,
at 6te Reg. har uforstyrret trukket sig tilbage fra Nordborg
til Kegenæs. Det hele Foretagende var i Grunden for voveligt 
og kunde efter min Mening have voldt os Skam og Skade. 
Hvad Vinterfelttoget angaar, fandt jeg ikke Deres Over
kommando aktiv nok. Den lod for faa bevægelige Patrouiller 
gaa ud. Den 13de Marts rykkede vi frem til Rekognoscering 
uden at træffe en eneste Patrouille, der med sine Skud kunde 
allarmere og give Fjendens Ankomst tilkjende. Derfor 
lykkedes det Goeben den Dag at tage en Feltvagt. De Danske 
gik ikke saa ofte frem i Terrænet som Preusserne, og disse
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bleve saa vante til ikke at forfølges, at de vare høist ufor
sigtige under Tilbagegangen. En Deling forsinkede sig sorg
løst hist, en anden her, og kunde let være afskaarne. I Ugen 
efter Stormen synes Ledigheden mig gunstig til et Udfald fra 
Sønderborg. Man m aatte ved en Nats Arbeide kunne have 
forbundet Enderne af Broen og m untret Hæren ved et Ind
fald i Sundeved.“

Tirsdag den 19de Juli 1864.

Besøg af General Goeben. Han stadfæstede Rygtet om 
Vaabenhvile fra den 20de til Maanedens Udgang. Kongens 
nye Raadgivere, som høre til den i Europa nu mægtige konser
vative Retning, ville lettere komme til Forstaaelse med Hof
ferne i Wien og Berlin. Danmark har bedt om Fred paa 
Vilkaar, som ikke kjendes. Slesvigs Deling? Personal-Union 
mellem Danmark og Slesvigholsten ? Goeben mente, der var 
Udsigt til et af disse Alternativer, og ansaa en Deling om
trent efter Flensborg-Tønder-Linien for den fornuftigste Løs
ning, hvorvel Kongen af Preussen nødig vilde give slip paa 
sine kjære Soldaters Grave, og den tyske Presse skreg liøit 
derimod. At Fyen kunde tages som Als, troede han ikke. 
Den vakkre Frivillige Peder Lund besøgte jeg atter i Søndags, 
men Dagen efter, den 18de døde han, medens hans Broder vat- 
hos ham. Han var en dygtig Orientalist; han elskede Dan
mark og var elsket af Slægt og Venner.

Diakonatboligen fyldes bestandig med Saarede, hvorvel 
Tallet jævnlig formindskes ved Dødsfald og Forflyttélse. Det 
kan ikke afleveres til mig, som har forpagtet det fra 1ste 
Mai d. A. Derfor har jeg nu aftalt med Kirkeværgerne, at 
det betragtes som ikke bortforpagtet. Jeg har ladet Foraars- 
arbeiderne udføre og besørger Høsten. Kirkeværgerne sælge 
Afgrøden, som ikke kan indbjerges i Lasarethet. Mit Arbeide 
og Sædekornet erstattes, og Overskudet tilfalder Kirken. 
Men vil Godt approbere denne Aftale?

Onsdag den 20de Juli 1864.

Min Vogn afgik med Troels Lund for at føre hans Broders 
Lig fra Sandbjerg til Ulkebøl, hvor han har ønsket at hvile.
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Fred med hans S tøv! Det er en tung Tanke, at mangen en 
varmtfølende Fædrelandsven har frivillig blødt for Danmark, 
som nu dog ligger i Støvet for sine Fjender, men de se nu 
ikke med Kummer paa Fædrelandets Fornedrelse. — Jeg har 
skrevet en Ansøgning om Gjelsted og Rørup Sognekald i 
Fyen. Faar jeg ikke Afsked, kan den jo tages tilbage. Det
glæder mig, at min Søn alt har fundet Beskjæftigelse hos
Eder som Hjælpepræst for Pastor Strøm i Maribo, medens 
denne opholder sig ved Rigsdagen i Kjøbenhavn.

I Anledning af Vaabenhvilen er Stolz afgaaet med sin 
Stab, efter at have betalt det Sædvanlige og givet Pigerne
14 i Drikkepenge. Jeg skriver, som Du forlanger, ogsaa
om dette, forat Du ikke skal gjøre Dig falske Forestillinger 
om de preussiske Officerer. Stolz og hans Adjutant have i 
alle Stykker vist os Høflighed og holdt deres Folk til 
Orden.

De Saarede besøger jeg daglig. Deres Lidelser og Død 
give mig nok at tage vare. Dog kommer jævnlig en eller 
anden tysk Præ st til Preusserne. Mit Bibliothek staar ganske 
til Lasarethernes Tjeneste, og min Kone sender hver Morgen 
Smør og Mælk til Søster Pia. De Saarede, som kunne gaa 
ud, besøge os i Præstegaarden, det gjør ogsaa Søster Pia, 
nogle af Sygepasserne og Lægerne.

Torsdag den 21de Juli 1864.

Jeg befordrede i Dag Troels Lund til Graasten. Han har 
endt sit sørgelige Hverv. Os har han været en kjær Hus
fælle. Du kan neppe forestille Dig, hvilken Opmuntring en 
Landsmands Selskab yder i en saadan Tid. Alene den Om
stændighed, at vi kunne tale Dansk j vort eget Hus kvæger 
Hjertet.

1200 havde jeg samlet sammen, og dem var han saa 
god at tage med til Kjøbenhavn.

Fredag den 22de Juli 1864.

Gregersen, som blev saaret i Issen den 18de April, har nu 
mistet sin høire Arm, som ikke var saaret. Hans Klage over 
ulidelige Smerter i Armen vakte først hos Lægen en For
modning om Gigt. Ved nærmere Undersøgelse fandtes Ben-
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p iben  i O pløsning. A rm en  blev aftag e t i S k u ld eren  tilligem ed 
e t B en m ellem  S k u ld er ug H als. O p era tio n en  v a r  for in te t 
a t  reg n e , siger h an , m od de tid ligere  S m erte r  i A rm en. H an  
lider s tille  og taalm odig .

Ib sen  føler sig n o g et bedre .
S iden  den  8de h a r  jeg  h av t en  U hlan  m ed syg H est til 

F o rp le in ing . I O nsdags kom  eil L ieu ten an t til p a a  sam m e 
V ilkaar, H r. W ich m an n  m ed T je n e r  og en M and m ere.

Jeg  h a r  se n d t B ud til P o s th u se t i A a b e n ra a  efter 10 
se n d t til den afdøde S lo tt og 30 til K arl T h o m sen , og jeg- 
h a r  a lt m o d ta g e t 18 $. til R asm u s P ed erse n , som  døde 
igaar. Jeg  vil spørge A fsenderne , om  P en g en e  m aa  anvendes 
til K ors over deres G rave.

K o m m an d erse rg en t S vendsen  vil ikke lade sig trøste , 
ikke h e lle r a f  sin  Kone, som  er kom m en h ertil m ed deres 
e taa rig e  Søn.

A f m ine 5 H este  — to  afk jøb te  jeg  min a fsa tte  Søn — 
so lg te  je g  2 for 355 S i i f .  R a p s-S k jæ rin g en  e r  i fuld Gang.

Søndag den 24de Juli 1864.

Ig aa r  fik P ræ s te rn e  i F e ls ted  og V arnæ s A fsked, og jeg  
fik e t B rev m ed fra  P o s th u se t i G raasten  til K rog-M eyer 
m ed sam m e In d h o ld . T il m ig v a r  d er ingen Skrivelse. D erfor 
bød jeg  ikke den  ta lr ig t fo rsam lede M enighed F arvel idag. 
Jeg  véd ikke, hvad  jeg  skal tæ nke  om  S agen .

L ieu ten an t H ell v ar m eget v red  over, a t D egnen var g aae t 
hen  for a t angle, ju s t  d a  R asm u s P ed e rse n s  L igbegæ ngelse 
fand t S te d : d e t v ar jo  a a b e n b a r  R en iten ts . Jeg  p aam in d ed e  
L ieu ten an ten  om , a t d e r  ikke hvilede nogen  F orp lig te lse  p aa  
LJllerup K irkes B etjen te  til a t udføre F o rre tn in g e r for p re u s
siske L asa re th e r, og vi ven tede  derfo r kun  T ak  a f  p reussiske 
A u to rite te r ; D egnen gav sig desuden  a ld rig  a f  m ed a t angle, 
m en h an  v ar d erim od  m ed m in T illade lse  g aae t til A n g e l  
for a t besøge sin B roder.

D egnen m ed b rag te  B ere tn ing  om de dan sk sin d ed e  A ngel- 
boers gode T ro  og H aa b  om  frem tid ig t Sam liv m ed D anm ark . 
Da L evinsens E fterfø lger, H r. H ad d e  i s tæ rk e  U dtryk  hav d e  
u d ta lt A ngelboernes F ry d  over D ybbø lskansernes F ald , 
havde de D ansksindede ikke b lo t fo rlad t K irken, m en ogsaa
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klaget til Regjeringen og foranlediget hans Afsættelse for 
Politiseren p aa  Præ dikestolen. S trax havde P ræ sten  Thom sen 
i Holsten, som før har væ ret ansa t i M unkbrarup, væ ret 
paafærde, for a t faa sit gamle Em bede. Det kunde ikke gaa 
an, fordi han har hyldet Christian IX. Nu præ diker en Hr. 
Johnsen, som var en m oderat Politiker og en omgængelig 
xWand.

Da jeg i Aften drak The hos Krog-Meyer i Selskab med 
en preussisk Læge faldt det mig ind, a t jeg i Dag for fjorten 
A ar siden sad ved T hebordet i Dybbøl P ræ stegaard  med 
O berst Blom. H an oplæste et m untert Brev fra sin Søn om 
Livet i F elten ; vi hørte K anonerne brum m e ved Helligbæk og 
præ ludere til Isted-Slaget.

Mandag den 25de Juli 1864.

For 14 A ar siden tilbragte jeg  Dagen i Dag ved Jens 
A ndresens Bryllup i Ullerup. Bønderne drak  med Seirshaab 
Skaaler for deres ved Isted kæm pende Sønner og Brødre. 
Af og til gik jeg ud ved Kvindernes Kogegrav og lyttede til 
det fjerne Bulder af Kanonerne. Men i Dag kjørte jeg en 
T u r med en preussisk Rekonvalescent, Menig Salom on, som 
h ar m istet begge sine Fødder. Jeg var selv Kusk, havde 
Uhlan Grui^ack til T jener ved min Side, og paa Bagsædet en 
Sygepasser for den fodløse Mand, der havde bedt mig om 
Befordring og var sjæleglad over engang igjen at se sig om 
i den skjønne Verden.

D eputationer fra Varnæs, Felsted og Ullerup have over
bragt A ndragender til d ’H err R evertera & Zedlitz om at be
holde deres P ræ ster. Om R oth blev svaret: nei, han vil jo 
ikke underkaste sig; om M ørk-H ansen: nei, han holder for 
m eget paa Dansk. Om mig gjordes ingen Bem ærkning; thi 
den Deputation opnaaede ikke Audiens og reiste tilbage, 
efter at have afleveret sit skriftlige A ndragende. De havde 
bed t Goeben om Anbefaling, m en i civile Sager vilde han 
naturligvis ikke blande sig. Krog-Meyer vil under ingen Om
stæ ndigheder blive i Satrup.

Vi havde et kjæ rkoinm ent Besøg af Maren Tirnne og 
hendes Mand fra A abenraa. Pengebrevene til S lott og Karl 
Tom sen kunde ikke faas paa Posthuset. De havde ligget for-
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længe, sagde man, og vare nu tilbagesendte. Mon det 
er sandt?

Torsdag den 26<le Juli 1864.

Mine Sognefolk ile med at faa geistlige Forretninger ud
førte af mig. førend jeg reiser bort, og dog har jeg endnu 
ikke faaet Afsked. Paa min Forespørgsel har Visitatoriet — 
Amtmand Jørgensen og Provst Godt — svaret, at det 
ikke kan tillades mig at anses som Ikke-Forpagter af 
Diakonatet; derimod kan jeg gjerne gjøre Afregning med 
Kirkeværgerne, dersom jeg bliver entlediget. Vore Piger 
have i Forening med nogle preussiske Soldater skuffet og 
revet Havens Gange. Græsplænerne ere slagne, Kartofler og 
Kaal hyppede, Bedene lugede. Den store smukke, brolagte 
og med Strandsand belagte Gaardsplads er saa net og 
pyntelig, som om vi skulde have Bispevisitats i Morgen.

Fra min Søn Karl har jeg faaet Brev, dateret Kjøben- 
havn den 19de d. M. Han er lykkelig sluppen over fra Lybæk 
med Dampskibet og ventede den 22de atter at være ved sit 
Regiment i Fyen. Hell blev ganske betænkelig, da jeg i 
Spøg takkede ham for Understøttelsen til min Søns Flugt med 
de 10 preuss. Dalere, han havde laant ham. For Guds 
Skyld, sagde lian, bland ikke mit Navn ind i den Historie.

Torsdag den 28de Juli 1864.

Jeg har været sorgløs og draget Næring for mit Ønske 
om varigt Samfund med Ullerup Menighed af min Afskeds 
Forsinkelse. Kirkeværgerne have faaet Ordre til i Morgen at 
afhente Amtmand Jørgensen saa betids i Varnæs, at han kan 
indsætte Dr. Lange fra Itzehoe til P ræ st i Ullerup Kl. 11. 
Sognets Forstandere have at give Møde i Præstegaarden, hvor 
den nye Præst skal introduceres. Om min Afsættelse var der 
ikke Tale i Skrivelsen. Det var tilfældigt, at jeg fik Under
retning om min Eftermands Ankomst; thi Kirkeværgerne 
mente, jeg vidste Besked. Men skjøndt Ingen har fundet det 
passende at meddele mig Kundskab om min Entledigelse, 
har Herredsfoged Fischer, mod Kvittering for Modtagelse, i 
Dag tilstillet mig en Skrivelse af det Indhold: „Enhver
entlediget Præst skal „ufortøvet“ forlade Landet, og jeg vaage
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over, at det sker i mit Distrikt.“ Jeg skrev tilbage en Be
gæring om Udsættelse med Afreisen, til Høsten var endt.

Fredag den 29de Juli 1864.

Kl. 11 mødte Amtmand Jørgensen med Dr. Lange. En 
ny Præst havde han indsat i Varnæs i Morgenstunden, og en 
havde han i Reserve til Felsted. Det kalder jeg rask For
retningsgang. Heltzen var en ren Sinke mod denne Amt
m and; thi han drev det ikke høiere end til en om Dagen. 
Det tog da heller ikke lang Tid at oplæse Dr. Langes Be
stalling og gjentage de sidste Ord: „yde ham Agtelse, Ære 
og Embedets Emolumenter“. Jeg spurgte, om han ikke skulde 
afsætte mig med det samme. Nei — dertil havde han intet 
Kommissorium; men min Enlledigelse under 16de d. M. var 
rigtignok omtalt som Forudsætning og Bevæggrund til anden 
Mands Konstituering i mit Sted. Fischer indfandt sig per
sonlig og bad mig forandre min Begjæring om forlænget Op
hold til høist 3 Uger.

Hvor Aadselet er, forsamles Rovfuglene. Neppe var For
retningen forbi, saa kom et Par Prangere for at faa Kreaturer 
til en billig Pris, viste mig deres Pengekat og frasnakkede 
mig en Hest til 130 .W, en Tyr til 27 .W og mine to bedste 
Køer til 33 Stykket. Nu har jeg da Reisepenge, om jeg 
skulde faa lige saa pludselig Reisepas, som Sognet fik anden 
Præst.

Løverdag den 30te Juli 1864.

Du mener nok, at vi glo ilde til hinanden, Dr. Lange og 
jeg, eller slet ikke ses. Tværtimod. Jeg manuducerer ham 
i alle Grene af Embedets Gjerning. Han har aldrig været 
Præ st før og véd hverken ud eller ind. Som barnefødt i 
Aabenraa, hvor hans Fader og Broder ere Skomagere, taler 
han den gængse danske Dialekt. Siden forrige Krig har han 
været Skolelærer, først i Westfalen, siden i Itzehoe. Som 
Slesvigholstener har han ikke villet søge Embede af den 
danske Regjering, for ikke idelig at binde sig til Lydighed 
under en efter hans Mening ulovlig Tingenes Tilstand. Med 
trange Kaar er han velbekjendt, og sine yngre Brødre har 
han hjulpet frem. Alt dette er ret godt, siger jeg til ham,
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m en to Ting rnaa De lære, om Guds Ord fra deres Læber 
skal finde Indgang i U llerup Menigheds H jæ rter, først at af
holde Dem fra Kjærlighed til Slesvigholsten, dernæ st at faa 
dansk  Sprog og Folkelighed kjær. Ellers vil Deres Ord blive 
en lydende Malm og en klingende Bjælde.

Saa kom det kildne P u n k t om Afskedsprædiken for. 
Den tø r Dr. Lange paa ingen M aade indrøm m e mig. Jeg 
kunde gaa paa Præ dikestolen imod hans Villie og tage imod 
Følgerne af en Klage. Men jeg h ar foretrukket at. lade mig 
nøie m ed Skriftestolen Enhver kan indfinde sig ved den, 
og jeg  kan alvorlig tilholde Menigheden at bruge Ordet og 
S akram enterne, hvori Gud giver Sjæle Næring til evigt Liv, 
n a a r  denne Sjæleføde m eddeles ren og uforfalsket, om end 
a f et syndigt og skrøbeligt Menneske. Ingen udvortes A d
skillelse kan hindre os i at forblive sam lede som Guds kjære 
Børn i Kristo Jesu, vor Herre. N aar Gud vil, ses vi igjen!

En H aandvæ rksm and vilde ikke tillade sine Børn a t gaa 
til A lters, n aa r den tyske P ræ st skulde have Præ dikestolen i 
Morgen. Synet og Hørelsen af ham  og hans Ord vilde frem 
kalde en Stem ning hos dem, der var hel m odsat den, i 
hvilken m an bør nyde Sakram entet.

Jeg h ar bestilt G ravm inder til Rasm us Pedersen og 
Kristian Slotts Grave. Jeg indførte Lange paa L asaretherne 
og til nogle Syge i Byen. En H usm and, hvis Kone er syg, 
gik strax  udenfor. H an kunde ikke tilbageholde sine T aarer. 
Maler Jensen er m eget lidende. Benet er aftaget, og han 
sover saa lidt. Lægerne have dog godt H aab. Ibsen er 
m eget slet, og Salom on er bange for, a t den nye P ræ st ikke 
vil kjøre T u r med ham . A t Gregersen endnu lever, er et 
Under. Lægerne sige, a t ikke en af H undrede helbredes af 
et Hul i Issen.

K ristiansen paa Filipsborg har udløst mig af min For
pagtning og betalt, mig 200 .%/ for A rbeide og Sædekorn.

Kjøbenhavn den 14de Aug. 1864.

Søndagen den 31te Juli, 10de efter T rin itatis, holdt jeg 
Skriftem aal og A ltergang for om trent 50 M edlemmer af min 
kjære, uforglemmelige Menighed. Endnu nogle Gange be
søgte jeg  vore saarede Venner. Med Dr. Lange underholdt
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jeg mig daglig om de Ting, der høre til Guds Rige og Præste- 
gjerningen i Ullerup. Politik blev ikke forhandlet mellem  
os. Kun betonede jeg atter Fornødenheden af Interesse for 
Menighedens Modersmaal-, der ogsaa er hans. Molbechs 
danske Ordbog, Ritualet, Alterbogen, Ewalds Konkordans, 
Ægidius’ Psalmebog, som benyttes i Kirken, og den Inge- 
mannske, som i 7 Aar er brugt i Skoler og ved Konfirmand- 
Undervisning, efterlod jeg ham til Brug. Adskilligt Regn
skabsvæsen maatte opgjøres, Handler foretages osv.

Først Torsdag den 4de Aug. kunde jeg begynde min Om
gang fra Hus til Hus for at tage Afsked med Familierne. 
Jeg begyndte med Avnbøl-By og tilbragte en halv Times Tid 
hvert Sted. Kl. 7 Aften kom jeg hjem, baade glad og ve
modig efter mit Dagværk. I en Uges Tid vilde jeg kunde 
naa Sognet rundt. Men det var anderledes beskikket. Ved 
min Hjemkomst fandt jeg følgende Dokumenter paa mit 
Skrivebord:

Fra Regjeringen følgende:
D er W iederausb ruch  des K rieges g e s ta tte t uns n icht, B eam te 

im D ienst des L andes zu behalten , w elche sich dem  K önig  von 
D änem ark un te rth an  und zu r T reue  verpflich tet e rach ten . W ir 
sehen  uns daher genöthigt, nachdem  Sie die bestim m te E rk lä 
rung  gegeben, dasz Sie Sich durch Ihren , dem K önig  C hristian  
IX  von D änem ark g e le is te ten  H om ogialeid annoch fü r gebunden 
halten , Sie als P red ig e r der G em einde U lderup  zu  en tlassen .

F len sb o rg  den 16ten Ju li 1864.
Die K aiserlich  K öniglich  Ö sterreich ische und K öniglich 

P reussische  oberste  C ivilbehörde im H erzog thum  Schlesw ig.
F h r. Z e d l i t z .  R e v e r t e r a .

An den H ern  P asto r N. L. F e ilb e rg  in U lderup, P rovsti Sonderburg.

Fra Amthuset følgende:
A uf den B erich t der H ardesvog tei von 30ten Ju l i d. J . betr. 

B efristung  des en tlassenen  P red igers F e ilb e rg  in U lderup und 
K rog-M eyer in  Satrup zu r O rdnung ih re r A ngelegenheiten  vor 
ih re r  E n tfe rnung  aus dem Lande erw iedere  ich ergebenst, dasz, 
da das C ircu lä r-R escrip t von 5ten J u l i  d. J . die unvorzüg liche  
E n tfernung  der aus D änem ark  geb ü rtig en  und durch keinen 
G rundbesitz  an das H erzog thum  Schlesw ig gebundenen  en t
lassenen  B eam ten  unbed ing t vo rsch re ib t, die erbetene  resp. 3 
w öchenlige und 14 täg ige  F ris t n ich t b ew illig t w erden  k a n n ; 
die genann ten  P red iger v ie lm eh r unvorzüg lich  und spätestens
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b innen  3 m al 24 S tunden das L and zu verlassen  liaben, oder aus 
dem  L ande geschafit w erden  müssen.

D a Sie ih re  E n tlassu n g  seit dem 8ten J u l i  d. J .  m it B e 
stim m th e it e rw arten  konnten , so haben sie h in läng lich  Z e it g e 
h ab t, ih re  A ngelegenheiten  zu ordnen. U ebrigens s te h t es ihnen 
frei M andatare  zu d iesen Z w eck zu  bestellen .

U eber die E n tfe rnung  der genannten  P ersön lichkeiten  dart 
ich  im  Laufe d ieser W oche eine N achrich t von der H ardesvog te i 
en tgegensehen .

S onderburger-A m thaus zu A penrade 31. Ju li 1864. 
gez. Jü rgensen .

Bei absch riftlicher M ittheilung vorstehenden  R eso lu tion  habe 
ich E w . W ohlehrw ürden  den B eteh l be izu legen  unvorzüglich  
spä testens innerha lb  2 m al 24 S tunden, von d e r V erkündigung 
dieses an gerechnet, den D istrie t der N übel-H arde, sow ie 
sp ä tes ten s  in n erh a lb  3 m al 24 S tunden das L and zu verlassen.

N übel-H ardesvogtei in B roacker 4ten Aug. 64.
C. F ischer.

S einer W ohlehrw ürden
dem  H ern  P asto r F e ilb e rg  in  U lderup .

R e i s e p a s s .
Säm tliche Civil- und M ilitär-B ehörden w erden  e rsuch t den 

V orzeiger dieses, H e rr  P a s to r F e ilb e rg  aus U lderup , w elcher 
sich über L übeck  nach K openhagen  zu begeben  beabsich tig t 
frei und ungeh indert pass iren  zu lassen.

N übel-H ardesvogtei in B roacker, den 4. Aug. 1864.
C. F ischer.

L. S.

Herredsfogden var saa „venlig“ selv at overbringe de to 
sidste Skrivelser og ytlre sin „hjærtelige“ Deltagelse i vor 
ulykkelige Skjæbne. En ikke mindre hjærtelig Glæde bevid
nede han Dr. Lange over nu at se sig omgivet af ham og 
flere Universitets-Kammerater i Kiel; nu var den partiske 
kjøbenhavnske Regjering fra Frederik VIIs Tid til Landets 
store Lykke afløst af —  ja hvoraf? Fysikus Matthiessen gav 
sig til at skoggerle, før Sætningen var tilende. „Jamen det er 
sgu dog sandt,“ stadfæstede Fischer, „at den gode Mand hak
kede paa Tyskerne og kjælede for' de Danske.“ — Denne 
Herredsfoged vil sikkert aldrig „kjæle“ for den halve Snes 
Tyskere, der bor i hans Distrikt, eller hakke paa den brave 
danske Befolkning.

Torsdag Formiddag bad jeg Kirkeværgerne gjøre deres
9
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Bedste for mig, besørge min Høst, Salg af Indbo, forsaavidt 
det ikke blev indpakket eller var bestemt til Flytning af min 
Kone, og af de øvrige Kreaturer. Endnu Kl. 4 solgte jeg en 
Ko for 44 M  og en anden for 48 W . Min kjære Ven og 
Nabo Jens Andresen holdt for Døren med sin smukke Vogn, 
og afsted for vi ad Flensborg til Kl. 4, ledsagede af min 
Søns hvide Pudel, Uffe. Lystige Rapstærskere paa Markerne 
ved Landevejene raabte Hurra for mig og for Kongen af 
Danmark. Den danske Gjæstgiver Svenne Langvadt hørte 
beMrøvet den ildevarslende Tidende om min Landsforvisning, 
men beværtede os desto bedre. Lidt sildigere ankom min 
Præstenabo Krog-Meyer og tog ind hos Fru Rasch. Løver
dag anvendte vi til Besøg hos gode gamle Venner, ogsaa paa 
Lasaretherne. Aftenen tilbragte vi hos Brødrene Plettner, 
der have danske Kjærter, om end det danske Maal falder 
dem svært. Champagnen kom paa Bordet. Ringere kunde 
ikke bydes forfulgte Landsmænd; med Tro og Haab, blandet 
med mørke Anelser skiltes vi ad ved Midnatstid under mange 
Taarer. Jeg havde talt med Regjeringens Sekretær om den 
korte Frist, vi havde faaet af Lokalembedsmændene. Han 
lod forbavset over slig Haardhed og gav os Lov til at tøve 
frit i Flensborg, saalænge vi vilde. Saa besluttede vi at 
vente til et Dampskib afgik derfra til Kjøbenhavn. Søndag 
den 7de Aug. bivaanede vi en opbyggelig Gudstjeneste i Flens
borgs danske Kirke, hvor man endnu taaler Pastor Graae, 
ligesom Ewaldsen ved en af de tyske Kirker. Ved Middagstid 
ankom efterhaanden 3 Dampskibe med permitterede slesvigske 
Soldater. Sangen „Schleswigbolstein stam m verwandt“ istem- 
medes af Nogle, men blev forbudt af Politiet. En Del 
sundevedske Karle gav jeg hver L % til Vognleie. Vi ere af
satte paa Grund af Krigens Gjenudbrud, og samtidig ophører 
Krigen. Det er paa en Gang latterligt og alvorligt; men 
Ulven finder jo altid en gyldig Grund til at æde Lammet. 
Vi skikkede Bud til vore Koner, at de kunde komme med, 
hvis d£ vare reisefærdige, og gjorde vor gamle Biskop Boesen 
et Afskedsbesøg. Han lever stille og uanfægtet efter sin 
Entledigelse i en Afkrog bag Johanneskirken i den tyske Ende 
af Byen; han har skæmmet sig i Sorgens Tid og kan ikke 
løsrive sig fra den nagende Tanke, at Regjeringens Misgreb
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h a r voldet Slesvigs T ab. M andag den 8de Aug. kom vore 
Fam ilier. Med D am peren „Vigilant“ afgik jeg  sam m e Efterm iddag 
Kl. 4, og med „C hapm ann“ fulgte Krog-M eyer med Kone, sam t 
m in  Kone og D atter efter T irsdag  den 9de Kl. 12. Dagen 
efter vare  vi efter en heldig Overreise sam lede i K jøbenhavn. 
— Jeg havde endnu bjæ rget 900 hjem m efra og erfarede strax, 
a t vi kunde vente 2 M aaneders fulde E m bedsindtæ gter ud
be ta lte  af den danske Regjering og siden en m idlertidig 
m aanedlig  U nderstøttelse. — I en Professors Hus blev jeg 
overfaldet med haarde Beskyldninger. Jeg havde siddet til
bords med Røverne, hvis H æ nder dryppede af min Moders 
og mine Brødres og Sønners Blod, letsindig leflet med Ugude
lighed og O ndskab, ved jesuitisk U nderskrift af Løfter gjort 
mig skyldig i dobbelt B røde; Hykleri og Landsforræ deri. — 
D oktrinæ re og T heoretikere bygge Luftkasteller, som ere 
ub rugbare  i det virkelige Liv, men Grunde tage de ikke 
imod. Man blive fra dem. — Vor gode gamle A m tm and, som 
jeg  jæ vnlig  har underre tte t om Begivenhederne derovre efter 
hans Forvisning, er jo nu a tter min høie F oresatte  som 
m idlertidig Kirkeminister. Jeg h ar gjort min O pvartning hos 
ham  og hos den slesvigske Minister Johannsen, og y ttre t min 
Forbauselse over at blive anset for en national U nderm aaler 
i K jøbenbavn, mens jeg i Slesvig er kjendt for en hel og 
holden dansk Mand. — R egenburg var nedslaaet over T abet 
af sin Ungdoms Brud og sin M anddoms H ustru. Ingen har 
opofret sig for Slesvig som han. Im orgen søger jeg  Audiens 
hos Kongen, og, naar ske kan, gjør jeg min O pvartning hos 
D ronningen og Enkedronningen. — I Løbet af et Aar, haaber 
jeg, om Gud vil, og jeg lever, a t være Vendt tilbage til min 
vante Syssel i en eller anden ikke altfoi talrig Menighed. 
Men jeg kan indse, det vil tage Tid, inden jeg, efter henved 
26 Aars Ophold i Slesvig, kan tøle mig hjem m e i K jøben
havn, hvor jeg er født, opdragen og har studeret.
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